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ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย
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การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา กรณีศึกษา : รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จินตนา จูมวงษ์ พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว…………………..…………………………………………………………………
การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
วิไลวรรณ สุขป้อม สมหมาย อ่าดอนกลอย..........................................................................................
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดล้อม (STSE) ที่ส่งผลต่อทักษะการ
แก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง
กุลธิดา ชายน้อย วนิดา จาปาวาด สมศักดิ์ ก๋าทอง……………..……………………………………………………
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ภาคภูมิ บุญชื่น ณิรดา เวชญาลักษณ์………………………………………………………………………………………...
การศึกษาความสามารถในการใช้คาพ้องของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ กัญญารัตน์ พุ่มหมัน ธมลวรรณ ยศปัญญา นิรวิทย์ ทองทา
ภาณุพรรณ รับผล…………………………………………………………………………………………………………………
การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author ตามรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์
ปรียาภัทร สว่างเนตร วุฒิชัย พิลึก ไชยรัตน์ ปราณี…………………………….……………………………………..

241-245
246-255
256-262
263-272
273-280
281-288
289-296
297-302
303-309

310-314
315-322

323-330
321-336

สารบัญ
หน้า
รูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุตาบลสมอแข
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สิริรักษ์ รัชชุศานติ ประภาพรรณ รักเลี้ยง ปราโมทย์ สิทธิจักร............................................................
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เอกพันธ์ นันติ...………………………………………………………………………………………………………………………..
การดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตาบลบึงกอก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุวดี พ่วงรอด รสสุคนธ์ ประดิษฐ์……………………………………………………………………………………………….
การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเจตคติต่อการเรียนของ
นักศึกษาโดยการใช้เกม
จิตราพร งามเนตร....................................................................................................................................
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รัตน์ชนก พราหมณ์ศริ ิ ณัฐวัฒน์ พระงาม บุษณีย์ เทวะ……………………………………………………………
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
บุษณีย์ เทวะ รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ ณฐวัฒน์ พระงาม……………………………………………………………
วิเคราะห์โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ผาณิตา เชิดเชื้อ ณัฐกานต์ เส็งชื่น……………………………………………………………………………………………….
พุทธิปัญญา: กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
พระครูปลัดเถรา นุวัตร ดีเยี่ยม…………………………………………………………………………………………………..
การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สุภฤกษ์ คชอาจ…………………………………………………………………………………………………………………………
กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตร์ไทย
อุรพงศ์ แพทย์คชา……………………………………………………………………………………………………………………..
การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
จริยา ยั่งยืน ณัฐกานต์ เส็งชื่น…………..………………………………………………………………………………………
การศึกษาคาเหมือน (Synonyms) ที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
ปรัชญาภรณ์ บรรเทา ณัฐกานต์ เส็งชื่น.................................................................................................
การวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก (Passive Voice) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว
(The Woman in White)
กรรณิการ์ ศรีเสน่ห์ บรรณารัตน์ สีงาม อธิษฐาน งามกิจวัตร...............................................................
การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว
(The Woman in White)
คณานนท์ เสือไว เพชรรัตน์ เมืองทา อธิษฐาน งามกิจวัตร………………………………………………………….
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
กัญญาณัฐ สวัสเอื้อ พัชรี ศิลารัตน์ ปิยะสุดา เพชราเวช……………………….…………………………………….
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล หนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทร์แดง ยุชิ พัชรี ศิลารัตน์………………..…………………………………………………………………………………..

337-344
345-350
351-359
360-367
368-374
375-385
386-391
392-402

403-414
415-427
428-432
433-438
439-444
445-450
451-459
460-467

สารบัญ
หน้า
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี ่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดูน่ ้อย
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทองรัก หมอกมัว พัชรี ศิลารัตน์ ไพรัช พื้นชมภู…………………….………………………………………………..
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อรอุมา สระแก้ว พัชรี ศิลารัตน์…………………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี ่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล
ทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อนุภาส มังสระคู พัชรี ศิลารัตน์ จิราภรณ์ ผันสว่าง……….………………………………………………………….
ปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก
รุจาภา สุกใส ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ สุคิตา ตาบุญถึง ภานุพงศ์ วงษ์เนตร์…...……………………………….
การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร
ชามา เทียนโสภ……………………………………………………….……………………………………………………………….
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ ไกรจักร ภักดีณรงค์อนุสรณ์ สอนใจดี พิสิฐพล พานุรัตน์………………………………..
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พัชรี ศิลารัตน์ พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ จิตรลดา ศิลารัตน์……..………………………………………………………..
ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านวารสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาตาก: กรณีศึกษา นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 3
สถิรศักดิ์ รังสินานนท์……………………..………………………………………………………………………………………….
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัด
ตาก
น้าฝน คงสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………
การเปรียบเทียบการใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันในการสื่อสารในชีวิตประจาวันของ
นักศึกษาระดับ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ศุภนิตา พงษ์สุวรรณ สถิรศักดิ์ รังสินานนท์ กรรณิกา เครือทนุ…………………………………………………..
การศึกษาปัจจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
นงคราญ บุญขันแก้ว จักรพงษ์ บุญตันจีน………………………….………………………………………………………….
การศึกษาความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
กรรณิกา เครือทนุ ศุภนิตา พงษ์สุวรรณ สถิรศักดิ์ รังสินานนท์…………………………………………………..
ปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ ธีรวุฒิ ปิงยศ………………………………………………………………………………………….
ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
สมชาย บุญอินทร์…………………………………………………………………………………………………………………….

468-476
468-484
485-492
493-500
501-509
510-519
520-526
527-533
534-542
543-549
550-555
556-560
561-570
571-581

สารบัญ
หน้า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ในรายวิชาการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ดวงจันทร์ แก้วกงพาน……………………………………………………………………………………………………………..
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดลาปาง
จันทร์จิรา ไพบูลย์นาทรัพย์ รุ่งไพลิน ฤทธิ์พนา ดวงจันทร์ แก้วกงพาน………………………………………
การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวสิ ต์โดยใช้ภูมิปญ
ั ญา
เป็นฐานสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์) จังหวัดลาปาง
สุพรรษา ภูมิบริสุทธิ…์ ………..………………………………………………………………………………………………………
การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ตามหลักสัทศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สุพรรษา ภูมิบริสุทธิ์ กาญจนา งามละออ ดวงจันทร์ แก้วกงพาน……………………………………………………..
ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มผี ลต่อการพัฒนาลักษณะนิสยั ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
แจ่มใส จันทร์กลาง เทวฤทธิ์ ละมูล……………………………………………………………………………………………
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัฒนาระบบฐานขอมูล และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล โดยศึกษาความตองการใชระบบฐานขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยและนักศึกษาสาขา
ฟสิกสจํานวน 20 คน และศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยการใชแบบสอบถามจากอาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสจํานวน 52 คน ผลการวิจัยพบวา ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา
ฟสิกสที่ตองการมีลักษณะที่สามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสทั้งหมด, สถานะการใชงาน, การยืมคืน
และตําแหนงที่ตั้งของเครื่องมือผานระบบฐานขอมูลออนไลนได ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูวิจัยดําเนินการพัฒนา โดย
จัดทําขึ้นมาในรูปแบบ เว็บแอพพลิเคชั่น ใชโปรแกรมภาษา PHP (Personal Home Page) ผานเว็บเซิรฟเวอร ซึ่งใช มายเอส
คิวแอล (MySQL) เปนตัวจัดการระบบฐานขอมูล และผลการทดลองใชระบบฐานขอมูลพบวาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ฐานขอมูล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการนําผลไปใชงานเปนไป
ตามความคาดหวังของผูใชระบบ อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) รองลงมาตามลําดับไดแก ดานการใชงานของโปรแกรม อยู
ในระดับมาก ( x = 4.39) และดานการทํางานของระบบ อยูในระดับมาก ( x = 4.38)
คําสําคัญ : ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส การพัฒนาระบบฐานขอมูล ความพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this research were to study the needs on database system of Science apparatus
of Physic Program, Faculty of Science and Technology at Pibulsongkram Rajabhat University and to study
the satisfaction of the database system users. The data were collected by interviewing 20 instructors and
Physic students for their needs on database system and by the satisfaction questionnaire developed by the
researchers for 52 instructors, staff and Physic students. The findings found that the database system of
Science apparatus of Physic Program wants the characteristics on seeing the all detailing Science apparatus,
using status, the in-out apparatus, and location of the apparatus on line; the database system development,
the researcher conducted the development in the forms of web application by using PHP (Personal Home
Page), through web server by MySQL; the result of tryout database system found that the satisfactions of
the users overall were at a high level and when considering by items ranging from high to low, it was found
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that the application met the user expectations at the highest level ( x =4.52), then the program usage was
at a high level ( x =4.39), and the operational system was at a high level ( x =4.38).
keywords : database system of science apparatus of physic program, database system development,
satisfaction
บทนํา
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดาน
การผลิตบัณฑิต โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะหลักสูตรดานวิทยาศาสตรมีความจําเปนที่ตองมีจัดการเรียนการสอนทั้ง
ดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลอง วิเคราะห วิจัย ในการทําปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองมีเครื่องมือ
วิทยาศาสตรการสนับสนุนการเรียนการสอน เครื่องมือสวนใหญจะเปนเครื่องมือเฉพาะทาง เนื่องจากศูนยวิทยาศาสตรไดจัดตั้ง
ศูนยตั้งแตป พ.ศ. 2540 เครื่องมือจึงมีอายุการใชงานที่ยาวนานทําใหจําเปนตองแทงจําหนาย และหาเครื่องมือรุนใหมที่มี
ความทั นสมั ยมาทดแทนของเดิม เพื่ อ รองรั บ การจัด การเรีย นการสอนที่พั ฒ นากระบวนการ วิ ธี การทดลองใหม ๆ และ
เทคโนโลยีที่กาวสูยุคดิจิตอล ซึ่งในปที่ผานมา สาขาวิชาฟสิกส ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑมาอยางตอเนื่อง จึงมี
จํานวนเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นทําใหผูที่มีสวนในการดูแลรักษาตองมีระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร จากเหตุผลดังกลาว
การจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความสําคัญมาก ไมวาจะในระดับหลักสูตรหรือคณะ รวมทั้งในสวนของสาขาวิชา
ฟสิกส แตเดิมระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเปนการ
เก็บขอมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งขอมูลที่จัดเก็บมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ไมวาจะเปนขอมูลใน
สวนของวัสดุและครุภัณฑเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ขอมูลการเบิกใช ยืม คืน ซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑของนักศึกษา อาจารย
และบุคลากรในสาขาวิชา ซึ่งการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของเอกสารจะมีความยุงยากในการจัดการขอมูล สิ้นเปลืองเนื้อที่ใน
การจัดเก็บขอมูล การเรียกใชขอมูลจะยุงยากมาก ไมสะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูล หรืออาจมีการสูญหายของขอมูล
เสียเวลาในการออกแบบแบบฟอรมและการปอนขอมูล มีกระบวนการในการจัดเก็บขอมูลที่ซับซอนหลายขั้นตอน ทําให
สิ้นเปลืองคาใชจาย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาแนวทางการแกปญหาในการใชงานระบบฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรบนระบบคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการอํานวยความสะดวกใหกับสาขาวิชาในจัดเก็บขอมูลให
เปนระบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางสําหรับสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึ ก ษาความต อ งการเกี่ ย วกั บ ระบบฐานข อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ข องสาขาวิ ช าฟ สิ ก ส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 กลุมเปาหมาย ใชวิธีการเลือกเปาหมาย จํานวน 20 คน ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 11 คน
และอาจารยสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 9 คน ที่ขอใชบริการเครือ่ งมือวิทยาศาสตรเปนประจํา
1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ การสัมภาษณพูดคุยสอบถามความตองการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส
1.3 การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหาแบบลงขอสรุป
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ตอนที่ 2 การจัดทําระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีขั้นตอนดังนี้
2.1. ศึกษาขอมูลทางดานเอกสาร โดยใชเอกสารรายการสํารวจครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2559 ถึง 2560
2.2. ออกแบบโครงสรางระบบฐานขอมูล โดยมีแนวทางจากผลการวิเคราะหความตองการระบบฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟ สิกส ที่ไดจากการสัมภาษณนักศึกษาและอาจารยสาขาฟสิกสที่เปนกลุมเปาหมาย
กลาวคือ มีลักษณะที่สามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสทั้งหมด, สถานะการใชงาน, การยืมคืน และ
ตําแหนงที่ตั้งของเครื่องมือผานระบบฐานขอมูลออนไลนได ผูวิจัยยังไดเพิ่มเติมระบบการบันทึกขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
ระบบยืมคืน ระบบเพิ่ม แกไข ลบขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร ระบบรายการคงอยูเครื่องมือวิทยาศาสตร สามารถรายงาน
ขอมูลออกมาเปน Excel ใชงานไดในระบบออนไลน มีการรักษาความปลอดภัยในการใชงานโดยมีระบบสมาชิกในการล็อคอิน
เขาใชระบบฐานขอมูลมีผูใชงาน 2 ประเภท คือ ผูดูแลระบบ และผูใชระบบ
2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยใชโปรแกรมภาษา PHP (Personal Home Page) ในการเขียนระบบ โดยทํางานผานเว็บเซิรฟเวอร และนําขอมูลมาเก็บ
ในฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
ตอนที่ 3 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ใ ช ร ะบบฐานข อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ข องสาขาวิ ช าฟ สิ ก ส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.1 กลุมเปาหมาย ใชวิธีการเลือกเปาหมาย จํานวน 52 คน ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 41 คน
อาจารยสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 9 คน และเจาหนาที่สาขาวิชาฟสิกส จํา นวน 2 คน ที่ทดลองใชบริการระบบฐานขอมูลที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ สอบถามใน 3 ดาน
ไดแก ดานการนําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวังของผูใช, ดานการใชงานของโปรแกรมและดานการทํางานของระบบ
3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามแกนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ สาขาวิชา
ฟสิกส หลังจากไดทดลองใชงานระบบฐานขอมูล
3.4 วิเคราะหขอมูล ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาแบงตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้
1. จากการสัม ภาษณก ลุมเปา หมายที่ ศึกษาความตองการเกี่ ยวกับ ระบบฐานขอ มูล เครื่ องมื อวิ ทยาศาสตร ของ
สาขาวิชาฟสิกส พบวา ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสที่ตองการ มีลักษณะที่สามารถดูรายการ
เครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสทั้งหมด, สถานะการใชงาน, การยืมคืน และตําแหนงที่ตั้งของเครื่องมือผานระบบ
ฐานขอมูลออนไลนได
2. จากการพั ฒนาระบบฐานขอ มูล ใชโ ปรแกรมภาษา PHP (PHP : Personal Home Page) ในการเขีย นระบบ
โดยทํางานผานเว็บเซิรฟเวอร และนําขอมูลมาเก็บในฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยในฐานขอมูลมีความสามารถใน
การบันทึกขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรจากรายการครุภัณฑของสาวิชาฟสิกส ระบบยืมคืน ระบบเพิ่ม แกไข ลบขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ระบบรายการคงอยูเครื่องมือวิทยาศาสตร สามารถรายงานขอมูลออกมาเปน Excel ใชงานไดในระบบออนไลน
มีการรักษาความปลอดภัยในการใชงานโดยมีระบบสมาชิกในการล็อคอินเขาใช ระบบฐานขอมูล มีผูใชงาน 2 ประเภท คือ
ผูดูแลระบบ สามารถทําการจัดการขอมูล ตรวจสอบขอมูล และเรียกดูรายงานทั้งหมดบนระบบฐานขอมูลได และผูใชระบบ
สามารถเขาใชระบบ สามารถทําการยืม-คืนบนระบบฐานขอมูลได โดยแสดงตามภาพระบบฐานขอมูลในภาพที่ 1-4
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ภาพที่ 1 แสดงหนาหลักของระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส

ภาพที่ 2 เมนูหลักของระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส

ภาพที่ 2 แสดงหนาจอเมนูหลักการเขาใชงาน

ภาพที่ 3 แสดงรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส
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ภาพที่ 4 แสดงระบบยืมคืนเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส
3. จากการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากกลุมเปาหมายจํานวน 52 คน มีผลการสํารวจทั้ง 3 ดาน ดังแสดงในตาราง 1 - 4
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
ดานการนําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวังของผูใชระบบ
4.52
0.54
มากที่สุด
ดานการทํางานของระบบ
4.38
0.56
มาก
ดานการใชงานของโปรแกรม
4.39
0.57
มาก
ผลการประเมินโดยรวม
4.44
0.56
มาก
จากตารางที่ 1 พบวาผูทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูทดลองใชมีความพึงพอใจในดานการนําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวัง
ของผูใชระบบ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.52 รองลงมา อยูในระดับมาก ไดแก ดานการทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ย
4.38 และดานการใชงานของโปรแกรม มีคาเฉลี่ย 4.39 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นในดานการ
นําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวังของผูใชระบบ
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
1. ความสามารถของระบบในการแสดงขอมูลทั่วไป
4.50
0.50
มาก
2. ความสามารถของระบบในการเพิ่ม แกไข และลบขอมูล
4.35
0.56
มาก
3. ความสามารถของระบบในการรายงานขอมูล
4.37
0.56
มาก
4. ความสามารถของระบบในการจัดการขอมูล
4.44
0.57
มาก
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รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

5. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงหนาฐานขอมูล
6. ความเสถียรของขอมูล
7. ความสามารถของระบบในการชวยอํานวยความสะดวกใน
การจัดการดานครุภณ
ั ฑเครื่องมือวิทยาศาสตร
8. สามารถทดแทนระบบเดิม (เอกสาร)
9. สามารถลดขั้นตอนการใชบริการ
10. ความสามารถของระบบในภาพรวม
ผลการประเมินโดยรวม

4.46
4.54
4.65
4.60
4.69
4.60
4.52

ความพึงพอใจ
คาเบี่ยงเบน
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
0.54
มาก
0.50
มากที่สุด
0.56
มากที่สุด
0.57
0.51
0.49
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวาผูทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในดานการนําผลไปใชงานเปนไปตาม
ความคาดหวังของผูใชระบบในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 เมื่อพิจาณาเปนรายประเด็นอยูในระดับ
มากที่สุดและระดับมากเทากัน โดยประเด็นที่ผูทดลองใชพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สามารถลดขั้นตอนการใช
บริ ก าร มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.69 รองลงมา คื อ ความสามารถของระบบในการช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการจั ด การ
ดานครุภัณฑเครื่องมือวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 และสามารถทดแทนระบบเดิม (เอกสาร) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60
สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ความสามารถของระบบในการเพิ่ม แกไข และลบขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35
ตารางที่ 3 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ท ดลองใช ร ะบบฐานข อ มู ล ที่ พั ฒ นาขึ้ น ใน
ดานการทํางานของระบบ
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
1. ความถูกตองของระบบในการแสดงขอมูลทั่วไป
4.42
0.54
มาก
2. ความถูกตองของระบบในการเพิ่ม แกไข และลบขอมูล
4.33
0.51
มาก
3. ความถูกตองของระบบในการรายงานขอมูล
4.40
0.53
มาก
4. ความถูกตองของระบบในการจัดการขอมูล
4.40
0.53
มาก
5. ความถูกตองของระบบในการเชื่อมโยงหนาฐานขอมูล
4.37
0.60
มาก
6. ความถูกตองของระบบในภาพรวม
4.35
0.56
มาก
ผลการประเมินโดยรวม
4.38
0.56
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา ผูทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจดานการทํางานของระบบในภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นผูทดลองใชมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ความถูกตองของระบบในการแสดงขอมูลทั่วไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นในดานการใช
งานของโปรแกรม
ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
คาเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
1. ความงายและสะดวกในการใชงาน
4.67
0.52
มากที่สุด
2. ความเหมาะสมของชนิดอักษร
4.25
0.52
มาก
3. ความเหมาะสมของขนาดอักษร
4.31
0.58
มาก
4. ความเหมาะสมของสีอักษร
4.35
0.56
มาก
5. ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง
4.35
0.48
มาก
6. ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบตางๆ 4.37
0.53
มาก
7. ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบระบบ
4.48
0.58
มาก
8. ความเหมาะสมของขอความในการสื่อความหมาย
4.40
0.63
มาก
9. ความเหมาะสมของระบบโดยภาพรวม
4.35
0.62
มาก
ผลการประเมินโดยรวม
4.39
0.57
มาก
จากตารางที่ 4 พบวาผูทดลองใช ระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจดานการใชงานของโปรแกรมใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ผูทดลองใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่ สุด เพี ยงประเด็น เดีย ว ได แก ความง า ยและสะดวกในการใช ง าน มีค าเฉลี่ ยเทา กับ 4.67 นอกนั้ นอยูใ นระดั บมาก
โดยประเด็นที่ อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.48 สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด ไดแก ความเหมาะสมของชนิดอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาและอาจารยสาขาฟสิกสมีความตองการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสทั้งหมด, สถานะ
การใชงาน, การยืมคืน และตําแหนงที่ตั้งของเครื่องมือผานระบบฐานขอมูลออนไลนได
2. ระบบฐานขอมูลเครื่องมือเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไ ด
พัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดทําขึ้นมาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ใชโปรแกรมภาษา PHP
(Personal Home Page) ผานเว็บเซิรฟเวอร ซึ่งใชมายเอสคิวแอล MySQL เปนตัวจัดการระบบฐานขอมูลมีความสามารถใน
การบันทึกขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรจากรายการครุภัณฑของสาขาวิชาฟสิกส ระบบยืมคืน ระบบเพิ่ม แกไข ลบขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร ระบบรายการคงอยูเครื่องมือวิทยาศาสตร สามารถรายงานขอมูลออกมาเปนเว็บเพจ ใชงานไดในระบบ
ออนไลน มีการรักษาความปลอดภัยในการใชงานโดยมีระบบสมาชิกในการล็อคอินเขาใชฐานขอมูล มีผูใชงาน 2 ประเภท คือ
ผูดูแลระบบ และผูใชระบบ
3. ผูทดลองใชระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา
ความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูลในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย
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คือ ดานการนําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวังของผูใชระบบ อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) รองลงมา ดานการใช
งานของโปรแกรม อยูในระดับมาก ( x = 4.39) และดานการทํางานของระบบ อยูในระดับมาก ( x = 4.38)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายที่ศึกษาความตองการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา
ฟสิกส พบวา ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสที่ตองการ มีลักษณะที่สามารถดูรายการเครื่องมือ
วิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสทั้งหมด, สถานะการใชงาน, การยืมคืน และตําแหนงที่ตั้งของเครื่องมือผานระบบฐานขอมูล
ออนไลนได ระบบนี้สามารถชวยลดความซ้ําซอน ขอมูลมีความถูกตองตรงกัน การเรียกใชงานไดรวดเร็ว สะดวกในการยืม-คืน
เครื่องมือวิทยาศาสตร แกไขปรับปรุงขอมูล และหาตําแหนงที่ตั้งไดงาย เปนไปตามยุคสมัยที่เนนการใชเทคโนโลยีมาชวย
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิจิตรศิลป คําผาสุก (2553) ที่ทําการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการครุภัณฑ : กรณีศึกษาระบบฐานขอมูลครุภัณฑวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร” ซึ่งผลการศึกษา พบวา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการครุภัณฑ สามารถชวยในการเก็บขอมูลครุภัณฑและการสืบคนขอมูลเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานใหมีความคลองตัวอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบขอมูลของหนวยจัดการศึกษาลดขั้นตอนการที่งานที่ซ้ําซอน
การพิมพสรุปขอมูลรายงานใหมีความสะดวก รวดเร็วและถูกตองยิ่งขึ้น
2. จากการพัฒนาระบบฐานขอมูลใชโปรแกรมภาษา PHP (PHP : Hypertext Preprocessor) ในการเขียนระบบ โดย
ทํางานผานเว็บเซิรฟเวอร และนําขอมูลมาเก็บในฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ทั้งนี้เพราะวา โปรแกรมภาษา PHP เปน
เครื่องมือที่นิยมใชมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนสามารถใชทํางานรวมกันกับโปรแกรม MySQL เปนอยางดี มีความสามารถใน
การจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูล ซึ่งสอดคลองกับหลักการของ กิตติศักดิ์ สิงหสูงเนิน (2555) ไดกลาววา MySQL
เปน
ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน เนื่องจาก MySQL เปนโปรแกรมฟรีแวรที่มีประสิทธิภาพมาก
และเปนโปรแกรมที่สามารถทํางานไดกับหลาย ๆ ระบบปฏิบัติการ เชน Windows, Mac OS เปนตน และยังมีความสามารถ
ในการทํางานรวมกับโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบไดหลากหลาย เชน ภาษา C, ภาษา C++, ภาษา PHP, ภาษา Java เปน
ตน MySQL จะมีคําสั่งที่ใชในการจัดการกับระบบฐานขอมูล เชน คําสั่งในการสรางฐานขอมูล , คําสั่งในการสรางตาราง
มาตรฐานขอมูล, คําสั่งในการควบคุมการทํางานตาง ๆ โดยในระบบฐานขอมูลที่พัฒนามีความสามารถในการบันทึกขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตรจากรายการครุภัณฑของสาวิชาฟสิกส เพิ่ม แกไข ลบขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร สามารถรายงาน
ขอมูล มีการรักษาความปลอดภัยในการใชงานโดยมีระบบจัดการบัญชีผูใช เปนไปตามคุณสมบัติของโปรแกรม MySQL
3. ผลจากผูทดลองใชระบบฐานขอมูลที่พบวา ความพึงพอใจของผูทดลองใชงานระบบฐานขอมูล ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูทดลองใชมีความพึงพอใจในดานการนําผลไปใชงานเป นไปตามความคาดหวังของ
ผูใชระบบ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาอยูในระดับมาก ไดแก ดานการทํางานของระบบ และ ดานการใชงานของโปรแกรม
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดออกแบบระบบฐานขอมูล โดยมีแนวทางการศึกษาความตองการเกี่ยวกับระบบ
ฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส ซึ่งเปนวิธีการที่สอดคลองกับความตองการของผูใชกอน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ หน ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม รองศาสตร ต ราจารย วิ ร าพร พงศ อ าจารย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม จิตตการุญ ที่ไดใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ คณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษาสาขาวิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ใหความรวมมือ และใหขอมูลเพื่อใชในการทําวิจัย
จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดสนับสนุนทุนในการทําวิจัย
ครั้งนี้
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THE PROPOSAL ANALYSIS OF RESEARCH PROJECT SUPPORTED BY PIBULSONGKRAM
RAJABHAT UNIVERSITY FUND IN THE BUDGET YEAR OF 2557-2559
จิราพร บุญมีพิพิธ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดาน งบประมาณ กลุมสาขา ลักษณะขอมูลของโครงการวิจัย ประเภทการวิจัย และพื้นที่
ดําเนินการวิจัย ซึ่งผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกขอมูล โดยแหลงขอมูลในการศึกษาในครั้งนี้เปนขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุ น สนั บ สนุ น ป งบประมาณ พ.ศ.2557-2559 จากมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม จํ า นวน 132 โครงการ สถิติ ที่ ใชในการศึ ก ษาครั้งนี้
ประกอบด ว ยค า รอ ยละ (percentage) คา เฉลี่ ย (arithmetic mean, ̅ ) และคา เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation , S.D.) ผลจาก
การศึกษาพบวาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยอยูในชวง 20,000 ถึง 200,000 บาท โดย
เฉลี่ยเปน 194,910.98 บาทตอโครงการวิจัย กลุมสาขาที่มีการทําวิจัยมากที่สุดคือกลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา คิ ดเปนรอยละ 21.97
รองลงมาคือ กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรแ ละอุตสาหกรรมวิจัย และกลุมสาขาวิทยาศาสตรเคมีแ ละเภสัช คิดเปนรอ ยละ 18.94 และ 15.15
ตามลําดับ แตกลุมสาขาการวิจัยที่นอยที่สุดคือกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มีเพียงรอยละ 0.76 ซึ่งลักษณะโครงการวิจัยจะเป นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) รอยละ 36.37 การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) รอยละ 33.33 และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed
research) รอยละ 30.30 โดยเปนการวิจัยประยุกต (applied research) รอยละ 68.18 และการวิจัยพื้นฐาน (basic research) การพัฒนาการ
ทดลอง (experimental development) รอยละ 15.91 เทากัน สําหรับพื้นที่การดําเนินการวิจัยสวนใหญอยูใ นจังหวัดพิษณุโลก ทั้งลักษณะการลง
พื้นที่ชุมชนและการทําวิจัยในหองปฏิบัติการ (lab scale) คิดเปนรอยละ 49.24 และ34.09 ตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูล แกผูบริหารสําหรับ
กําหนดแนวทางหรือนโยบายทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอไป
คําสําคัญ : ขอเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Abstract
The objective of this research was to analyze the proposal of research projects that were supported funds by
Pibul Songkram Rajabhat University in the budget year of 2557-2559. This research collected and analyzed the information
of budgets, fields, information features of research projects, types of research, and study areas of the research. The
research resources of this study were 132 research projects that were supported funds by Pibul Songkram Rajabhat
University in the budget year of 2557-2559. The statistics of this study consisted of percentage, arithmetic mean, and
standard deviation. The results of this study revealed that the research projects of Pibul Songkram Rajabhat University were
supported funds about 20,000-200,000 Baht and in average about 194,910.48 Baht a project. The fields that made the
research most were agriculture and biology fields; 21.97%, then engineering and research industry fields; 18.95%, and
chemistry and pharmacy science fields; 15.15%, respectively. The field that made the research least was medical science;
0.76%. The features of the research projects were qualitative research; 36.37%, quantitative research; 33.33%, and mixed
research; 30.30%. The types of the research projects were applied research; 68.18%, and basic research and experimental
development, equally; 15.91%. The study areas of the research were mostly in Phitsanulok province both in communities
and lab scales that were 49.24% and 34.09%, respectively. Finally, the information of this research would be submitted to
the administrators to define the guidelines or make the policies for the research of Pibul Songkram Rajabhat University.
keywords : proposal of research project, supported fund, Pibulsongkram Rajabhat University
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บทนํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนองคกรที่สนับสนุนสงเสริมการวิจัย และการบริการ
วิชาการ เพื่อใหเกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีชื่อเสียงดานการพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหาร
จัดการองคกร ซึ่งมีพันธกิจหลัก 3 ประการ คือ 1) บริหารจัดการและสงเสริมสนั บสนุนการสรางองคความรูจากงานวิจัย 2)
บริหารจัดการงานบริการวิชาการและถายทอดความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และ 3) บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคณาจารยที่สงั กัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานหลากหลาย
สาขาวิชาสงผลใหงานวิจัยที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายสาขา/ประเภทหรือพื้นที่ จากการจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของสถาบันวิจัย
และพั ฒ นา พบวาในป งบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559 มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พิ บู ล สงคราม มี โครงการวิจัย จํานวน 132
โครงการ โดยไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน (แบบปกติ) จํานวน 83 โครงการ ในวงเงิน
ทั้งสิ้น 22,659,600 บาท และงบประมาณรายได ผานชองทางกองทุ นพัฒ นาการวิจัย มหาวิท ยาลัยราชภั ฏพิ บูลสงคราม
จํ า นวน 49 โครงการ ในวงเงิน ทั้ ง สิ้ น 3,068,650 บาท ซึ่ ง โครงการวิ จั ย ทั้ งหมดที่ ก ล า วมานั้ น มี ค วามหลากหลายของ
งบประมาณที่ ไดรับ การจัด สรร สาขา/ประเภท หรือ พื้น ที่ก ารวิจัย และยังไมมี การจัดระบบ หมวดหมู หรือลั กษณะของ
โครงการวิจัย ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญจึงจัดทําโครงการวิจัยนี้ขึ้นเพื่อวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2559 เพื่อเปนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหเปนระบบและสะดวก
ตอการนําขอมูลไปใชงาน เชน นําไปเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย แนวทางการสงเสริม หรือทิศทางในการทํางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในลําดับตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการสรางแบบบันทึกขอมูล
1.1 การกําหนดแหลงขอมูล
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
(แบบปกติ) และงบประมาณรายได (กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2557-2559 จํานวน 132 โครงการ
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของและจัด ทําแบบบั นทึ กขอมู ลเพื่อ เป นเครื่องมือในการเก็ บ
รวบรวมขอมูลดวยผูวิจัยเอง โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 การบันทึกขอมูลของงบประมาณแตละโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตอนที่ 2 การบันทึกขอมูลสาขาการวิจัยแตละโครงการวิจัย จากกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ทั้ง 12
สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร และสาขาการศึกษา [1]
ตอนที่ 3 การพิจารณาลักษณะข อมูลโครงการวิจัย 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research) [2]
ตอนที่ 4 การพิจารณาลักษณะพื้นที่การดําเนินการวิจัย โดยแบงเปน 5 กลุม คือ 1) จังหวัดพิษณุโลก 2)
จังหวัดพิจิตร 3) จังหวัดอุตรดิตถ 4) จังหวัดสุโขทัย 5) จังหวัดเชียงราย 6) มีการลงพื้นที่ตั้งแต 2 จังหวัด ขึ้นไป 7) จังหวัด
พิษณุโลก ในระดับหองปฏิบัติการ (lab scale)
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2. ขั้นตอนการเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกขอมูล จํานวน 132 โครงการ ดําเนินการดังนี้
2.1 ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลและกําหนดรหัสของแบบบันทึกขอมูล (coding)
2.2 นําขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลทั้ง 4 ตอน จํานวน 132 โครงการ มาวิเคราะห
ตอนที่ 1 การพิจารณาจัดกลุมโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยแบงเปน 9 ชวง คือ
1) ระหวาง 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท
2) ระหวาง 100,001 บาท ถึง 200,000 บาท
3) ระหวาง 200,001 บาท ถึง 300,000 บาท
4) ระหวาง 300,001 บาท ถึง 400,000 บาท
5) ระหวาง 400,001 บาท ถึง 500,000 บาท
6) ระหวาง 500,001 บาท ถึง 600,000 บาท
7) ระหวาง 600,001 บาท ถึง 700,000 บาท
8) ระหวาง 700,001 บาท ถึง 800,000 บาท
9) ระหวาง 800,001 บาท ถึง 900,000 บาท
ตอนที่ 2 การพิจารณากลุมสาขาการวิจัย จากกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ทั้ง 12 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร
กายภาพและคณิตศาสตร สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขา
เศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร และสาขาการศึกษา
ตอนที่ 3 การพิจารณาลักษณะขอมูลโครงการวิจัย 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research)
ตอนที่ 4 การพิจารณาลักษณะพื้นที่การดําเนินการวิจัย โดยแบงเปน 5 กลุม คือ 1) จังหวัดพิษณุโลก 2) จังหวัด
พิจิตร 3) จังหวัดอุตรดิตถ 4) จังหวัดสุโขทัย 5) จังหวัดเชียงราย 6) มีการลงพื้นที่ตั้งแต 2 จังหวัด ขึ้นไป 7) จังหวัดพิษณุโลก
ในระดับหองปฏิบัติการ (lab scale)
2.3 นํ า ข อ มู ล เบื้ อ งต น จากข อ 2.2 มาวิ เคราะห โดยใช ส ถิ ติ ใ นการประเมิ น แนวโน ม ของการทํ า งานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนําเสนอในรูปแบบของตารางและกราฟประกอบความเรียง
สถิติที่ใชในการประเมินแนวโนมของการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีดังนี้ [3]
1) คารอยละ (percentage)
× 100

=

เมื่อ

=
=
=

คารอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
จํานวนความถี่ทั้งหมด

2) คาเฉลี่ย (arithmetic mean, ̅ )
̅=

∑
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เมื่อ
̅

∑

แทน
แทน
แทน

คาเฉลี่ย
ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
จํานวนขอมูลทั้งหมด

3) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation , S.D.)
. .=

เมื่อ

. .
̅

แทน
แทน
แทน
แทน

∑( − )

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขอมูล
คาเฉลี่ย
จําวนขอมูลทั้งหมด

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหจัดกลุมงบประมาณโครงการวิจัย
ตารางที่ 1 งบประมาณเฉลี่ยโครงการวิจัยในแตละปงบประมาณ
โครงการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (บาท)
ปงบประมาณ
งบประมาณรายได กองทุนพัฒนาการ
(พ.ศ.)
งบประมาณแผนดิน
วิจัย
(แบบปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
19 โครงการ
5 โครงการ
2557
4,030,000
324,600
27 โครงการ
18 โครงการ
2558
8,120,000
1,759,050
37 โครงการ
26 โครงการ
2559
10,509,600
985,000
83 โครงการ
49 โครงการ
รวม
22,659,600
3,068,650
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181,444.67
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1,000,000
งบประมาณ (บาท)

800,000
600,000

โครงการ

400,000
200,000
2556

2557

2558

2559

2560

ปงบประมาณ พ.ศ.

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการกระจายตัวของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรของทุกโครงการวิจยั
จากตารางที่ 1 พบวาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.2557, 2558 และ 2559
โดยเฉลี่ยเปน 181,444.67 219,534.44 และ 182,454.00 บาทตอโครงการวิจัย ตามลําดับ และเมื่อนําขอมูลในตารางที่ 1
พิจารณาประกอบกับภาพที่ 1 จะเห็นไดวาในแตละปงบประมาณมีการจัดสรรทุนวิจัยใหแตละโครงการวิจัยใกลเคียงกัน จึงมี
การกระจุกตัวของแหลงขอมูล ซึ่งจะมีบางโครงการวิจัยเทานั้นที่ตางออกไปและไดรับการจัดสรรงบประมาณในชวง700,001
ถึง 900,000 บาท ซึ่งโครงการเหลานั้นลวนเปนชุดโครงการวิจัยทั้งสิ้น

21.97%
15.15%

18.94%
12.12%

สาขาการวิจัย

สาขาการศึกษา

สาขาสังคมวิทยา

สาขาเศรษฐศาสตร

สาขาวิศวกรรมศาสตรและ
อุตสาหกรรมวิจัย

สาขาเกษตรศาสตรและ
ชีววิทยา

สาขาวิทยาศาสตรเคมีและ
เภสัช

0.76%

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร

6.06% 5.30%

3.79% 3.03%
สาขาปรัชญา

12.88%

สาขาวิทยาศาสตรการแพทย

35
30
25
20
15
10
5
0

วิทยาศาสตรกายภาพและ
คณิตศาสตร

จํานวนขอเสนอโครงการ

ตอนที่ 2 การจําแนกกลุมสาขาการวิจัยของโครงการวิจัย

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงสาขาการวิจัยของโครงการวิจัย
จากภาพที่ 2 พบวาโครงการวิจัยโดยสวนใหญอยูในกลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยาเปนลําดับหนึ่ง คิดเปนรอย
ละ 21.97 รองลงมาคือกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย และกลุมสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช คิดเปนรอย
ละ 18.94 และ 15.15 ตามลําดับ สําหรับกลุมสาขาที่พบนอยที่สุดคือกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มีเพียงรอยละ 0.76
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหลักษณะขอมูลโครงการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะของโครงการวิจัย
ลักษณะโครงการวิจัย
ปงบประมาณ พ.ศ. (โครงการ)
2557
2558
2559
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
6
15
23
research)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
7
15
26
research)
การวิจัยแบบผสานวิธี (mixed
11
15
14
research)
รวม
24
45
63

รวม

รอยละ

44

33.33

48

36.37

40

30.30

132

100

ขอเสนอโครงการวิจัยเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research)

30%

33%

ขอเสนอโครงการวิจัยเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)

ขอเสนอโครงการวิจัยเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)

37%

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงลักษณะของขอมูลโครงการวิจยั
จากตารางที่ 2 และภาพที่4 พบวาลักษณะของขอมูลโครงการวิจัยทั้งจากงบประมาณแผนดิน (แบบปกติ)) และ
กองทุ น พั ฒ นาการวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ในป งบประมาณ พ.ศ.2557-2559 จํ า นวน 132 โครงการ
โครงการวิ จั ย เป น แบบการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative research) จํ า นวน 44 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 33.33
โครงการวิ จั ย เป น แบบการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (qualitative research) จํ า นวน 48 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 36.37 และ
โครงการวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research)จํานวน 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.30
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหลักษณะพื้นที่การดําเนินการวิจัย
ตารางที่ 3 พื้นที่การดําเนินการวิจัยของขอเสนอโครงการวิจัย
ปงบประมาณ พ.ศ. (โครงการ)

พื้นที่การวิจัย

รอยละ

2557

2558

2559

รวม

จังหวัดพิษณุโลก

11

24

30

65

49.24

จังหวัดพิจิตร

2

0

2

4

3.03

จังหวัดอุตรดิตถ

0

0

2

2

1.52

จังหวัดสุโขทัย

0

1

1

2

1.52

จังหวัดเชียงราย

0

1

0

1

0.76

3

5

5

13

9.85

8
24

14
45

23
63

45
132

34.09
100.00

2 จังหวัด ขึ้นไป เชน
› จังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิษณุโลก
› จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย
เปนตน
จังหวัดพิษณุโลก
(ระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale))
รวม

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดอุตรดิตถ

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดเชียงราย

2 จังหวัด ขึ้นไป

34%
49%

10%
1%
2%

1%

3%
จังหวัดพิษณุโลก (ระดับ
หองปฏิบัติการ (Lab Scale))

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงพื้นที่การวิจัยของโครงการวิจัย
จากตารางที่ 3 และภาพที่5 เมื่อวิเคราะหพื้นที่การดําเนินการวิจัยในแตละโครงการวิจัย พบวาพื้นที่ดําเนินการวิจัย
สวนใหญอยูในจังหวัดพิษณุโลก ถึงรอยละ 49.24 รองลงมาคือการดําเนินการวิจัยในระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) แต
ยังคงอยูในจังหวัดพิษณุโลก รอยละ 34.09 และในลําดับที่สามคือการดําเนินการวิจัยในพื้นที่ตั้งแต 2 จังหวัด ขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 9.85
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบขอมูลการทํางานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในชวงปงบประมาณ
พ.ศ.2557-2559 โครงการวิ จั ย ส ว นใหญ จ ะได รั บ การจั ด สรรงบประมาณอยู ในช ว ง 20,000 ถึ ง 200,000 บาท โดยที่ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 และพ.ศ.2559 งบประมาณเฉลี่ยตอโครงการวิจัยอยูที่ 181,444.67 219,534.44 และ
182,454.00 บาท ตามลําดับ แตจะเห็นไดวามีบางโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมากกวา 700,000
บาท เปนเพราะโครงการวิจัยดังกลาวเปนโครงการวิจัยแบบชุดโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการจัดทําประกาศสนับสนุนทุนวิจัยในทุกปงบประมาณและมีการกําหนดงบประมาณสูงสุดที่
สามารถเสนอขอรับทุนไดคือ โครงการวิจัยเดี่ยวจะตองไมเกิน 300,000 บาทตอโครงการ และชุดโครงการวิจัยจะตองไมเกิน
1,000,000 บาทตอโครงการ ดานพื้นที่ในการดําเนินการวิจัย พบวาพื้นที่โดยสวนใหญอยูในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งในลักษณะ
การลงพื้นที่ชุมชนและการทําวิจัยในหองปฏิบัติการ (lab scale) คิดเปนรอยละ 49.24 และ34.09 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
นโยบายหรือขอกําหนดใหพื้นที่บริการชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยูใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดสุโขทัย ประกอบกับนักวิจัยสวนใหญ เปนคณาจารยสายวิทยาศาสตรการดําเนินการวิจัยจึงเนนไปที่การทําวิจัยใน
หองปฏิบัติการ (lab scale) ซึ่งสาขาการวิจัยที่มีมากที่สุดก็คือกลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยาอยูที่ รอยละ 21.97 สวน
หนึ่งเพราะนักวิจัยในกลุมสาขาดังกลาวสังกัดในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ซึ่งเมื่อนับจํานวนคณาจารยของทั้งสองคณะรวมกันแลวมีจํานวนมากกวาครึ่งของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามจึงมีโอกาสไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยมากกวา อีกทั้งนักวิจัยทั้งสองคณะมีความสนใจ กระตือรือรน และมีความ
เชี่ยวชาญในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย กันอยางตอเนื่อง แตกลุมสาขาการวิจัยที่นอยที่สุดคือกลุมสาขาวิทยาศาสตร
การแพทย มีเพียงรอยละ 0.76 อาจเปนเพราะในสาขาดังกลาวยังมีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานนอยและสาขา
ดังกลาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพิ่งมีการเปดการเรียนการสอนไดไมนาน และเมื่อพิจารณาในประเภทและ
ลักษณะงานวิจัยพบวาโครงการวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ถึงรอยละ 37 รองลงมาคือ
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research) รอยละ 30 และ 33 ตามลําดับ
ซึ่ งพบวา แนวโน ม หรื อ ความสนใจในการวิ จั ย แบบเชิ งปริ ม าณ (quantitative research) และเชิ งคุ ณ ภาพ (qualitative
research) มีเพิ่มมากขึ้นในทุกปงบประมาณ แตการวิจัยที่ใชลักษณะการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research) คอนขางคงที่
ทั้งนี้เปนเพราะการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research) นักวิจัยจะตองอาศัยการศึกษาติดตามในเรื่องนั้นๆ เปนระยะเวลา
ยาวนานและตองผสานขอมูลขอเท็จจริงเชิงตัวเลขในการรายงานผลการวิจัย เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือของผลงาน ดังนั้น
งานวิจัยแบบนี้นักวิจัยจะตองมีประสบการณและมีความชํานาญพอสมควรที่จะสามารถรายงานผลการวิจัยแบบผสมผสานได
ซึ่งตางจากการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) หรือเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่จะรายงานผลการวิจัย
เพียงแงมุมเดียวคืออาจเป นการแสดงผลการทดลองเชิงตัวเลขหรือการพรรณนา/บรรยายเนื้อหาเพียงอยางใดอยางหนึ่ ง
นอกจากนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหลักษณะโครงการวิจัยจากประโยชนหรือความตองการที่จะไดรับจากการวิจัย ทําใหทราบวา
โครงการวิจัย ถึ งรอยละ 68 เป น การวิจัย ประยุก ต (applied research) ส วนการวิจัยพื้ นฐาน (basic research) และการ
พัฒนาการทดลอง (experimental development research) อยูร อยละ 16 เทากัน แสดงใหเห็นวาการทําวิจัยสวนใหญของ
นักวิจัยในชวง 3 ปงบประมาณจะเปนการวิจัยเชิงประยุกต ทั้งนี้เพราะในชวงปงบประมาณดังกลาวนโยบายของภาครัฐมุงเนน
ให มี การประยุ ก ตงานวิ จัย ให ส ามารถนํ าไปต อ ยอดทางเศรษฐกิ จหรือ อุ ต สาหกรรมได ซึ่งผู บ ริห ารหน ว ยงานสามารถนํ า
ผลการวิจัยดังกลาวเปนขอมูลสําหรับกําหนดแนวทางหรือนโยบายทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอไป
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจัยในปงบประมาณดังกลาวอยางเปนระบบดังนี้
1) งบประมาณการวิจัย
การพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณโครงการวิ จั ย ในป ง บประมาณ พ.ศ.2557, 2558 และ 2559 โดยเฉลี่ ย เป น
181,444.67 219,534.44 และ 182,454.00 บาทตอโครงการวิจัย ตามลําดับ โดยชุดโครงการวิจัยเทานั้นที่สามารถไดรับการ
จัดสรรงบประมาณมากกวา 700,000 บาทตอโครงการวิจัย
2) กลุมสาขาการวิจัย
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 132 โครงการ
เมื่อแบงตามกลุมสาขาการวิจัยโครงการวิจัยโดยสวนใหญอยูในกลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยาเปนลําดับที่หนึ่ง คิดเปน
รอยละ 21.97 รองลงมาคือกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย และกลุมสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช คิดเปน
รอยละ 18.94 และ 15.15 ตามลําดับ แตกลุมสาขาการวิจัยที่นอยที่สุดคือกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มีเพียงรอยละ
0.76
3) ลั กษณะขอ มูลของโครงการวิจัย 3 ประเภท คื อ การวิจัยเชิงปริม าณ (quantitative research) การวิจัย เชิ ง
คุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research)
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 132 โครงการ
เป นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) จํานวน 44 โครงการ คิด เป นรอยละ 33.33 เป น การวิจัยเชิงคุณ ภาพ
(qualitative research) จํ านวน 48 โครงการ คิ ด เป น รอยละ 36.37 และเป น การวิจั ย แบบผสานวิ ธี (mixed research)
จํานวน 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.30
4) พื้นที่ดําเนินการวิจัย
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 132 โครงการ มี
พื้น ที่ การดําเนิ น การวิจั ย อยูในจังหวัด พิ ษณุ โลกเปน สวนใหญ คิด เป น รอยละ 49.24 รองลงมาพื้ นที่ การวิจัยเป นลั กษณะ
หองปฏิบัติการ (lab scale) แตคงอยูในจังหวัดพิษณุโลก ที่รอยละ 34.09 จากนั้นจึงเปนโครงการวิจัยที่ดําเนินการวิจัยตั้งแต 2
จังหวัด ขึ้นไป เชน จังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิษณุโลก หรือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย เปนตน คิดเปนรอยละ 9.85
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา สําหรับขอมูลขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน ปงบประมาณ
พ.ศ.2557-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมทั้งขอขอบพระคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่ใหงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยสถาบันในครั้งนี้ ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยดี ขอบคุณ
ครอบครัวและเพื่อนรวมงานที่มีสวนเกี่ยวของชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจดวยดีเสมอมา
เอกสารอางอิง
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. (2552). การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนาทองถิ่น. วารสารศูนยบริการวิชาการ, 17(63), 1-4.
drjirapan. (2555). การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา. https://drjirapan.wordpress.com/2012/02/15/.
drjirapan. (2560). รายละเอียดสาขาวิชาการ. http://www.nrct.go.th/%. วันทีส่ ืบคน 8 เมษายน 2560.
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ความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง
USER’S SATISFACTION OF PHRAE PROVINCIAL LAND OFFICE LONG BRANCH
นิชฌานชวิศ ชัยมณี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง ลําปาง
*
corresponding author e-mail : nc.chaimanee@gmail.com
บทคัดยอ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง ขนาดตัวอยางจํานวน 132 ราย สุมตัวอยางใช
แบบความสะดวก สรางแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square)
โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหเชิงพรรณนา จากผลการวิจัยพบวาสวนใหญผูใชบริการทั้งเพศชายและเพศหญิง ในสํานักงานที่ดิน
จังหวัดแพร สาขาลอง มีความพึงพอใจแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผูใชบริการในสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง มีความ
พึงพอใจไดแก ดานรูปลักษณ มีความทันสมัยของอุปกรณคอมพิวเตอร มีที่พักสําหรับประชาชน หองปรับอากาศเย็นสบาย มีหองน้ําสะอาด
ปลอดภัย เจาหนาที่แตงกายเรียบรอย มีเอกสารเผยแพรขอมูลกรมที่ดิน ดานความนาเชื่อถือ เจาหนาที่มีความสามารถในการใหบริการไดตรง
ตามที่สัญญาไว การเก็บรักษาขอมูลของประชาชนและการนําขอมูลมาใชในการใหบริการแกประชาชน การทํางานไมผิดพลาด การบํารุงรักษา
อุปกรณเครื่องมือใหพรอมใชงานเสมอ มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ ดานการตอบสนองของประชาชน มีระบบการใหบริการที่
รวดเร็ว เจาหนาที่มีความพรอมในการใหคําแนะนําปรึกษาแกประชาชน ความรวดเร็วในการทํางานของเจาหนาที่ ความพรอมของเจาหนาที่
ในการใหบริการแกประชาชนทันทีที่ตองการ ดานการรับประกัน/ ความมั่นใจ ความรูความสามารถของเจาหนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการบริการ การสรางความปลอดภัยและเชื่อมั่นในการรับ บริการ ความมีม ารยาทและความสุภาพของเจาหนาที่ พฤติกรรมของ
เจาหนาที่ในการสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการของสํานักงานที่ดินฯ การดูแลเอาใจใส การใหความสนใจและเอาใจใสประชาชนแตละคน
ของเจาหนาที่ เวลาในการเปดใหบริการและใหความสะดวกแกประชาชน โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของกรมที่ดิน ความ
สนใจประชาชนอยางแทจริงของเจาหนาที่ การเขาใจความตองการเฉพาะของประชาชนชัดเจน สวนที่ไมแตกตางมีประเด็นเดียวกันไดแก ดาน
รูปลักษณ ไดแก ที่จอดรถสะดวกสบายและกวางขวาง
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง ผูใชบริการ
Abstract
The objectives of this independent study for Users’ Satisfaction of Phrae Provincial Land Office Long Branch.
Sample suze was 132 samples by Chi-square
. Analysed used SPSS to test the hypotheses. From research found
that in overview of 5 sides on Pleased level. Detailed consideration found that most satisfied level was Empathy,
Responsiveness, Assurance, Empathy and least satisfied was Tangibles. Comparing results of Users’ Satisfaction of
Phrae Provincial Land Office Long Branch. In sex’s difference found has both significant difference and not difference
at 0.05. User’s Satisfaction of Phrae Provincial Land Office Long Branch, there was statisfied on Tangibles: Good
technology, Comfortable place, Clean toilet, Dress appropriately, Have a publications. Reliability : Good service,
Privacy policy, Meticulous and thorough, Maintenance office equipment, Enough staff to service. Responsiveness: Fast
service system, Fast service employee, Happy to be of service. Assurance: Knowledgeable staff, Create confidence for
customers, Courteous staff. Empathy : Attention and empathy of the staff, Open and close the appropriate service, Get
information, Customer Care, Meet demand. Tangibles : extensive parking lot was significant difference
Keywords : satisfaction, Phrae provincial land office long branch, service person
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บทนํา
การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centered) ตอบสนองความตองการของประชาชนให
เกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวมและประโยชนสูงสุดของ
ประเทศ เปนการปฏิรูประบบราชการโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง คือการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนพันธ
กิจสําคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระทํา การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสรางความสัมพันธที่ดีที่นาประทับใจกับประชาชน
ทั้งในฐานะที่เปนผูรับบริการและในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชกลยุทธการใหบริการจากการสรางความแตกตางในการ
ให บ ริ ก าร ไปจากผู ใ ห บ ริ ก ารอื่ น ๆ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ใ นการให บ ริ ก ารแก ผู รั บ บริ ก ารนั้ น จะต อ งมี ลั ก ษณ ะ
ที่เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของรัฐในการใหบริการ สามารถนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการบริการและทําให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และชวยใหผูบริหารรับรูไ ดโดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูม ีสว นไดสวน
เสีย เพื่อใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการสาธารณะอยางตอเนื่อง (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546)
กรมที่ดิน เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปนกลไกสําคัญของรัฐบาลในการผลักดันและนํานโยบาย
การพัฒนาประเทศและความเปนอยูท ี่ดีของประชาชน ไปสูเปาหมายการบําบัดทุกข บํารุงสุข มีภารกิจหลักในการคุมครองสิทธิ
ในที่ ดิ น ของบุ ค คล และจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ โดยการออกหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพยเพื่อใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีเจตนารมณ ในการ
ปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม ภายใตวิสัยทัศนกรมที่ดินที่กําหนดวา “เปนศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติสู
การบริการที่เปนเลิศ ” กรมที่ดินไดพัฒ นาระบบบริการใหมีความเปนเลิศ โดยมีสํานักงานที่ดินเปนหน วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนภารกิจการใหบริการประชาชน ภารกิจหลักของกรมที่ดินคือ บทบาทหนาที่ในการคุมครองสิทธิประชาชนดานความ
มั่นคงของภาครัฐ และยังมีบทบาทสําคัญที่ควบคูไปกับภารกิจอีกประการหนึ่งคือ เปนผูใ หบริการแกประชาชน จึงตองตระหนัก
ถึงความสําคัญ ในฐานะผูให บริการ ซึ่งตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวก และความตองการของประชาชนผูรับบริการ
รวมทั้งเปาหมายการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดกับประชาชนผูใชบริการ และมุงการปฏิบัติราชการโดยเนนความโปรงใส
เปนธรรมในการใหบริการ ดังนั้นจึงไดกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2555-2558 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2555)
ดวยสภาพการเปลี่ยนแปลงตามกระแสความเจริญทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ความกาวหนาทาง เทคโนโลยี ความเข็ม
แข็งของภาคธุรกิจและภาคเอกชน กรมที่ดินจึงไดมีการพัฒนาสํานักงานที่ดินใหมีการบริการ และเพิ่มเติมขยายรูปแบบการ
ใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการมากยิ่งขึ้น กรมที่ดินไดนําระบบคอมพิวเตอรมาสนับสนุนในการพัฒนา
ระบบงานของสํานักงานที่ดิน ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการใหบริการประชาชนดานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เปนผลให
เจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินสามารถปฏิบัติงานในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอความตองการของประชาชน
และจัดใหมีการใหบริการเพิ่มขึ้นจากภารกิจปกติ เชน โครงการนัดจดทะเบียนลวงหนา โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใน
สํานั กงาน โครงการรับ จดทะเบี ยนตางสํานัก งาน รวมทั้ งได มีการปรับ ปรุงระบบงานให มีความสั้น กระชับ ลดขั้น ตอนลด
ระยะเวลาการดําเนินงาน มีการมอบอํานาจใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติสามารถตัดสินใจเพื่อให การทํางานสําเร็จรวดเร็วขึ้น และ
มีความมุงมั่นที่จะบริการใหประชาชนไดรับความพึงพอใจตามบทบาทและ หนาที่หลักคือ ภารกิจในการคุมครองที่ดินของรัฐ
และประชาชน และสรางรูปแบบการอํานวยความสะดวก หรือการจัดวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการ ใหสามารถ
สรางความเขาใจในการบริการระหวาง ผูใหและผูรับบริการ รวมทั้งสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหไดมาก
ที่สุด และเพื่อให ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพตามตัวชี้วัด รอยละของ
ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นตองานบริการของกรมที่ดิน สํานักงานที่ดินจึงเปนหนวยใหบริการที่มี
หนาที่โดยตรงในการตอบสนองตอภารกิจของกรมที่ดิน (ตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมที่ดิน)
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สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง เปนหนวยงานบริการประชาชนสังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจตามประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมาย ๆ อื่น มีพื้นที่ความรับผิดชอบในการใหบริการประชาชน อําเภอลองจังหวัดแพร จากหนาที่และ
ภารกิ จ ในการให บ ริ ก ารประชาชนสํ า นั ก งานที่ ดิ น ได มี ก ารดํ าเนิ น การปรับ ปรุง และพั ฒ นาระบบการให บ ริก ารมี ก ารนํ า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว อบรม
เพิ่ มประสิท ธิภ าพเจ าหน าที่ ของสํ านั กงานที่ ดิ น ให มี ความพรอ มและมี ขีด ความสามารถในการปฏิ บั ติงานเพื่ อ ให บ ริก าร
ประชาชนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเปนการลดภาระใหแกประชาชนตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ า นเมื อ งที่ ดี อั น จะส งผลให ป ระชาชนผู ใช บ ริ ก ารมี ค วามมั่ น คงในสิ ท ธิ ในที่ ดิ น และสนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการด านธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพยอยางกวางขวางทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนสอดคลองกับ
การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในภาพรวม ตามวัตถุประสงค ในการใหบริการอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิผล สรางความพึงพอใจและสนองตอบตอความตองการของ ประชาชนหรือผูรับบริการ สรางความเปนธรรมเสมอภาค
สําหรับผูมาติดตอขอรับบริการแตเนื่องดวยภารกิจของสํานักงานที่ดินฯเปนการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนโดยทั่วไป
ประกอบกับการดําเนินการเกี่ยวเนื่องดวยขอกฎหมายและระเบียบแบบแผนกําหนดไวใหปฏิบัติซึ่งเจาหนาที่จะตองตรวจสอบ
ใหถูกตองเสียกอนจึงจะดําเนินการไดหรือมีความจําเปนตองระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อมิใหการปฏิบัติงานนั้นไมชอบ ดวย
กฎหมายบางครั้งจึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการพอสมควร เพราะการเรงรัดการใหบริการ ดวยความรีบเรงอาจ
เกิดความผิดพลาดในทางปฏิบัติขึ้นในขณะที่ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการตางมีความ คาดหวังที่จะไดรับการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เจาหนาที่มีมิตรไมตรีพรอมใหความชวยเหลื ออยางจริงใจ และจริงจัง และมีความรูเรื่องที่จะใหบริการอยาง
แทจริง
สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง ยังคงไดรับเรื่องรองเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ของ
สํานักงานที่ดินไมใหบริการที่ดีการปฎิบัติงานลาชา การเลือกปฏิบัติหรือการใชอํานาจหนาที่ในการหาผลประโยชนใหตนเองไม
เปดเผยขอมูล หรือเปดเผยขอมูลไมครบถวนจากการชี้แจง ไมชัดเจน การสื่อสารไมตรงกันตลอดจนความไมโปรงใสในการ
ใหบริการ จากสถิติเรื่องรองเรียนของสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง 3 ป ยอนหลังคงปรากฏเรื่องราวรองเรียนที่เกิดจาก
ความไมเขาใจ การสื่อสารระหวางเจาหนาที่กับประชาชนผูมาติดตอไมถูกตอง ซึ่งเรื่องราวการรองเรียนของประชาชนจึงมีผล
ตอภาพลักษณ และความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติ หนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานที่ดิน ความคิดเห็นมุมมองของผูมา
ใชบริการอาจทําใหสํานักงานที่ดินไดรับคําแนะนําที่มีคุณคาตอการเพิ่มความพึงพอใจใหเกิดขึ้นในการใชบริการในครั้งตอ ๆ ไป
และสามารถใชวัด ระดับความสําเร็จของคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินที่มีความมุงมั่นที่จะบริการใหประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจตามวิสัยทัศนกรมที่ดิน ดังนั้นการวิจัยศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร
สาขาลอง จึงเปนการวัดระดับความพึงใจของผูรับบริการ และสามารถนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ทําให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และชวยใหผูบริหารรับรูไดโดยเร็วถึ งระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของการ บริการของสํานักงานที่ดินอยางตอเนื่อง
วิธีดําเนินการวิจัย
แผนงานวิจัย
ใชเครื่องมือแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณแบบ Applied Research และเปนการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative
Research
ขนาดตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ มีประชาชนมาใชบริการที่สํานักงานที่ดินฯ เดือนมิถุนายน 2560 จํานวนทั้งหมด 206 ราย กลุม
ประชาชนที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือผูที่ใชบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง โดยใชตารางในการคํานวณหากลุม
ตั ว อย า งของ Krejcie&Morgen (ที่ ม า : Robert V.Krejcie and Earyle W.Morgen. Educational and Psychological
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Measurement, 1970 : 608-609 อางถึงในการสุมตัวอยางเพื่อการวิจัย, 2550 : ระบบออนไลน ) ในกรณี ที่ท ราบจํานวน
ประชาชน ซึ่งจะกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ 5% โดยแทนจํานวนประชาชนที่มาใชบริการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง
จากตารางที่มีขนาดประชากร 206 ราย คนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ 5% จะไดขนาด
ตัวอยางที่ 132 ราย ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดตัวอยางใหกลุมตัวอยางเทากับ 132 ตัวอยาง
วิธีการสุมตัวอยาง
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยเก็บแบบสอบถามตามสะดวก (Convenience Sampling) จาก
ประชาชนผูใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง จํานวน 132 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ การใหระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของประชาชนตอประชาชน
ผูใชบริการสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง จํานวน 5ดาน ไดแก ดานรูปลักษณ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง
ของประชาชน ดานความมั่นใจ และดานการดูแลเอาใจใสประชาชน แบบกําหนดขอเลือกตอบ พอใจหรือไมพอใจ
สวนที่ 3 ปลาย-เปด ขอคําแนะนํา
สถิติที่ใชวิเคราะห
วิเคระหความแตกตางขอมูลโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square)
การวิเคราะหขอมูล
นํ าข อมู ล ที่ ได จ ากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสํ าเร็จ รูป เพื่ อ การวิจั ย ทางสั งคมศาสตร
(Statistical Package for the Social Sciences : SPSS For Windows) ในการประมวลผลขอมูลเพื่อใหผลการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น
สถานที่ทําวิจัย
วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง
เครื่องมือในการวิจัย
1. Microcomputer
2. ขอมูลสําเร็จรูป SPSS
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
เดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2560
ผลการวิจัย
สรุปการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของผู ใชบริการในสํานั กงานที่ ดิน จังหวัด แพร สาขาลอง ในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค
เพื่อการศึกษาระดับความพอใจของประชาชนที่ใชบริการในสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ
ไคสแควร (Chi-square)
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถทําการสรุปผล อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น
132 คน ผูวิจัยไดนําเสนอแยกเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง 5 ดาน
1. ดานรูปลัก ษณ (Tangibles) จากการศึก ษาพบวา กลุมตัวอยางมีความพอใจและไม พอใจ ที่ ระดับนั ย สําคัญ ทางสถิติ 0.05 เมื่ อ
พิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ สรุปประเด็นที่แตกตางกันดังนี้
1. ความทันสมัยของอุปกรณคอมพิวเตอร โดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 90.2 และไมพอใจ รอยละ 9.8
2. มีที่พักสําหรับประชาชน หองปรับอากาศเย็นโดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 97 และไมพอใจรอย 3
3. มีหองน้ําสะอาดโดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 63.60 และไมพอใจรอยละ 36.40
4. เจาหนาที่แตงกายเรียบรอย โดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 88.60 และไมพอใจรอยละ 11.40
5. มีเอกสารเผยแพรกรมที่ดิน โดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 97.70 และไมพอใจรอยละ 2.30
สวนประเด็นที่ไมแตกตางกันไดแก ที่จอดรถสะดวกสบายกวางขวาง มีความพอใจรอยละ 55.30 และไมพอใจรอยละ 44.70
2. ดานความนาเชื่อถือ (Reliability)
จากการศึก ษาพบวาความพอใจด านความนาเชื่อถือ กลุมตัวอยางมี ความพึ งพอใจไมแ ตกตางกั นทุก ประเด็น ไม มีระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศดานความนาเชื่อถือ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดานการการเก็บ
รักษาขอมูลของประชาชนและการนําขอมูลมาใชในการใหบริการแกประชาชนมากที่สุด ซึ่งมีความพอใจรอยละ 98.50 ไมพอใจรอยละ
1.50 การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือใหพรอมใชงานเสมอ พอใจรอยละ 95.50 ไมพอใจรอยละ 4.50ความสามารถของเจาหนาที่ในการ
ใหบริการไดตามตามที่สัญญาไว พอใจรอยละ 93.20 ไมพอใจรอยละ 6.80 การทํางานไมผิดพลาด พอใจรอยละ 89.40 ไมพอใจรอยละ
10.60 และประเด็นที่มีความพอใจนอยที่สุดคือ มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ พอใจรอยละ 77.30 ไมพอใจรอยละ 22.70
3. ดานการตอบสนองของประชาชน (Responsiveness)
จากการศึกษาพบวาความพอใจดานการตอบสนองของประชาชน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกประเด็น ไมมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศดานการตอบสนองของประชาชน ประชาชนมีความพอใจมากที่สุดคือ
ความพรอมของเจาหนาที่ในการใหคําแนะนําปรึกษาแกประชาชน พอใจรอยละ 98.50 ไมพอใจรอยละ 1.50 รองลงมา ความรวดเร็วใน
การทํางานของเจาหนาที่ พอใจรอยละ 96.20 ไมพอใจรอยละ 3.80 ความพรอมของเจาหนาที่ในการใหบริการแกประชาชนทันทีที่
ตองการ พอใจรอยละ 91.70 ไมพอใจรอยละ 8.30 และประเด็นที่ประชาชนพอใจนอยที่สุดคือ ระบบการใหบริการที่รวดเร็ว พอใจรอย
ละ 67.40 ไมพอใจรอยละ 32.60
4. ดานการรับประกัน/ความมั่นใจ (Assurance)
จากการศึกษาพบวาความพอใจดานการรับประกัน/ความมั่นใจ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทุก ประเด็น ไมมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศดานการรับประกัน/ความมั่นใจ ประชาชนพอใจมากที่สุดในดาน
ความรูความสามารถของเจาหนาที่ในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการ พอใจรอยละ 99.20 ไมพอใจรอยละ 0.80 รองลงมาคือ
ความมีมารยาทและความสุภาพของเจาหนาที่ พอใจรอยละ 96.20 ไมพอใจรอยละ 3.80 การสรางความปลอดภัยและเชื่อมั่นในการรับ
บริการ พอใจรอยละ 94.70 ไมพอใจรอยละ 5.30 และพฤติกรรมของเจาหนาที่ในการสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการของสํานักงาน
ที่ดินฯ พอใจรอยละ 93.20 ไมพอใจรอยละ 6.80 ซึ่งมีความพอใจนอยที่สุด
5. การดูแลเอาใจใสประชาชนเปนรายบุคคล (Empathy)
จากการศึกษาพบวาความพอใจดานการตอบสนองของประชาชน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกประเด็น ไมมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศดานการตอบสนองของประชาชน ประชาชนมีความพอใจมากที่ สุด
ดานการใหความสนใจและเอาใจใสประชาชนแตละคนของเจาหนาที่ พอใจรอยละ 98.50 ไมพอใจรอยละ 1.50 รองลงมาคือการเขา
ใจความตองการเฉพาะของประชาชนชัดเจน พอใจรอยละ 97.70 ไมพอใจรอยละ 2.30 โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
กรมที่ดิน พอใจรอยละ 96.20 ไมพอใจรอยละ 3.80 ความสนใจประชาชนอยางแทจริงของเจาหนาที่ พอใจรอยละ 91.70 ไมพอใจรอย
ละ 7.60 และเวลาในการเปดใหบริการและใหความสะดวกแกประชาชนมีความพอใจนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 90.90ไมพอใจรอยละ
9.10
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อภิปรายผล
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจทั้ง 5 ดานไดแก ดานรูปลักษณ, ดานความนาเชื่อถือ, ดานการตอบสนองของประชาชน ดาน
การรับประกัน/ความมั่นใจ และดานการดูแลเอาใจใส ผูใชบริการไมพึงพอใจดานรูปลักษณ ไดแกที่จอดรถ ที่เหลือพึงพอใจทุกประการ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชา ผูซึ่งใหโอกาสอันมีคาในการคนควาวิจัยหัวขอที่ผูวิจัยมีความสนใจศึกษา
อี ก ทั้ ง ให ค วามรู ความเข าใจ ตลอดจนแนวคิ ด ของการทํ า งานวิจั ย ให คํ าชี้ แ นะแก ป ญ หาและมอบประสบการณ ที่ ดี แก ข า พเจ า
ขอขอบพระคุณ ดร.อนุสรณ คุณานุสรณ อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจแกไข และใหขอคิดเห็นตาง ๆ ใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยจินตนา สุนทรธรรม ผูซึ่งใหคําแนะนํา ตรวจทานและแกไข อีกทั้งใหความรูและทฤษฎี
ตางๆที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยเพื่อใหงานวิจัยเลมนี้สมบูรณที่สุด ขอขอบพระคุณคณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)
วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง ทุกทานที่ใหความชวยเหลือในดานงานวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยโปรแกรม SPSS และเจาหนาที่คนอื่น
ๆ ที่ใหความชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ที่ไดใหความรูแกผูศึกษาจนสําเร็จดวยดีตามหลักสูตร
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งานวิจัย สภาพปจจุบันปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญ หา ความ
ตอ งการ และแนวทางการพั ฒ นาศัก ยภาพของบุค ลากรสายสนั บ สนุ น วิชาการ สั งกั ดสํ า นั กงานอธิการบดี มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อหาความจําเปนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใชในการปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง ไดขนาดกลุมตัวอยาง 169 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม เปนการผสมผสานระหวางวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง จํานวน 112 คน และ เพศ ชาย จํานวน 57 คน วิธีการ
พัฒนาศักยภาพของทานที่ผานมา สวนใหญ เคยเขารับการปฐมนิเทศ จํานวน 169 คน รองลงมาการอบรมสัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 การพัฒนาที่บุคลากรเปนผูดําเนินการเอง การศึกษา
จากตํารา ระเบียบขอบังคับตางๆ จํานวน 167 คน รองลงมา การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน จํานวน 162 คน การ
สอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ จํานวน 157 คน และลําดับทายสุด การศึกษาจากคูม ือการปฏิบัติงาน จํานวน 156
คน ปญหาการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา สวนใหญ ไมมีคูมือในการปฏิบัติงานใหศึกษา จํานวน 79 คน รองลงมา งบประมาณ
สนับสนุนไมเพียงพอจํานวน 78 คน วิธีการพัฒนาที่ทานคิดวาจะเกิดประโยชน สวนใหญการปฐมนิเทศบุคลากรใหม จํานวน
160 คน รองลงมา การศึกษาดูงาน จํานวน 157 คน การอบรมสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 156 คน การศึกษา
จากตํ า ราและข อ บั งคั บ ต างๆ จํ านวน 156 คน การศึ ก ษาจากคู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน จํ านวน 151 คน การสอนงานโดย
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ จํานวน 146 คน และลําดับทายสุด การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนรวมงานจํานวน 141 คน
ความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน พบวา สวนใหญ แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จํานวน
160 คน
คําสําคัญ : ความตองการ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุน
Abstract
The research on the objective to study the current condition, problems, the need and guidelines of developing
potential of academic supporting personnel, dean-related work office of Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi to find the necessity and guideline in developing potential of academic supporting personnel in dean-related
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work office of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi so that the supporting personnel's potential would be
developed continuously and to see the potential and can pum their potential and use it in the operation effectively. The
population used in the research was academic supporting personnel (supporting personnel), in dean-related work office of
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi who were working in Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi. They were received by specifying the sample group. The size of the group of people were 169 . The tools
used in collecting the data was a combination between qualitative and quantitative research. From the research it was found
that most of questionnaire answerers were female in the number of 112 people which were 66.3% and male in the number
of 57 people. How to develop your potential in the past, most of the questionnaire answerers used to receive orientation for
169 people and arranged by university for 169 people. Seminar training and operating meeting during the 1st of October, 2016
- the 30th of December, 2017 most of them used to be trained for 111 people and had never received the training for 58
people, arranged by the university for 98 people, from work trip during the 1st of October, 2016- the 30th September, 2017.
Most of them have never partied the work trip for 103 people and used to received work trip for 66 people and arranged by
university for 66 people. Development of personnel who is the operator. From the study of the rule and regulation in the
number of 167 people. It was exchange from colleagues for 162 people and never further the study for 161 people, furthering
study from the work start day - today in the number of 158 people, teaching the work by superiors or other people in the
number of 157 people and lastly, studying form work operation manual for 156 people. The problem of developing
personnel was mostly because there was no manual in the work operation to study in the number of 79 people. Then it was
insufficient budget for 78 people. Developing method that you think would be beneficial. Most of questionnaire respondents
were ne personnel orientation for 160 people. Then it was work trip for 157 people. Training and seminar and work operation
meeting for 156 people. The study from the books and various guidelines for 156 people, from studying from work operating
manual for 151 people, teaching the work by superior the people for 146 people and the last one exchanging from
colleagues for 141 people. The necessary knowledge and skill for developing the potential of most question respondents it
was found that the motivation to the work operating success for 160 people.
Keywords : the need, guideline of developing, staff personal
บทนํา
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นั้น หากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ยอม
สามารถพาองคกร หรือหนวยงานไปสูความสําเร็จ และเปาหมายที่ตองการไดอยางยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญทั้ง
ตอ ตั วเองและต อองค ก ร ความสํ าคั ญ ต อ ตนเอง ได แก การไดรั บ ความรู ความคิ ด ใหม ๆ ทั น ต อความเจริญ กาวหน าของ
เทคโนโลยี สามารถเพิ่มพูนความรู และทักษะในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งเปนการสนองความ
ตองการที่กาวหนาของบุคลากรสวนความสําคัญขององคกร ไดแก การเพิ่มผลผลิตขององคกรทําใหองคกรไดผูปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยเรื่องนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ และแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และ หาความจําเปนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเปนการหาแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนาที่เหมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการสังกัด สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูวิจัยจึงทําการวิจัยเรื่องนี้
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดเตรียมวางแผนการดําเนินงาน
1.1 ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ปญ หาและแนวทางความตองการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย คํานิยามศัพทเฉพาะ ขั้ นตอนการดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง
รวมถึง ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยซึ่งเปนแบบสอบถามนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบและใหขอคิดเห็นและ
ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใหเกิดความสมบูรณกอนการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล
และการกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 ขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 7 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปญหาในการปฏิบัติงานของทาน
ตอนที่ 3 วิธีการพัฒนาศักยภาพของทานที่ผานมา
ตอนที่ 4 ปญหาการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา
ตอนที่ 5 วิธีการพัฒนาที่ทานคิดวาจะเกิดประโยชน
ตอนที่ 6 ความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน
ตอนที่ 7 ขอเสนอแนะ
และแจกแบบสอบถามแกบุคลากรดวยตนเองเพื่อเพิ่มความเขาใจในการตอบแบบสอบถาม และ เก็บรวบรวมขอมูล
พรอมนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม มาประมวลผลเพื่อหาคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปน เพศ หญิ ง จํานวน 112 คน และ เพศ ชาย จํานวน 57 คน
ประเภทของบุคลากร สวนใหญ เปน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 131 คน รองลงมา ขาราชการ จํานวน 21 คน และอันดับ
ทายสุด พนักงานราชการ จํานวน 17 คน ประสบการณในการปฏิบัติงานมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สวน
ใหญ มากกว า 6 -10 ป จํ า นวน 89 คน รองลงมา มากกว า 3 - 5 ป จํ า นวน 69 คน มากกว า 10 ป จํ า นวน 7 คน
ประสบการณในการปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน อยูระหวาง 1 -3 ป จํานวน 10 คน มากกวา 3 – 5 ป จํานวน 27 คน
มากกวา 6-10 ป จํานวน 87 คน และ มากกวา 10 ป จํานวน 45 คน การศึกษา สวนใหญ ปริญญาตรี จํานวน 163 คน
รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน และอันดับทายสุด ปริญญาโท จํานวน 3 คน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาในการปฏิบัติงานของทาน
สภาพปญหาในการปฏิบัติงานของทาน
1. แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
2. ความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการนําเสนอขอมูล
3. ความรูเกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะหงาน และการตัดสินใจ
4. งานที่ทานไดรับมอบหมายไมตรงกับความรูความสามารถของทาน
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3.59
3.43
3.32
2.55

S.D
0.67
1.01
0.77
0.67

(n:169)
ระดับปญหา
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลวิธีการพัฒนาศักยภาพของทานที่ผานมา
วิธีการพัฒนาศักยภาพของทานที่ผานมา
1. ไมเคยเขารับการปฐมนิเทศ
2. เคยเขารับการปฐมนิเทศ
3. การอบรมสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในชวงเวลา 1 ตค 59 – 30 กย 60
3.1 ไมเคยเขารับการอบรม
3.2 เคยเขารับการอบรม
3.3 จัดโดยมหาวิทยาลัย
4. การศึกษาดูงานใน (ชวงเวลา 1 ตค 59 – 30 กย 60)
4.1 ไมเคยเขาศึกษาดูงาน
4.2 เคยเขารับการศึกษาดูงาน
4.3 จัดโดยมหาวิทยาลัย

จํานวน(คน)
0.00
169

(n:169)
คิดเปนรอยละ
100.00
100.00

58
111
98

34.32
65.68
57.99

103
66
66

60.95
39.06
39.06

จํานวน(คน)
167
162
161
158
157
156

(n:169)
คิดเปนรอยละ
98.82
95.86
95.27
93.50
92.90
92.31

จํานวน(คน)
79
79
10
1

(n:169)
คิดเปนรอยละ
46.16
5.92
46.75
0.54

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาที่บุคลากรเปนผูดําเนินการเอง
การพัฒนาที่บุคลากรเปนผูดําเนินการเอง
1.การศึกษาจากตํารา ระเบียบขอบังคับตางๆ
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน
3.ไมเคยศึกษาตอ
4.การศึกษาตอตั้งวันเริม่ เขาปฏิบตั ิงาน – ปจจุบัน
5.การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ
6.การศึกษาจากคูมือการปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา
ปญหาการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา
1.ไมมีคมู ือในการปฏิบตั ิงานใหนักศึกษา
2.งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ
3.เวลาในการเขาพัฒนาไมมี
4.ขาดผูสอนงาน
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลวิธีการพัฒนาที่ทานคิดวาจะเกิดประโยชน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิธีการพัฒนาที่ทานคิดวาจะเกิดประโยชน
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม
การอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษางาน
การศึกษาจากตําราและขอบังคับตางๆ
การศึกษาจากคูมือการปฏิบตั ิงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน
การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ

จํานวน(คน)
160
156
157
156
151
141
146

(n:169)
คิดเปนรอยละ
94.68
92.31
92.30
92.31
89.35
83.44
86.39

จํานวน(คน)
160
140
120
118
115
113
112

(n:169)
คิดเปนรอยละ
94.68
82.84
71.01
69.83
68.05
66.87
66.28

105
98
97
96
85
75
73

62.13
57.99
57.40
56.81
50.30
44.38
43.20

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน

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

ความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน
แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบตั ิงาน
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูล
การบริการสูความเปนเลิศ
ขั้นตอนกระบวนการวิจยั
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
ความรู ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบ
แนวคิด วิธีการ ขัน้ ตอนการทํางาน และพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ
การวางแผน การวิเคราะหงาน ความสามารถในการแกไขปญหาและการคิด
เปนอยางเปนระบบ
เทคนิคการติดตอประสานงานและการสื่อสาร
การบริหารเวลา
มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน
การเกษียณ การเขียนหนังสือที่ใชในราชการและการจับประเด็น
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหในการวิจัยเรื่องนี้ มีขอคนพบที่เดน ๆ เห็นควรนํามาอภิปรายโดยใชหลักตรรกวิทยาและอภิปราย
ผลการวิจัยใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอทุกประเด็น ดังตอไปนี้
สภาพปญ หาในการปฏิ บัติงาน สวนใหญ บุ คลากรสายสนับ สนุน พบวา ระดั บปญ หาในการปฏิ บัติงาน เกี่ยวกั บ
แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา ความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการนําเสนอขอมูล ความรู
เรื่องการวางแผน วิเคราะหงาน การตัดสินใจเมื่องานมีปญหา และอันดับทายสุด งานที่ทานไดรับมอบหมายไมตรงกับความรู
ความสามารถของทาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพลักษณ อยูวัฒนา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนา
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ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือขายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ปญหาในการปฏิบัติงาน ในความ
คิดเห็น สวนใหญ เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การคิดอยางเปนระบบ การตัดสินใจเมื่องานมีปญหา สามารถอภิปรายผล
เพิ่มเติมได หากมีการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หรือ มีขอเสนอแนะมีผูชวยในการปฏิบัติงานคอยใหคําแนะนําจะทําให
สภาพปญหาในการปฏิบัติงานดีขึ้น
วิธีการพัฒนาศักยภาพของทานที่ผานมา สวนใหญ เคยเขารับการปฐมนิเทศ และ จัดโดยมหาวิทยาลัย การอบรม
สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สวนใหญ เคยเขารับการอบรม ทีจ่ ัดโดย
มหาวิทยาลัย การศึกษาดูงาน ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สวนใหญ ไมเคยเขาศึกษาดูงาน รองลงมา
เคยเขารับการศึกษาดูงาน ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศสวนใหญบุคลากรทุกคนตองเขารวมปฐมนิเทศตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรูความเขาใจและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาที่บุคลากรเปนผูดําเนินการเอง สวนใหญ พบวา ดําเนินการพัฒนาโดย การศึกษาจากตําราระเบียบขอบังคับ
ตางๆ การแลกเปลี่ ยนเรียนรูจากเพื่อ นรวมงาน การสอนงานโดยผูบั งคับ บัญ ชา หรือบุ คคลอื่น ๆ การศึกษาจากคูมื อการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาตอ ระดับปริญญาโท สําเร็จการศึกษาแลว ระดับปริญญาตรี จํานวน 167 คน สําเร็จการศึกษาแลว
ระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน โดยสรุปเพิ่มเติม บุคลากรสวนใหญมีความตองการในการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีหลายวิธีและมี
ความสําคัญและวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย จุฑามาส แสงอาวุธ และคณะ(2551) ไดศึกษาเรื่องแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สําหรับ
รูปแบบการพัฒนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูดําเนินการเอง พบวา การพัฒนาตนเองดวยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน
มากที่สุด รองลงมาคือการศึกษาจากตํารา ระเบียบขอบังคับตางๆ การสอนโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ การศึกษาจาก
คูมือการปฏิบัติงาน
ปญหาการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา สวนใหญ พบวา ไมมีคูมือในการปฏิบัติงานใหศึกษา รองลงมา งบประมาณ
สนับสนุนไมเพียงพอ เวลาในการเขาพัฒนาไมมี ผูทํางานเดิมออกไปกอน ผูบังคั บบัญชา หรือผูทํางานเดิมขาดความรูความ
เขาใจ และลําดับทายสุด ผูบังคับบัญชา ไมใสใจรายละเอียดงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพลักษณ อยูวัฒนา(2557)
ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือขายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา
ปญหาในการพัฒนาบุคลากรสวนใหญไมมีคูมือในการปฏิบัติงาน งบประมาณไมเพียงพอ ไมมีหลักสูตรและที่ตรง และไมมี
เวลาในการเขาพัฒนาเพราะไมสามารถปลีกตัวเองออกจากงานได
วิธี ก ารพั ฒ นาที่ ท านคิ ด วาจะเกิ ด ประโยชน ส วนใหญ ให ค วามสํ าคั ญ กั บ เข าร วมการปฐมนิ เทศบุ ค ลากรใหม
รองลงมา การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาจากตําราและขอบังคับตางๆ การศึกษาจาก
คูมื อการปฏิบัติงาน การสอนงานโดยผูบังคับ บัญ ชา หรือบุ คคลอื่น ๆ และลําดับท ายสุด การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่ อน
รวมงาน สอดคลองกับงานวิจัย ของจุรีพร บวรผดุงกิตติ (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ และ
แนวทางการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา ปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 3
อันดับแรกคือ ดานการงบประมาณ ดานบุคลากร และดานการรับรูขาวสาร ความตอ งการดานวิธีการพัฒนาบุคลากรอยูใน
ระดับ 3 อันดับแรก คือ การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ
และการศึกษาดูงานเพิ่มเติม ความตองการดานเนื้อหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด โดยอันดับแรก คือ ดานมนุษย
สัมพันธในการทํางานรองลงมาอยูในระดับมาก คือ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพบริการ และทักษะหรือเทคนิคในการบริหาร
จัดการดานจริยธรรมตามลําดับ ความตองการดานระยะเวลาที่ใชในการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ตองการ
เขารวมประชุมอบรม ศึกษาดูงาน ระยะสั้นในเวลาไมเกิ น 1 สัปดาห รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คือ ใชเวลาไมเกิน 2
สัปดาหและไมเกิน 1 เดือนตามลําดับ และซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย จุฑามาส แสงอาวุธ และคณะ(2551) ไดศึกษาเรื่องแนว
ทางการพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร วิท ยาเขตสุ ราษฎรธานี พบวา สภาพการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร สวนใหญไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ดําเนินการที่
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ผานหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมี 4 รูปแบบ คือ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาตอ
โดยรูปแบบที่บุคลากรเห็นวาจําเปนจะเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การประชุมอบรมสัมมนา โครงการ/
กิจกรรมสวนใหญที่บุคลากรเขารับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร
ความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน พบวา สวนใหญ แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
รองลงมา การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูล การบริการสูความเปนเลิศ และลําดับทายสุด ความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอร สอดคลองกับงานวิจัย จุฑามาส แสงอาวุธ และคณะ(2551) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี พบวา บุคลากรสายสนับสนุนจําเปนตองพัฒนา
ศักยภาพในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแกความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดานมนุษย
สัมพันธและการทํางานเปนทีม ดานแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางาน และพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ ดานหลักการ
ครองตน ครองคน ครองงาน และดานการวางแผนการวิเคราะหงานความสามารถในการแกปญหาและคิดอยางเปนระบบ
สรุปผลการวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ สภาพปญหาในการปฏิบัติงาน สวนใหญ บุคลากรมีระดับปญหาในเรื่อง แรงจูงใจสู
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และ งานที่ทานไดรับมอบหมายไมตรงกับความรูความสามารถของทาน และสามารถสรุป
เพิ่มเติมไดวา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทําใหบุคลากรไมทันตอการเปลี่ย นแปลงทําใหเกิดสภาพปญหาในการ
ปฏิบัติงาน วิธีการพัฒนาศักยภาพของทานที่ผานมา สวนใหญ เคยเขารับการปฐมนิเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัย และ การอบรม
สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สวนใหญ พบวา เคยเขารับการอบรม
จัดโดยมหาวิทยาลัย การศึกษาดูงาน ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สวนใหญ ไมเคยเขาศึกษาดู การ
พั ฒ นาที่ บุ ค ลากรเป น ผู ดําเนิ น การเอง ส วนใหญ จะดํ าเนิ น การศึ ก ษาจากตํ ารา ระเบี ย บข อบั งคั บ ต างๆ รองลงมา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน สวนใหญไมเคยศึกษาตอ และมี การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ ลําดับ
ทายสุด การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน อยูระหวางการศึกษาตอ ระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน สําเร็จการศึกษาแลว
ระดับปริญญาตรีจํานวน 167 คน สําเร็จการศึกษาแลวระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน ปญหาการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา
สวนใหญ ไมมีคูมือในการปฏิบัติงานใหศึกษา งบประมาณสนับสนุนไม เพียงพอจํานวน และลําดับทายสุด เวลาในการเขา
พัฒนาไมมี และปญหาการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา พบวา ผูทํางานเดิมออกไปกอน รองลงมา ผูบังคับบัญชา หรือผูทํางานเดิม
ขาดความรูความเขาใจ และลําดับทายสุด ผูบังคับบัญชา ไมใสใจรายละเอียดงาน วิธีการพัฒนาที่ทานคิดวาจะเกิ ดประโยชน
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ พบวา การปฐมนิเทศบุคลากรใหม รองลงมา การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา และประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาจากตําราและขอบังคับตางๆ การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือ
บุคคลอื่นๆ และลําดับทายสุด การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน ความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของ
ทาน พบวา สวนใหญ แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูล
จําการบริการสูความเปนเลิศ และลําดับทายสุด ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และสามารถสรุปเพิ่มเติมไดดังนี้ เนื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยฯ อยูระหวางการพัฒนาซึ่งตองคํานึงถึงความคุมคาในการคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร สิ่งที่สําคัญดานการ
ดําเนิน งานพั ฒ นาบุ คลากร ควรมี การจัดการจัดสรรงบประมาณในการพั ฒ นาบุ คลากรสายสนั บ สนุ น ในแตล ะดานอย าง
เหมาะสมและต อเนื่ อ ง ควรมี การจั ดทํ าแผนการพั ฒ นาบุ ค ลการของมหาวิท ยาลัย อย างชั ด เจนและมี การติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ควรมีการสงเสริมอยางจริงจังดานการประชุมสัมมนา ควรมีระเบียบใหเสนอผลงานเพื่อปรับตําแหนง
ควรมีการประชุมสัมมนาให เหมาะสมกับบุคลากรของแตละหนวยงาน ดานการลาศึกษาตอ ควรมีการสงเสริมพนักงานสาย
สนับสนุนทุกระดับ ทุกตําแหนง ควรมีประกาศ ระเบียบขอบังคับอยางชัดเจนในการขอรับทุนการศึกษาและการเรียนตอของ
บุคลากรสายสนับสนุน และควรเปดโอกาสใหศึกษาตอ
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหของภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการสํารวจสภาพความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ และทําการพัฒ นาตาม
องคประกอบหลักความปลอดภัย 7 ดาน ของระบบ ESPReL Checklist จากผลการประเมินหลังการพัฒนา พบวา ดานที่ 7
การจัดการขอมูลและเอกสาร มีการพัฒ นาดานความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ 95.24 % รองลงมา คือ ดานที่ 6 การให
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 90.14 % และดานที่เพิ่มขึ้นนอยสุด คือ ดานที่ 1 การบริหาร
ระบบการจัดการดานความปลอดภัย 62.24 % ซึ่งจากการพัฒนาดังกลาวทําใหภาควิชาเคมี มีหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน
ความปลอดภัยสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทางเคมีวิเคราะห ตามนโยบายสงเสริมความปลอดภัยของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อใชอางอิงในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัยในภาควิชาเคมี นอกจากนี้ได
ทํ า การถ า ยทอดความรู ด า นความปลอดภั ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารให กั บ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ เป น แนวทางการพั ฒ นา
หองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรใหมีความปลอดภัยมากขึ้น
คําสําคัญ : การยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย หองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห
Abstract
The purpose of this research is to enhancement a safety standard in the analytical chemical
laboratory at Faculty of Science, Naresuan University. By investigating the laboratory safety and
development in accordance with 7 key safety components of the ESPReL Checklist and based on the
results of the post-development evaluation, it was indicated that the evaluation score from section 7:
Data management and documentation increased by 95.24%, followed by the 6th component: Basic
knowledge about laboratory safety increased by 90.14%. The least improvement was observed in the 1st
component which is related to the safety management system. From these development, the
department of chemistry has a laboratory that meets safety standards for teaching and research in
chemistry according to the safety policy from National Research Council's (NRC) for research funding to
researchers in the department. Furthermore, the safety knowledge in the laboratory has been transferred
to related personnel. This can be a guideline for developing the laboratory in the Faculty of Science to
be more concern in chemical safety.
Keywords : enhancement, safety, analytical chemistry laboratory
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บทนํา
การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มักจะเกี่ยวของกับการใชสารเคมี ของเสียอันตราย หรือวัตถุมีพิษ
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ เชน การหกหลน การระเบิดของสารเคมี หรือการเกิดเหตุอื่น ๆ อันสงผล
อันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ระบบความปลอดภัยจึงถือเปนสิ่งสําคัญตอผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ลักษณะของหองปฏิบัติการที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ควรไดรับการออกแบบอยางรอบคอบ เพื่อใหเกิด ประโยชนสูงสุดใน
การใชงาน รวมถึงหองปฏิบัติการที่มีการปองกันและลดความเสี่ยงอยางเพียงพอที่จะทําใหผูปฏิบัติงานตามขอบังคับเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางานและไมกอมลพิษกับสิ่งแวดลอม (แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ, 2555) ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหองปฏิบัติการที่ใชสําหรับการจัด การเรียนการสอน การวิจัย และการใหบริการ
วิชาการแกชุมชนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การดําเนินกิจกรรมดังกลาวมีการใชหองปฏิบัติการ วัสดุ อุป กรณ
เครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร สารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งอั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากระบบความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัตกิ ารไมไดมาตรฐาน จากการสํารวจในเบื้องตนพบวา หองปฏิบัติการตางๆ ของภาควิชาเคมียังขาดการจัดการที่ดีทั้ง
ดานการจัดระบบความปลอดภัย การจัดการสารเคมี และการจัดการของเสีย สงผลใหมีความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจาก
การปฏิบัติงาน ดังนั้น โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห จึงไดดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) ทั้งนี้เพื่อปองกันและสรางความตระหนักตอความเสีย่ งอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนนิสิต ระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งในดานการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการทางเคมีและการทําวิจัยตางๆ และมีตัวอยางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
รวมถึงสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมอีกดวย
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการดานการเรียนการสอนและดานการวิจัยทางเคมีวิเคราะห
ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินตามนโยบายสงเสริมความปลอดภัยตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) สําหรับใชอางอิงในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนของนักวิจัยในภาควิชาเคมี
2. เพื่อประเมินผลหองปฏิบัติการตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. สํารวจขอมูลภายในหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช คูมือการ
ประเมินความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ หรือที่เรียกวา ESPReL Checklist ซึ่งมีรายการสํารวจที่ครอบคลุม 7 ดานความ
ปลอดภัย คือ
ดานที่ 1 การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย มีนโยบาย แผนงาน รวมถึงโครงสรางการ
บริหารจัดการดานความปลอดภัยตั้งแตระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับหองปฏิบัติการและกําหนด
ผูรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัย
ดานที่ 2 ระบบการจัดสารเคมี มีการบันทึกขอมูลสารเคมีอยางเปนระบบ ทั้งการจัดเก็บ การเคลื่อนไหว
การจัดการสารที่ไมใชแลว รวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ดา นที่ 3 ระบบการจั ด การขอ มู ล ของเสี ย ที่ มี ระบบการจั ด การของเสี ย เกณฑ ก ารเก็ บ /แยกของเสี ย
เพื่อความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
ดานที่ 4.ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ มีหองปฏิบัติการที่สะอาด
ปลอดภัย เหมาะสมตอการทํางาน มีอุปกรณและเครื่องมือที่สามารถใชงานได
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ดานที่ 5 ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย มีการกําหนดระเบียบ/ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ มีอุปกรณปองกันความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน
ดานที่ 6 การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มีการใหความรูพื้นฐานดาน
ความปลอดภัยแกพนักงานทําความสะอาด และผูปฏิบัติงานทุกระดับอยางสม่ําเสมอ
ดานที่ 7 การจัดการขอมูลและเอกสาร มีการจัดการขอมูลและเอกสารดานความปลอดภัยอยางเปนระบบ
ที่สามารถติดตาม ทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
2. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ พัฒนาสภาพทางกายภาพที่จําเปนและสามารถกระทําได
3. การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห แบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานการเรียน
การสอน และดานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ดานการเรียนการสอน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกอนและหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัย
หองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหทั้ง 7 ดาน ตาม ESPReL Checklist
ประชากรและกลุ ม ตัวอย าง ไดแ ก อาจารย เจาหน าที่ และนิ สิต ระดับ ปริญ ญาตรี ชั้น ป ที่ 3 รายวิช า
ปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ รหัสวิชา 256353 ประจําปการศึกษา 2559 ประชากรทั้งหมด 56 คน
กลุมตัวอยาง จํานวน 49 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย ตามสูตรของการหาขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1967)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ จั ย ใช แ บบสอบถามที่ ดั ด แปลงมาจาก ESPReL checklist เป น ลั ก ษณะแบบ
2 ตัวเลือก โดยใหคะแนนขอที่ตอบใช ขอละ 1 คะแนน ขอที่ตอบไมใชและขอที่ไมไดทํา ให 0 คะแนน นํามาหาคาเฉลี่ย ( x )
ในแตละดานทั้ง 7 ดาน เพื่อประเมินผลการพัฒนายกระดับความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห วาอยูในระดับใด
การเก็บรวมรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลแบบสอบถามที่ไดมาทําการบันทึกแบบลงรหัส และ
ทําการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยหาคาเฉลี่ยและคะแนนรอยละแตละดาน เทียบคะแนนโดยใชวิธีอิง
เกณฑของบลูม (Bloom, 1971) ดังนี้
ดานที่ 1 การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 1.18 มีคาคะแนนรอยละ 0-59
คาเฉลี่ยเทากับ 1.19 - 1.58 มีคาคะแนนรอยละ 60-79
คาเฉลี่ยเทากับ 1.59 - 2 มีคาคะแนนรอยละ 80-100
ดานที่ 2 ระบบการจัดสารเคมี
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 11.21 มีคาคะแนนรอยละ 0-59
คาเฉลี่ยเทากับ 11.22 - 15.01 มีคาคะแนนรอยละ 60-79
คาเฉลี่ยเทากับ 15.02 – 19 มีคาคะแนนรอยละ 80-100
ดานที่ 3 ระบบการจัดการขอมูลของเสีย
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 5.31 มีคาคะแนนรอยละ 0-59
คาเฉลี่ยเทากับ 5.32 - 7.11 มีคาคะแนนรอยละ 60-79
คาเฉลี่ยเทากับ 7.12- 9 มีคาคะแนนรอยละ 80-100
ดานที่ 4.ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 8.85 มีคาคะแนนรอยละ 0-59
คาเฉลี่ยเทากับ 8.86 - 11.85 มีคาคะแนนรอยละ 60-79
คาเฉลี่ยเทากับ 11.86 – 15 มีคาคะแนนรอยละ 80-100
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จํานวน 2 ขอ
ระดับความปลอดภัยต่ํา
ระดับความปลอดภัยปานกลาง
ระดับความปลอดภัยสูง
จํานวน 19 ขอ
ระดับความปลอดภัยต่ํา
ระดับความปลอดภัยปานกลาง
ระดับความปลอดภัยสูง
จํานวน 9 ขอ
ระดับความปลอดภัยต่ํา
ระดับความปลอดภัยปานกลาง
ระดับความปลอดภัยสูง
จํานวน 15 ขอ
ระดับความปลอดภัยต่ํา
ระดับความปลอดภัยปานกลาง
ระดับความปลอดภัยสูง
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ดานที่ 5 ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย
จํานวน 13 ขอ
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 7.67 มีคาคะแนนรอยละ 0-59
ระดับความปลอดภัยต่ํา
คาเฉลี่ยเทากับ 7.68 - 10.27 มีคาคะแนนรอยละ 60-79
ระดับความปลอดภัยปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 10.28 – 13 มีคาคะแนนรอยละ 80-100
ระดับความปลอดภัยสูง
ดานที่ 6 การใหความรูพื้นฐานเกีย่ วกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
จํานวน 6 ขอ
คาเฉลี่ยเทากับ 0 -3.54 มีคาคะแนนรอยละ 0-59
ระดับความปลอดภัยต่ํา
คาเฉลี่ยเทากับ 3.55 - 4.74 มีคาคะแนนรอยละ 60-79
ระดับความปลอดภัยปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 4.75 – 6 มีคาคะแนนรอยละ 80-100
ระดับความปลอดภัยสูง
ดานที่ 7 การจัดการขอมูลและเอกสาร
จํานวน 3 ขอ
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 1.77 มีคาคะแนนรอยละ 0-59
ระดับความปลอดภัยต่ํา
คาเฉลี่ยเทากับ 1.78 - 2.37 มีคาคะแนนรอยละ 60-79
ระดับความปลอดภัยปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 2.38 – 3 มีคาคะแนนรอยละ 80-100
ระดับความปลอดภัยสูง
3.2 ด า นการวิ จั ย เป น การประเมิ น หลั ง การพั ฒ นามาตรฐานความปลอดภั ย ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางเคมี
วิเคราะหโดยใชแบบสอบถามของ ESPReL Checklist ที่มีรายการสํารวจ (checklist) รวม 162 รายการที่ครอบคลุม 7 ดาน
ความปลอดภัย ทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภารัตน เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ ตําแหนง กรรมการ
มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และทําการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการในระบบ ESPReL
ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of
Research Laboratory in Thailand)
4. การถ า ยทอดผลงานวิ จั ย โดยดํ าเนิ น การจั ด โครงการอบรม เรื่ อ ง การยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย สู
หองปฏิบัติการ เพื่อถายทอดผลงานวิจัยใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก นักวิทยาศาสตร พนักงานวิทยาศาสตร พนักงาน
ปฏิบัติการ ของภาควิชาเคมี และศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดทําการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมงานตอการจัดโครงการ
ผลการวิจัย
1. ผลการสํ า รวจ รวบรวมข อ มู ล ภายในห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางเคมี วิ เคราะห (ห อ ง SC4-318) โดยใช ESPReL
Checklists สํารวจประเมินสภาพความปลอดภัยของห องปฏิบัติการ ทั้ง 7 ดาน พบวาภาควิชาเคมี ยังขาด ดานที่ 1 ไม มี
นโยบาย แผนงาน โครงสรางบริหารงานดานความปลอดภัยที่ชัดเจน ไมมีขอกําหนดระเบียบ/ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ ดานที่ 2 การจัดการสารเคมี ไมมีการบันทึกขอมูลสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ จัดเก็บสารเคมี รวมไวทั้ง
ของแข็งและของเหลว ในตูไมที่ไมทนการกัดกรอนจากสารเคมี ดานที่ 3 การจัดการของเสียไมเปนระบบ ดานที่ 4 ลักษณะทาง
กายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณวางไมเปนระเบียบ กีดขวางการปฏิบัติงาน ดานที่ 5 เครื่องมือการปองกันและแกไขภัย
อันตรายมีเพียงบางสวนและขาดการบํารุงรักษา ดานที่ 6 การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ไมสม่ําเสมอขาดความตอเนื่อง ดานที่ 7 การจัดการขอมูลและเอกสารไมไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร
2. ผลการพัฒ นาตามองคป ระกอบ 7 ดาน ไดดําเนิ นการปรับปรุงและพั ฒนาหองปฏิบัติการทางเคมี วิเคราะห มี
รายละเอียดดังนี้
ดานที่ 1 การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย มีการจัดทําปายชื่อหองปฏิบัตกิ าร มีคําสั่งแตงตั้ง
กําหนดผูรับผิดชอบประจําหอง มีปายขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยติดประจําหองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีระเบียบ/ปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยูในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน ลักษณะหองปฏิบัติการดังภาพที่ 1
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 1 สภาพหองปฏิบตั ิการ ดานที่ 1 (ก) กอนการพัฒนา (ข) ปายแสดงชื่อหองปฏิบัติการตนแบบและปายแสดง
ขอกําหนด ระเบียบ/ปฏิบัติหองปฏิบัติการหลังการพัฒนา
ดานที่ 2 ระบบการจัดสารเคมี มีการบันทึกขอมูลสารเคมีในรูปแบบเอกสาร ทั้งการจัดเก็บ การเคลื่อนไหว
การจัดการสารที่ไมใชแลว รวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลเพื่อ นําไปใชคํานวณปริมาณการใชสําหรับการจัดซื้อในปตอไป
ใชตูสําหรับจัดเก็บสารเคมีที่มีความแข็งแรง ทนทานตอการกัดกรอนสารเคมี ไมเก็บสารเคมีประจําในตูดูดควัน มีเอกสารขอมูล
ดานความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheet) ของสารเคมีทุกตัวที่อยูภายในหองปฏิบัติการที่สามารถเขาถึงไดงาย จัดเก็บ
สารเคมีโดยใชการแยกประเภทตามสถานะคือ ของแข็ง ของเหลว แกส และจัดเก็บตามสมบัติความเขากันไมไดของสารเคมี
แบบอยางงายโดยใชรหัสสี 8 สี ดังภาพที่ 2 ซึ่งใชระบบเดียวกับสารเคมีของหองปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (โสฬส สุวรรณยืนและคณะ, 2546) ไดแก
สีแดง หมายถึง สารเคมีไวไฟ (flammability hazard)
สีขาวสลับแดง หมายถึง สารเคมีไวไฟพิเศษ
สีเหลือง หมายถึง สารเคมีทําปฏิกิริยา (reactivity hazard)
สีขาวสลับเหลือง หมายถึง สารเคมีทําปฏิกิริยาพิเศษ
สีขาว หมายถึง สารเคมีกัดกรอน (corrosive hazard)
สีดําสลับขาว หมายถึง สารเคมีกัดกรอนพิเศษ
สีน้ําเงิน หมายถึง สารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (health hazard)
สีเขียว หมายถึง สารเคมีที่ไมเขาขายรหัสสีทั้ง 7 ซึ่งหมายถึง สารเคมีปกติ
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 การจัดเก็บสารเคมีกอนและหลังการพัฒนา ดานที่ 2 (ก) การจัดเก็บสารเคมีทไี่ มไดแยกสถานะในตูไมทไี่ มแข็งแรง
และการเก็บสารเคมีประจําในตูดดู ควัน (ข) การจัดเก็บสารเคมีทแี่ ยกประเภทตามสถานะและตูด ูดควันที่เหมาะสม
ตอการใชงาน
ดานที่ 3 ระบบการจัดการขอมูลของเสีย ใชระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีรายงาน
ขอมูลของเสียที่เกิดขึ้น ทั้งของเสียชนิดของแข็ง ของเสียชนิดของเหลว มีการติดปายใหขอมูลในการจัดเก็บของเสีย ที่เห็นไดงายและ
ชัดเจนรวมถึงมีการระบุรหัสการจัดเก็บของเสียในแตละบทปฏิบัติการ มีการกําหนดพื้นที่ในการจัดเก็บทั้งของเสียอันตรายชนิดของแข็ง
และของเหลว ใชภาชนะที่บรรจุของเสียที่เหมาะสม มีถาดรองรับขวดของเสียที่เหมาะสมโดยสามารถทนตอสารเคมีและรองรับปริมาณ
ของเสีย ไดหากเกิดการรั่วไหล มีเกณฑ ในการจําแนกประเภทของเสีย แบ งเปน ของเสีย อันตรายชนิด ของเหลว 18 ชนิด ของเสีย
อันตรายชนิดของแข็ง 5 ชนิด และของเสียอันตรายชนิดพิเศษ ลักษณะตามภาพ ที่ 3

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

ภาพที่ 3 การจัดเก็บของเสียกอนและหลังการพัฒนา ดานที่ 3 (ก) การจัดเก็บของเสียที่มีหลากหลายภาชนะ (ข) การจัดเก็บ
ของเสียชนิดของเหลว (ค) การจัดเก็บของเสียชนิดของแข็ง (ง) ปายการจัดเก็บของเสียรายวิชา 256353,256252 (จ) ปาย
สัญลักษณอันตรายและปายการจัดเก็บของเสียอันตรายทั้งของเหลวและของแข็ง
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ดานที่ 4.ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ มีการจัดเก็บอุปกรณเปนอยาง
เปนระเบียบและปลอดภัย ไมมีของวางกีดขวางพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงาน มีปายระบุตําแหนงการจัดเก็บอุปกรณ ชัดเจน
มีอุปกรณและเครื่องมือที่สามารถใชงานได ดังภาพที่ 4

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4 สภาพหองปฏิบตั ิการ ดานที่ 4 (ก) กอนการพัฒนา (ข) หลังการพัฒนา
ดานที่ 5 ระบบการป องกัน และแก ไขภัยอั นตราย มี ชุดอุป กรณ ป องกั นสวนบุคคลที่สามารถใชงานได
เหมาะสมกับงาน มีชุดตูยากรณีเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย มีการติดตั้งชุด อุปกรณสําหรับลางตาและชําระลางรางกาย และมีการ
บํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา มีการจัดทําปายบอกตําแหนงที่สามารถสังเกตเห็นไดงายและชัดเจน ดังภาพที่ 5

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
(จ)
ภาพที่ 5 อุปกรณปองกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินดานที่ 5 (ก) ตูเก็บอุปกรณปองกันสวนบุคคล (ข) อุปกรณดับเพลิง (ค) ตูยา
(ง) อางลางตา (จ) ชุดอุปกรณสําหรับลางตาและชําระลางรางกาย
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ดานที่ 6 การใหความรูพื้ นฐานเกี่ยวกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบั ติการ มีการให ความรูพื้ นฐาน
เกี่ยวกับสารเคมี การจัดเก็บของเสีย การปองกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยกอนการเริ่มปฏิบัติการทุกครั้ง รวมถึงการนํา
ขอมูลดานความปลอดภัยบรรจุในหนังสือปฏิบัติการรายวิชา ปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ (256353) และ
รายวิชาเคมีวิเคราะห 2 (256252) ดังภาพที่ 6

(ก)

(ข)

ภาพที่ 6 การใหความรูพ ื้นฐานเดานความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการ ดานที่ 6 (ก) การอธิบายการจัดเก็บสารเคมี และของเสีย
อันตราย (ข) นิสิตเทสารไดถูกตองเมื่อไดรับความรู
ดานที่ 7 การจั ดการข อ มู ลและเอกสาร มี การจั ด เก็ บ บั น ทึ ก ขอ มู ล เอกสารความปลอดภั ย (SDS) ใน
หองปฏิบัติการ มีคูมือการใชงานเครื่องมือตางๆภายในหองปฏิบัติการ มีแบบฟอรมรายงานอุบั ติเหตุ และแบบฟอรมการ
รายงานของเสียเปนรายเทอม/รายป ดังภาพที่ 7

(ก)

(ข)

ภาพที่ 7 การจัดทําขอมูลหลังการพัฒนา ดานที่ 7 (ก) แฟมขอมูลSDS ของสารเคมีทุกตัวในหองปฏิบตั ิการ (ข) ตัวอยาง
แบบฟอรมการบันทึกขอมูลของเสียชนิดของแข็ง
3. ผลการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห
3.1 ดานการเรียนการสอน กอนการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมี
วิเคราะห 7 ดานมีผลการประเมินอยูในระดับต่ํา และหลังการพัฒนามีผลการประเมินอยูในระดับสูง ดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย คารอยละ และการแปลผลแตละดาน เปรียบเทียบกอน – หลัง การยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัย หองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห 7 ดาน
ดานความปลอดภัย
กอน
หลัง
รอยละ
แปลผล
รอยละ
แปลผล
(x)
(x)
1.ดานการบริหารระบบการจัดการ
ดานความปลอดภัย
2.ดานระบบการจัดสารเคมี

0.69

34.70

ระดับต่ํา

1.94

96.94

ระดับสูง

1.94

10.20

ระดับต่ํา

18.12

95.38

ระดับสูง

3.ดานระบบการจัดการขอมูล
ของเสีย
4.ดานลักษณะทางกายภาพของ
หองปฏิบัติการ อุปกรณและ
เครื่องมือ
5.ดานระบบการปองกันและแกไข
ภัยอันตราย
6.ดานการใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน หองปฏิบัติการ
7.ดานการจัดการขอมูลและเอกสาร

1.43

15.87

ระดับต่ํา

8.82

97.96

ระดับสูง

5.37

35.78

ระดับต่ํา

14.47

96.46

ระดับสูง

2.57

19.78

ระดับต่ํา

12.63

97.17

ระดับสูง

0.47

7.82

ระดับต่ํา

5.88

97.96

ระดับสูง

0.08

2.72

ระดับต่ํา

2.94

97.96

ระดับสูง

3.2 ดานการวิจัย ผลการประเมินความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหสําหรับการวิจัย ภาควิชา
เคมี ไดหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เลขทะเบียน 2-0100-0020-0 เพื่อใชอางอิงในการขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยสําหรับนักวิจัยตามนโยบายสงเสริมความปลอดภัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
4. ผลการถายทอดความรูเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมีวิเคราะห ใหกับนักวิทยาศาสตร
พนั ก งานวิท ยาศาสตร พนั ก งานห อ งปฏิ บั ติ ก ารของภาควิ ช าเคมี และศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการจัดโครงการอบรมเรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูหองปฏิบัติการ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ ขารวมโครงการอยูในระดับดีมาก
อภิปรายผล
จากการประเมินผลการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหดานการเรียนการสอนและ
ดานการวิจัย พบวาหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหกอนการพัฒนายังขาดระบบการจัดการที่ดีเกี่ยวกับระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย จึงไดนํา ESPReL Checklist ทั้ง 7 ดาน เปนแนวทางสําหรับการดําเนินการพัฒนา หลังการพัฒนาผลการประเมิน
ความปลอดภัยอยูในระดับสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เนื่องจากหองปฏิบัติการมีระเบียบขอบังคับ ปายแสดงสัญลักษณอันตราย
ระบบปองกันแกไขภัยอันตราย การจัดเก็บสารเคมี การจัดเก็บของเสียอยางเปนระบบ ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตนภายในหองปฏิบัติการ จึงเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานที่ทํางาน จากการพัฒนา
ดังกลาวสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่มีนโยบายสงเสริมผลักดันเพื่อใหเกิดหองปฏิบัติการตนแบบ
ดานความปลอดภัยภายในองคกร ซึ่งนักวิจัยมีความจําเปนตองใชสําหรับอางอิงเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหลงทุน
การดําเนินการดานความปลอดภัยจะประสบผลสําเร็จ ตองไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกระดับและควรปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
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สรุปผลการวิจัย
จากการยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางเคมี วิ เคราะห ภาควิ ช าเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดทําการสํารวจ รวบรวมขอมูลความปลอดภัย แลวดําเนินการพัฒนาตามระบบ ESPReL Checklist
ที่ครอบคลุมความปลอดภัยทั้ง 7 ดาน ผลการประเมินหองปฏิบัติการดานการเรียนการสอน พบวา ดานที่ 7 การจัดการขอมูล
และเอกสาร มีการพัฒนาดานความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ 95.24 % รองลงมา คือ ดานที่ 6 การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 90.14 % และดานที่การพัฒนาดานความปลอดภัยนอยสุด คือ ดานที่ 1 การบริหาร
ระบบการจัดการดานความปลอดภัย 62.24 % และผลการประเมินดานการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคมีไดขึ้นทะเบียน
ห อ งปฏิ บั ติ การเลขทะเบี ย น 2-0100-0020-0 ซึ่ งนั ก วิ จัย สามารถนํ าไปใช อ างอิ งในการขอรับ ทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)ได นอกจากนี้ไดจัดโครงการอบรม เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู
หองปฏิบัติการ เพื่อถายทอดความรูใหกับนักวิทยาศาสตร พนักงานวิทยาศาสตร พนักงานหองปฏิบัติการของภาควิชาเคมี
และศูน ยป ฏิ บั ติก ารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิท ยาลั ยนเรศวร เพื่ อใชเป นแนวทางในการดํ าเนิ น การพั ฒ นา
หองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตอไป
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ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโรงเรียนปาซาง
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บทคัดยอ
โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 51 คน วิธีการสุมตัวอยางใชแบบงายโดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
สรางแบบสอบถาม ออกภาคสนามสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ และคา Chi-Square
วิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจตอโรงเรียนปาซางโดยรวมทั้ง 5 ดานแตกตางกันในทุกประเด็น คือ ดานเงินเดือนและสวัสดิการ เพศชายมีความพึง
พอใจในประเด็นสวัสดิการตางๆที่ไดรับมากกวาประเด็นอื่นๆ สวนเพศหญิงมีความพึงพอใจในประเด็นความสะดวกในการใช
สิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาลมากกวาประเด็นอื่นๆ ดานความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ในประเด็นปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากกวาประเด็นอื่นๆ ดานการยอมรับทางสังคม เพศชายมีความพึงพอใจในประเด็น
การเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน ,สามารถปรึกษาปญหาการทํางานได และมีกิจกรรม
ส ง เสริ ม ความผู ก พั น ระหว า งบุ ค ลากรมากกว า ประเด็ น อื่ น ๆ เพศหญิ ง มี ค วามพึ ง พอใจในประเด็ น เพื่ อ นร ว มงานและ
ผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน,การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ยอมรับในดานความรู ผลงาน และความสามารถ ,
สามารถปรึกษาปญหาการทํางานได ,คอยใหความชวยเหลือ ,กิจกรรมสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรมากกวาประเด็น
อื่นๆ ดานเกียรติยศและชื่อเสียง เพศชายมีความพึงพอใจเทากันในทุกประเด็น สวนเพศหญิงมีความพึงพอใจในประเด็น การ
จัดพิธีตอบุคลากรที่เกษียณอายุมากกวาประเด็นอื่นๆ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ เพศชายมีความพึงพอใจใน
ประเด็นมีโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา มากกวาประเด็นอื่นๆ สวนเพศหญิงมีความ
พึงพอใจในประเด็นการกําหนดความกาวหนาในตําแหนงงานอยางชัดเจน การมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาที่สงผลตอ
ความกาวหนามากกวาประเด็นอื่นๆ
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ โรงเรียนปาซาง บุคลากร
Abstract
The purpose of research aims for studying personnel satisfaction towards Pa-sang school by
studying from 51 representatives. Using easy random method by drawing tools applied in studies creating
questionnaire, interviewing in field trip. Statistics using in data analysis are frequency, percentage and Chisquare. Data analysis by using microcomputer and SPSS program package. Research results reveal that
representative personnel has got the overall satisfaction towards Pa-sang school in five different topics
which are Salary and welfare issue; Male has got the satisfaction in welfare issue more than other issues
while female has got the satisfaction in convenience issue in medical reimbursement rights more than
other issues. For Safety workplace issue ; both Male and Female have got the satisfaction in life safety
issue and property more than other issues. For Social acceptance issue ; Male has got the satisfaction in
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colleague issue and helpfulness or promotion from commander including getting some advice from work
and have activities that promote co-operation between personnel more than other issues while Female
has got satisfaction in colleague helpfulness or promotion from commander , opinion exchanging ,
acceptance in knowledge achievement and abilities , also could get consultation in working problems ,
helpful and activities that help promoting relationship between personnel more than other issues For
Honour and reputation issue ; Male has got the same level of satisfaction in all topics while Female has
got the satisfaction in retirement ceremony holding more than other issues. For Security and profession
progress; Male has got the satisfaction in knowledge development opportunity and experiences in
attending trainings or seminars more than other issues while Female has got the satisfaction in clearly
career path progress specification assignments from commander that has an effect on profession progress
more than other issue.
Keywords : satisfaction, Pa-sang school, personnel
บทนํา
ภารกิจหลักขององคการคือการใหบรรลุวัตถุประสงคและไดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ องคการจําเปนตองมีปริมาณ
บุ คลากรในสวนที่ มี คุ ณ ภาพเหมาะสมกับ ปริม าณงาน ทรัพ ยากรมนุ ษ ย จัด เป น ป จจั ยที่ มี ค วามสําคั ญ อย างยิ่งที่ ใช ในการ
บริหารงาน บุคลากรในองคการนั้นตองมีผูจัดหา และใชประโยชนจากทรัพยากรอื่นๆขององคการ เพื่อใชในการบริหาร เชน
วัสดุอุปกรณสํานักงาน ซึ่งหากมีการจัดการองคการดวยบุคลากรที่ดี มีความรู ความเขาใจในปจจัยดานตางๆ ความสําเร็จในมิติ
ตางๆขององคการก็จะตามมา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนการเพิ่มคุณคาและมูลคาใหใหแก “ทุนมนุษย” ที่หนวยงาน
ทางภาครัฐและเอกชนตองเรงทําความเขาใจวางแนวทางการกระทําของตน เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถรับมือกับสภาวการณ
การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอม ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมืองที่แปรผันอยางรวดเร็ว (ชาติชาย ณ เชียงใหม,
2549) ในดานการบริหารองคการธุรกิจในปจจุบัน ซึ่งภาวะปจจุบันที่องคการตองพบเจอกับปญหาความเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนทางสังคมและในการแขงขันในทางธุรกิจ โดยหนาที่หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการนั้น
คือการวางแผนพัฒนาเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขันขององคการ
การสรางความพึงพอใจของบุคลากรที่จะเปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุด เพราะความพึงพอใจของบุคลากรจะเปนกุญแจที่
สําคัญที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จไดอยางเต็มที่อีกทั้ง ตองทําดวยความรูสึกที่ดีที่เต็มใจ เขาใจบุคลากรมีความใสใจ
รายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ องคกรหรือกิจการใดก็ตาม หากบุคลากรมีความพึงพอใจตอการทํางานแลว ก็จะชวยใหบุคลากรมี
ความสุ ข และยิ น ดี ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ม ากขึ้ น และทํ า ให ทํ างานได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งจะทํ า ให อ งค ก ารมี ป ระสบ
ความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ไดวางไว
ดังนั้นผลจากงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคทําใหสามารถทราบถึง ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโรงเรียนปา
ซาง ในแตละดานทีส่ ําคัญ เพื่อสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนีไ้ ปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดําเนินการของ
โรงเรียนใหม ความเหมาะสมสอดคลองกับปจจัยตางๆ เพื่อสรางความพึงพอใจใหเกิดขึน้ กับงานเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนในการสรางและเพิ่มความสามารถของบุคลากร
และความพึงพอใจในระดับสูงสุดของบุคลากร นํามาปรับปรุงในดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเปนการรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพใหอยูกับโรงเรียนปาซางตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ก ลุ ม ตั วอย า งได ม าจากตารางการกํ าหนดตั วอย างของ AERA MINI Presentation ,Darwin,
Hendel, 1977 โดยดูตามขนาดของประชากรความคลาดเคลื่อนหรือความเที่ยงของคาประมาณ และขนาดความเชื่อมั่น ซึ่ง
กําหนดความเชื่อมั่นอยูที่(Confidence Level) 1-95% ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5 % ซึ่งไดขนาดประชากรตัวอยางจํานวน
51 ตัวอยาง โดยใชวิธีการจับฉลากจากจํานวนประชากรทั้งหมด 51 คน และใชแบบสอบถาม(Questionnaires)ที่ไดสรางขึ้น
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ต า งๆ โดยโดยมุ ง เน น ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของมาสโลว (Maslow’s Theory Motivation)
ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการตางๆ และปรับคําถามของ
แบบสอบถามใหสอดคลองกับโรงเรียนปาซาง แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามในเรื่องที่เกี่ยวกับขอมูลลักษณะสําคัญของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม โดยถามในเรื่องที่
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ประเภทตําแหนงงาน และคาตอบแทนที่ไดรับตอเดือน
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโรงเรียนปาซาง โดยเปน แบบกําหนดขอเลือกตอบ
(Fix-Alternating) แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก เงินเดือนและสวัสดิการ ,ดานความปลอดภัยในการทํางาน ,ดานการยอมรับ
ทางสังคม ,ดานเกียรติยศและชื่อเสียง ,ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ
สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด (Open Ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชกรรมวิธีทางขอมูลเมื่อเก็บขอมูลเมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจะ
ดําเนินการโดยการใชสถิติวิเคราะห ดังนี้
1 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของแบบสอบถามและคัดเลือกแบบสอบถามทีส่ ามารถนําไปวิเคราะหขอ มูล
2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SSPS ในการประมวลผลขอมูลและจัดทําตารางวิเคราะหสถิติตางๆทีต่ องการ
2.1 คารอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายความถี่ และรอยละของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ในสวน
ของการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) เพื่อใชอธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ในสวนที่
เกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโรงเรียนปาซาง
2.3 การวิเคราะหขอมูล ดวยคาไคสแควร (Chi-square Test : 2 )
3. แปลความหมายขอมูลทีป่ ระมวลผลเรียบรอยแลว เพือ่ จดทํารายงานผลวิจัย
4. คาสถิตทีใ่ ชในการวิเคราะหขอ มูล
4.1 การวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไป วิเคราะหโดยการแจกแจงความถีโ่ ดยการคํานวณ คารอยละ (Percentage)
4.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในความพึงพอใจในแตละดานวิเคราะหดวยการหาคา 2
ในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ และแปรผลตามเกณฑตัดสินใจ
ผลการวิจัย
ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาบุคลากรกลุมตัวอยาง เพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิง
รอยละ 58.8 เพศชาย รอยละ 41.2 อายุ 51-60 ป รอยละ 49 มากกวาชวงอายุอื่นๆ สถานะสมรส รอยละ 80.4 มากกวา
สถานะอื่นๆ การศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 68.6 มากกวาระดับการศึกษาอื่นๆ อายุการทํางานตั้งแต 16 ปขึ้นไป รอยละ
64.7 ซึ่ ง มากกว าอายุ ก ารทํ างานอื่ น ๆ ตํ า แหน งงานสายผู ส อน ข า ราชการครู ร อ ยละ 72.5มากกว า ตํ า แหน ง งานอื่ น ๆ
คาตอบแทนที่ไดรับตอเดือนมากกวา 30,001 บาท รอยละ 66.7 มากกวาคาตอบแทนที่ไดรับตอเดือนในชวงอื่นๆ
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ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโรงเรียนปาซาง เมื่อพิจารณาในแตละดานพบดังนี้
ดานเงินเดือนและสวัสดิการ เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนปาซาง ดานเงินเดือน
และสวัสดิการ กลุมตัวอยางบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจทีแ่ ตกตางกันในทุกประเด็น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ชาย
เพศ
ดานเงินเดือน
และสวัสดิการ
1. เงินเดือนที่ไดรบั และ
คาตอบแทนที่ไดรับ
2. เงินเดือนเมื่อเปรียบ
เทียบกับในสายอาชีพอื่นๆ
3. การปรับเงินเดือน
4. สวัสดิการตางๆที่ไดรับ
5. ความสะดวกในการใช
สิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาล

พึงพอใจ

หญิง
ไมพึงพอใจ

พึงพอใจ

รวม
ไมพึงพอใจ

พึงพอใจ

ไมพึงพอใจ

2

p

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

14

66.66

7

33.33

11

36.66

19

63.33

25

49.02

26

50.98

8.647

.003*

16

76.19

5

23.81

20

66.66

10

33.33

36

70.59

15

29.41

8.647

.003*

15
18
16

71.43
85.71
76.19

6
3
5

28.57
14.29
23.81

22
16
24

73.33
53.33
80.00

8
14
6

26.67
46.67
20.00

37
34
40

72.55
66.67
78.43

14
17
11

27.45
33.33
21.57

10.373
26.843
16.490

.001*
.000*
.000*

∞ 0.05

เมื่ อพิ จารณาเปรีย บเที ยบจําแนกตามเพศ พบวา บุ คลากรเพศชายมี ความความพึ งพอใจและไมพึ งพอใจ ดั งนี้
สวัสดิการตางๆที่ไดรับ มีความพึงพอใจ 85.71% ไมพึงพอใจ 14.29 % ,รองลงมา คือ เงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับในสาย
อาชีพอื่นๆและความสะดวกในการใชสิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาล มีความพึงพอใจ 76.19 %ไมพึงพอใจ 23.81 % เทากัน ,
การปรับเงินเดือน มีความพึงพอใจ 71.43% ไมพึงพอใจ 28.57 % , เงินเดือนที่ไดรับและคาตอบแทนที่ไดรับ มีความพึงพอใจ
66.66 % ไมพึงพอใจ 33.33 %
บุคลากรเพศหญิงมีความความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังนี้ ความสะดวกในการใชสิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาล มี
ความพึงพอใจ 80.0 % ไมพึงพอใจ 20.0 % , การปรับเงินเดือน มีความพึงพอใจ 73.33 % ไมพึงพอใจ 26.67 %,เงินเดือน
เมื่อเปรียบเทียบกับในสายอาชีพอื่นๆมีความพึงพอใจ 66.66 % ไมพึงพอใจ 33.33 % ,สวัสดิการตางๆที่ไดรับ มีความพึง
พอใจ 53.33 % ไมพึงพอใจ 46.67% ,เงินเดือนที่ไดรับและคาตอบแทนที่ไดรับมีความไมพึงพอใจมากกวาพึงพอใจ ที่ระดับ
ความพึงพอใจ 36.66 % ไมพึงพอใจ 63.33 %
ดานความปลอดภั ย ในการทํ างาน ความพึ งพอใจของบุ ค ลากรโรงเรียนป าซาง ดานการทํ างาน กลุ ม ตัวอย าง
บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจทีแ่ ตกตางกันในทุกประเด็น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เพศ
ดานความ
ปลอดภัยการทํางาน
1.สภาพแวดลอม และ
บรรยากาศทั่วไปเหมาะสม
2. สภาพแวดลอมทัว่ ๆไป
ทําใหเกิดความกระตือรือรน
3. การจัดบริการหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก

ชาย
พึงพอใจ

หญิง
ไมพึงพอใจ

พึงพอใจ

รวม
ไมพึงพอใจ

พึงพอใจ

ไมพึงพอใจ

2

p

f
19

%
90.48

f
2

%
9.52

f
26

%
86.87

f
4

%
13.33

f
45

%
88.24

f
6

%
11.76

29.824

.000*

20

95.24

1

4.76

25

83.33

5

16.67

45

88.24

6

11.76

29.824

.000*

20

95.24

1

4.76

24

80.0

6

20.0

44

86.27

7

13.73

26.843

.000*
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4. การจัดสถานที่ เปน
สัดสวน สะอาด
5. ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสิน

20

95.24

1

4.76

27

90.0

3

10.0

47

92.16

4

7.84

36.255

.000*

21

100.0

0

0

30

100.0

0

0

51

100.0

0

0

47.078

.000*

∞ 0.05

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวา บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังนี้ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน มีความพึงพอใจ 100 % ไมพึงพอใจ 0 % รองลงมา มีความพึงพอใจและไมพึงพอใจในระดับที่เทากัน คือ
สภาพแวดลอมทั่วๆไปทําใหเกิดความกระตือรือรน,การจัดบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดสถานที่เปนสัดสวน
สะอาด มีความพึงพอใจ 95.24% ไมพึงพอใจ 4.76 % , สวนสภาพแวดลอม และบรรยากาศทั่วไปเหมาะสม มีความพึงพอใจ
90.48 %ไมพึงพอใจ 9.52 % ตามลําดับ
บุคลากรเพศหญิงมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังนี้ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความพึงพอใจ 100%ไมพึง
พอใจ 0 % , การจั ด สถานที่ เป น สั ด ส ว น สะอาด มี ค วามพึ ง พอใจ 90.0 % ไม พึ ง พอใจ 10.0 % , สภาพแวดล อ ม และ
บรรยากาศทั่ ว ไปเหมาะสม มี ค วามพึ ง พอใจ 86.87 % ไม พึ ง พอใจ 13.33 % , สภาพแวดลอมทั่ ว ๆไปทํ า ให เกิ ด ความ
กระตือรือรน มีความพึงพอใจ 83.33 % ไมพึงพอใจ 16.67 % , การจัดบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ
80.0% ไมพึงพอใจ 20.0 % ตามลําดับ
ดานการยอมรับทางสังคม เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนปาซาง ดานการยอมรับ
ทางสังคม กลุมตัวอยางบุคลากรมีความพึงพอใจทีแ่ ตกตางกันในทุกประเด็น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เพศ
ดานการ
ยอมรับทางสังคม
1. เพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาใหความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุน
2. เพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาไดมีการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. เพื่อนรวมงานยอมรับในดาน
ความรู ผลงาน และ
ความสามารถ
4. เพื่อนรวมงานที่สามารถ
ปรึกษาปญหาการทํางานได
5. เพื่อนรวมงานที่คอยใหความ
ชวยเหลือ
6. กิจกรรมสงเสริมความผูกพัน
ระหวางบุคลากร
7. การทํางานเปนทีม เพื่อสราง
ความรวมมือ และการ
ทํางานที่มีคุณภาพ

ชาย

2

p

%
3.92

43.314

.000*

f
20

%
95.24

f
1

%
4.76

หญิง
พึงพอใจ
ไมพึง
พอใจ
f
%
f %
29 96.67 1 3.33

19

90.48

2

9.52

29

96.67

1 3.33

48

94.12

3

5.88

39.706

.000*

19

90.48

2

9.52

29

96.67

1 3.33

48

94.12

3

5.88

39.706

.000*

20

95.24

1

4.76

29

96.67

1 3.33

49

96.08

2

3.92

43.314

.000*

19

90.48

2

9.52

29

96.67

1 3.33

48

94.12

3

5.88

39.706

.000*

20

95.24

1

4.76

29

96.67

1 3.33

49

96.08

2

3.92

43.314

.000*

19

90.48

2

9.52

28

93.33

2 6.67

47

92.16

4

7.84

36.255

.000*

พึงพอใจ

ไมพึงพอใจ

รวม
พึงพอใจ

ไมพึงพอใจ

f
49

%
96.08

f
2

∞ 0.05
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เมื่อพิ จารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวา บุค ลากรเพศชายมีความพึงพอใจและไมพึ งพอใจ ดังนี้ เพื่อ น
รวมงานและผูบังคับ บัญ ชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุ น , เพื่อนรวมงานที่ สามารถปรึกษาป ญหาการทํางานได และ
กิจกรรมสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรมีความพึงพอใจ 95.24 % ไมพึงพอใจ 4.76% ซึ่งมีคาเทากันทั้งสามประเด็น
รองลงมา ไดแก เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,เพื่อนรวมงานยอมรับในดานความรู ผลงาน
และความสามารถ,เพื่อนรวมงานที่คอยใหความชวยเหลือ และการทํางานเปนทีม เพื่อสรางความรวมมือ และการทํางานที่มี
คุณภาพมีความพึงพอใจ 90.48 % ไมพึงพอใจ 9.52 % ซึ่งมีคาเทากันทั้งสี่ประเด็น ตามลําดับ
บุคลากรเพศหญิ งมีความพึงพอใจและไมพึ งพอใจ ดังนี้ เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญ ชาใหความชวยเหลือหรือ
สนับสนุน, เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ,เพื่อนรวมงานยอมรับในดานความรู ผลงาน และ
ความสามารถ ,กิจกรรมสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากร และเพื่อนรวมงานที่สามารถปรึกษาปญหาการทํางานได มีความ
พึงพอใจ 96.08 % ไมพึงพอใจ 3.92 % ซึ่งมีคาเทากันทั้งหาประเด็น รองลงมาไดแก เพื่อนรวมงานที่คอยใหความชวยเหลือ
และการทํางานเปนทีมเพื่อสรางความรวมมือ การทํางานที่มีคุณภาพมีความพึงพอใจ 92.16% ไมพึงพอใจ 7.84% ซึ่งมีคา
เทากันทั้งสองประเด็น ตามลําดับ
ดานเกียรติยศและชื่อเสียง เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนปาซาง ดานเกียรติยศ
และชื่อเสียง กลุมตัวอยางบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจทีแ่ ตกตางกันในทุกประเด็น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เพศ
ดาน
เกียรติยศและชื่อเสียง
1. การคัดเลือกบุคลากรดีเดนดาน
คุณธรรม
2. การใหรางวัลตางๆแกบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ
3. โครงการเชิดชูบุคลากรเปน
ประจําทุกป
4. การจัดพิธีรดน้ําดําหัวใน
เทศกาลสงกรานต
5. การจัดพิธแี สดงมุทติ าจิตตอ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

ชาย
พึงพอใจ

หญิง
ไมพึงพอใจ

พึงพอใจ

รวม
ไมพึงพอใจ

พึงพอใจ

2

p

43.31

.000*

f
20

%
95.24

f
1

%
4.76

f
29

%
96.67

f
1

%
3.33

f
49

%
96.08

ไมพึง
พอใจ
f %
2 3.92

20

95.24

1

4.76

29

96.67

1

3.33

49

96.08

2 3.92

43.31

.000*

20

95.24

1

4.76

29

96.67

1

3.33

49

96.08

2 3.92

43.31

.000*

20

95.24

1

4.76

29

96.67

1

3.33

49

96.08

2 3.92

43.31

.000*

20

95.24

1

4.76

30

100.0

0

0

50

98.04

1 1.96

47.07

.000*

∞ 0.05

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวา บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังนี้ การคัดเลือก
บุคลากรดีเดนดานคุณธรรม, การใหรางวัลตางๆแกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ, โครงการเชิดชูบุคลากรเปนประจําทุกป, การจัด
พิธีรดน้ําดําหัวในเทศกาลสงกรานต และการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตตอบุคลากรที่เกษียณอายุ มีความพึงพอใจ 95.24% ไมพึง
พอใจ 4.76 % ซึ่งมีคาเทากันทั้งหาประเด็น
บุคลากรเพศหญิงมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังนี้ การจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตตอบุคลากรที่เกษียณอายุ มีความพึง
พอใจ 100% ไมพึงพอใจ 0 % รองลงมาคือ การคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานคุณธรรม ,การใหรางวัลตางๆแกบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ, โครงการเชิดชูบุคลากรเปนประจําทุกป และการจัดพิธีรดน้ําดําหัวในเทศกาลสงกรานต มีความพึงพอใจ 96.67
%ไมพึงพอใจ 3.33 % ซึ่งมีคาเทากันทั้งสี่ประเด็น
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ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนปา
ซาง ดานความมั่นคงและเจริญกาวหนาในอาชีพ กลุมตัวอยางบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจที่แตกตางกันในทุกประเด็น ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ชาย
เพศ
ดานความมั่นคง
และเจริญกาวหนาในอาชีพ
1. การกําหนดความกาวหนา
ในตําแหนงงานอยางชัดเจน
2. การมอบหมายงานจาก
ผูบังคับบัญชาที่สงผลตอ
ความกาวหนา
3. โอกาสพัฒนาความรูและ
ประสบการณโดยการเขารับ
การฝกอบรม/สัมมนา
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมี
การพัฒนาศักยภาพ
5. ความกาวหนาในตําแหนง
งานปฏิบัติอยางชัดเจน

พึงพอใจ

หญิง
พึงพอใจ

รวม

%

19

90.48

2 9.52

30

100.0

0

0

49

96.08

2

3.92

43.314

.000*

19

90.48

2 9.52

30

100.0

0

0

49

96.08

2

3.92

43.314

.000*

21

100.0

0

28

93.33

2 6.66

49

96.08

2

3.92

43.314

.000*

20

95.24

1 4.76

29

96.67

1 3.33

49

96.08

2

3.92

43.314

.000*

20

95.24

1 4.76

29

96.67

1 3.33

49

96.08

2

3.92

43.314

.000*

0

%

พึงพอใจ

ไมพึงพอใจ

f

%

f

%

p

f

f

ไมพึง
พอใจ
f %

2

ไมพึง
พอใจ
f %

∞ 0.05

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวา บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังนี้ โอกาส
พัฒนาความรูและประสบการณโดยการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา มีความพึงพอใจ 100% ไมพึงพอใจ 0 % , รองลงมาคือ
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาในตําแหนงงานปฏิบัติอยางชัดเจน มีความพึงพอใจ 95.24
% ไมพึงพอใจ 4.76 % ซึ่งมีคาเทากันทั้งสองประเด็น และ การกําหนดความกาวหนาในตําแหนงงานอยางชัดเจนและการ
มอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาที่สงผลตอความกาวหนา มีความพึงพอใจ 90.48% ไมพึงพอใจ 9.52% มีคาเทากันทั้งสอง
ประเด็น ตามลําดับ
บุคลากรเพศหญิงมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังนี้ การกําหนดความกาวหนาในตําแหนงงานอยางชัดเจน , การ
มอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาที่สงผลตอความกาวหนา มีความพึงพอใจ 100 %ไมพึงพอใจ 0% ซึ่งมีคาความพึงพอใจ
สูงสุดทั้งสองประเด็น รองลงมาคือ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาในตําแหนงงานปฏิบัติ
อยางชัดเจน มีความพึงพอใจ 96.67 % ไมพึงพอใจ 3.33 % สวนโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณโดยการเขารับการ
ฝกอบรม/สัมมนา มีความพึงพอใจ 93.33%ไมพึงพอใจ 6.66%
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโรงเรียนปาซาง ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตามไวโดยจําแนกตาม
เพศ พบวา บุคลากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจที่แตกตางกันในทุกประเด็น
ดานเงินเดือนและสวัสดิการ จากการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางของโรงเรียนปาซาง มีความพึงพอใจตอความ
สะดวกในการใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเปนอันดับแรกรอยละ 78.43 รองลงมาคือ การปรับเงินเดือน
รอยละ 72.55 และเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับสายอาชีพอื่นๆรอยละ 70.59 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ
พบวาในประเด็นเงินเดือนที่ไดรับและคาตอบแทนที่ไดรบั ในเพศชายมีความพึงพอใจ รอยละ 66.66 ในสวนเพศหญิงไมพึงพอใจ
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รอยละ 63.33 ซึ่งสอดคลองกับสุภาลักษณ ชัยอนันต อางในสมหมาย เปยถนอม (2551) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความ
พึงพอใจเปนความรูสึกสวนตัว ที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความไม
สมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลตอการเลือกที่จ ะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้นและยัง
สอดคลองกับ สมยศ นาวีการ (2538) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความพอใจในการคือผลตอบแทน ไดแกคาจาง และเงินเดือน
นั้นสําคัญตอการสรางความพอใจมาก เพราะผลตอบแทนนั้นสามารถใชตอบสนองความตองการของคนไดหลายอยาง และยังสอดคลอง
กับเอกชัย กี่สุขพัน ธ (2538) ไดก ลาวถึงป จจัย หรือสิ่งที่ทําให คนอยากทํางานคือเงินเดือน ผลตอบแทนที่นาพอใจ ในประเด็นเรื่อง
เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับ บุคลากรโรงเรียนปาซางที่ไมพึงพอใจ อาจเปนเพราะบุคลากรไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา หรือ
ตําแหนงของงาน ซึ่งไมเพียงพอตอคาใชจายที่เกิดขึ้น
ดานความปลอดภัยในการทํางาน จากการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางของโรงเรียนปา-ซางมีความพึงพอใจตอความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเปนอันดับแรกรอยละ 100% รองลงมาคือ การจัดสถานที่เปนสัดสวน สะอาด รอยละ
92.16 และสภาพแวดลอมและบรรยากาศทั่วไปเหมาะสม,สภาพแวดลอมทั่วๆไปทําใหเกิดความกระตือรือรน มีความพึงพอใจที่เทากัน
รอยละ 88.24 ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม ศรีวิเศษ (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการ
ครูสวนจังหวัด ตําแหนงครู เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความพอใจในการทํางานในองคประกอบดานความ
รับผิดชอบ ความสัมพันธผูใตบังคับบัญชา ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับสูง และยังสอดคลองกับ กาญจนา เรืองรจิต
ปกรณ (2530) ที่ไดกลาววา Maslow's hierarchy of needs ในลําดับขั้นที่ 2 คือความตองการความปลอดภัยและความมั่นคงวา เปน
ความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอันตรายตางๆที่เกิดขึ้นกับรางกาย จึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด
ดานการยอมรับทางสังคม จากการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางของโรงเรียนปาซาง มีความพึงพอใจตอประเด็นเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน ,ประเด็นเพื่อนรวมงานที่สามารถปรึกษาปญหาการทํางานได และประเด็น
กิจกรรมสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากร มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรกเทากัน รอยละ 96.08 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของมนูญ บุญเชิด (2519) ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก สภาพของงาน ตําแหนงงาน การ
ยอมรับนับถือ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของคํานึง นกแกว (2523) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนมัธยม
พบวา องคประกอบที่ทําใหครูเกิดความพึงพอใจในการทํางานไดแก ความยอมรับนับถือ
ดานเกียรติยศและชื่อเสียง จากการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางของโรงเรียนปาซาง มีความพึงพอใจในประเด็นการจัด
พิธีการแสดงมุทิตาจิตตอบุ คลากรที่เกษียณอายุ มีคาเฉลี่ย ความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก รอยละ 98.04 รองลงมาคือ การ
คัดเลือกบุคลากรดีเดนดานคุณธรรม,การใหรางวัลตางๆแกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ,โครงการเชิดชูบุคลากรเปนประจําทุกป ,การจัดพิธี
รดน้ําดําหัวในเทศกาลสงกรานต มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่เทากัน รอยละ 96.08 ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาบุคลากรมีความรูสึกภาคภูมิใจที่
สามารถปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จเปนอยางดี และไดรับรางวัลและการยกยองชมเชย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ
ของ Maslow (Maslow. 1954) ซึ่ งสอดคลอ งกับ งานวิจั ย ของ ศิ ริวรรณ เสรีรัตน แ ละคณะ (2541) ไดก ล าวถึง ลําดั บ ขั้ นตามความ
ตองการของมนุษย ในลําดับขั้นที่ 4 ความตองการเปนที่ยอมรับ ยกยองและใหเกียรติยศชื่อเสียง ความตองการของบุคคลที่จะสรางการ
เคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น, ความตองการชื่อเสียงและการยกยองจากบุคคลอื่นจะเปนความตองการในขั้นนี้
ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ จากการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจในทุกประเด็น เมื่อ
เปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวาเพศชายมีความพึงพอใจในประเด็นโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณโดยการเขารับการฝกอบรม
และสัมมนามีความพึงพอใจสูงสุด รอยละ 100 ในสวนเพศหญิงมีความพึงพอใจที่เทากันในประเด็นการกําหนดความกาวหนาในตําแหนง
งานอยางชัดเจนและประเด็นการมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาที่สงผลตอความกาวหนา รอยละ 100 ซึ่งสอดคลองกับมณีรัตน ไพร
รุงเรือง (2541) ไดทําการศึกษาแลวพบวา โอกาสความกาวหนาในการทํางานเปนแรงเสริมใหพนักงานเห็นคุณคาในการพัฒนาตนเอง
หากพนักงานมีโอกาสกาวหนาก็จะรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอหนวยงานและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานวา มีความมั่นคงไมถูกโยกยาย
หรือเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบ รูสึกวามีความมั่นคงในอาชีพ มั่นคงในองคกร และยังสอดคลองกับงานวิจัยของนันทนา กบิล
กาญจนและคณะ (2521) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา สิ่งจูงใจใน
การปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก สวัสดิการในการทํางาน ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย การยอมรับในสังคม
โอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานและความมุงหวัง หรืออุดมคติในการทํางานของอาจารย ซึ่ง (อางถึง รุจี อุศศิลปศัก ดิ์, 2546) ความ
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เจริญกาวหนาเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ผูบริหารควรใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานตามสมควรของแตละบุคคล ใหโอกาสในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงในหนาที่การงานใหสูงขึ้นใหโอกาสในการปฏิบัติหนาที่ มีการวางแผนในการพัฒนา เพื่อความสําเร็จขององคกร ตลอดจน
การดํารงรักษาบุคคลในองคกรเพื่อใหเกิดความรักความผูกพันในงานตลอดไป
ทั้งผลงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับกรอบแนวความคิดในประเด็นผลที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งบุคลากรนั้นมีความพึงพอใจตอโรงเรียน
ปาซางทั้ง 5 ดาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยไมไดมีการเก็บขอมูลจาก ผูบริหารและบุคลากรระดับตาง ๆ ในเชิงลึก
ดังนั้น การศึกวิจัยในครั้งตอไปควรใช การวิจัยเชิงคุณ ภาพ รวมทั้ งการสังเกต หรือการสัมภาษณ มารวมประกอบการศึ กษาวิจัย ดวย
เพื่อใหไดขอมูลทีส่ มบูรณในการสรางความพึงพอใจของบุคลากร
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเพียงองคการเดียว ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในองคการ
ที่มีลักษณะแตกตางกันและคลายกันเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาองคการตอไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโรงเรียนปาซาง” ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความเรียบรอย จากความ
กรุณาอยางที่สุดจากทานอาจารยดร.อนุสรณ คุณานุสรณ อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหความกรุณาแนะนําตรวจสอบแกไขเนื้อหาเพื่อใหเกิด
ความสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจนใหกําลังใจในการคนควาแบบอิสระนี้ รวมถึงคณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร
เทคลําปาง รศ.จินตนา สุนทรธรรม , ดร.อนุสรณ คุณ านุสรณ และ รศ.รําพึง เวชยันตวุฒิ ที่ก รุณ ารับเปนประธานกรรมการและ
กรรมการ ในการสอบรายงานการคนควาแบบอิสระ ขอขอบคุณ นายประชากร เขื่อนปญญา ผูอํานวยการโรงเรียนปาซาง คณะครูและ
บุคลากรโรงเรียนปาซางทุกทาน ที่ไดสละเวลาอันมีคายิ่งมาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมทั้งใหคําแนะนําตางๆ ซึ่งเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ และเพื่อนําเสนอแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยของการทํางานในหองปฏิบัติการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม กลุมเปาหมายที่ศึกษา ไดแก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ จํานวน 80 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา สภาพ
การบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีอยูดานเดียวที่อยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิบัติตนใหปลอดภัย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 นอกนั้น อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 ดาน
การบริหารจัดการความปลอดภัยในห องปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรดําเนินการ ดังนี้ มีคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกําหนดนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ
แผนงานดานความปลอดภัย การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย มีการตรวจสุขภาพใหกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี การสรางอาคารเก็บขยะอันตราย แยกจากอาคารอื่น
คําสําคัญ : การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Abstract
The purposes of this research were to study the state of the safety in the laboratory and to propose the
guideline for risk management on the work in the laboratory of personnel at the Faculty of Science and
Technology, Pibulsongkram Rajabhat University. The samples were 80 personnel who work for academic and
supporting staff of the faculty. The data were collected by using a questionnaire. The findings found that the
state of risk management overall was at a moderate level and the only item being at a high level was how to
operate oneself safely with the mean of 3.76 whereas the rest of 3 items were at a moderate level as follows: a
safe building and environment with the mean of 3.18, a risk management in laboratory with the mean of 3.15,
and a safe operation with mean of 3.11. Therefore, the Faculty of Science and Technology should have a safety
committee to designate the policy on management structure, plan on safety, knowledge training for the
personnel, making the working manual on safety, health checking for the personnel who deal with chemicals,
building the place for storing the dangerous wastes separating from other buildings.
keywords : risk management, work safety, personnel of faculty of science and technology
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บทนํา
การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวนใหญ มีความ
จําเปนที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ เพื่อจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร การวิจัย การทดลอง ที่มีลักษณะการใชงาน
ที่มีความหลากหลาย ไดแก หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ซึ่งบุคลากรมีความเสี่ยงตออันตรายในการปฏิบัติงาน และอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการเปนสถานการณที่อาจเกิดขึ้น
โดยไมไดวางแผนไวหรือไมคาดคิดมากอนวาจะเกิดขึ้น ดังนี้
1. ไฟไหม เนื่องจากการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ บางครั้งจะตองใชตะเกียงกาซดวยการใชตะเกียงกาซนั้นหาก
เปลวไฟอยูใกลกับสารที่ติดไฟงายหรือสารที่มีจุดวาบไฟต่ําโอกาสที่จะเกิดไฟก็ยิ่งมากขึ้นดวย จึงตองปฏิบัติงานดวยความ
ระมัดระวังและไมใหสารที่ติดไฟงายอยูใกลไฟ
2. แกวบาด เนื่องจากอุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการสวนใหญเปนอุปกรณจําพวกเครื่องแกวซึ่งแตกไดงายถาอุปกรณ
เหลานี้แตกผูปฏิบัติงานอาจถูกแกวบาดได ผูปฏิบัติงานจะตอง ระมัดระวังไมใหอุปกรณเครื่องแกวแตกหรือหัก หากพบควรรีบ
เก็บกวาดโดยเร็วเพื่อปองกันอันตรายทีเ่ กิดขึ้น
3. สารเคมีถูกผิวหนัง สารเคมีทุกชนิดมีอันตรายมากนอยแตกตางกัน บางชนิดมีฤทธิ์กัดกรอนตอสิ่งของและเนื้อเยื่อ
เปน อัน ตรายตอผิวหนัง บางชนิดใหไอระเหยเปนอันตรายตอระบบหายใจ บางชนิ ดไวไฟเปนพิ ษหรือระเบิดได บางชนิ ด
สามารถซึมผานเขาไปในผิวหนังทําใหเกิดอันตรายไดมากมายผูปฏิบัติงานจึงไมควรใหสารเคมีถูกผิวหนังหรือเสื้อผา ถาทราบวา
ถูกสารเคมี ไมวาจะเปนชนิดใดก็ตามจะตองรีบลางบริเวณนั้น ดวยน้ํามากๆ ทันที เพื่อไมใหสารเคมีมีโอกาสทําลายเซลล
ผิวหนังหรือซึมเขาไปในผิวหนังได
4. สารเคมีเขาตา ขณะปฏิบัติงานหากกมหรือมองใกลเกินไปอาจทําใหไอของสารเขาตาหรือสารกระเด็นถูกตาได
5. การสูดไอหรือกาซพิษ เมื่อสูดไอของสารเคมีหรือกาซพิษ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือสารที่ใชในการ
ทดลองก็ตามปกติจะมีอาการตางๆ เกิดขึ้น เชน วิงเวียน คลื่นไส หายใจขัด ปวดศีรษะ เปนตน ซึ่งแลวแตพิษของสารเคมีนั้นๆ
หากไอนั้นกัดเนื้อเยื่อก็จะทําใหระคายตอระบบหายใจดวย
6. การกลืนกินสารเคมี เนื่องจากอุปกรณบางอยางผูปฏิบัติงานใชปากดูด สารเคมีอาจพุงเขาปากไดหากสารเคมีนั้น
เปนสารพิษก็ยอ มจะเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานควรใชอุปกรณสําหรับชวยในการดูดสารเคมี
อันตรายในหองปฏิบัติการเมื่อเกิดขึ้นแลวจะกอใหเกิดความเสียหายตามมามากมาย บางครั้งเปนความเสียหาย
รายแรงถึงเสียชีวิต และสิ่งแวดลอมถูกทําลาย นอกจากนี้แลว ยังมีความเสียหายที่มองไมเห็นในทันที ไดแก การสูญเสียเวลาใน
การทํางานเนื่องจากไมสามารถทํางานได ตองเสียเวลาฝกหัดผูอื่นใหทําหนาที่แทน เสียเวลาในการสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุ
เสียคาใชจายซอมแซมอาคารและเครื่องมือ อุปกรณ และอื่นๆ อีกมาก ดังนั้น อันตรายเกิดขึ้นไดเสมอ แตถามีมาตรการความ
ปลอดภัยที่บังคับใชอยางจริงจัง อันตรายจะมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมากและจะไมรายแรง แตการเกิดอันตรายมักเกิดขึ้นเมื่อการ
เลือกและตัดสินใจทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไป หรือผูปฏิบัติงานขาดความเอาใจใสในงานที่ทําหรือละเลยเรื่องความปลอดภั ย
กอนจะทําการใดๆ จึงจําเปนตองศึกษาหาขอมูลของงานที่จะทําทั้งหมด เพื่อเตรียมความพรอมและการปองกันอันตรายและ
ตองทํางานดวยความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูวิจัย จึงสนใจที่ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความ
ปลอดภั ยการทํ างานของบุ คลากรคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พิ บู ลสงคราม วามี สภาพความ
ปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการอยางไร และควรมีแนวทางการบริหารความเสีย่ งดานความปลอดภัยของการทํางานใน
หองปฏิบัติการอยางไร ซึ่งผลจากการวิจัย สามารถใชเปนสารสนเทศในการพัฒนายกระดับความปลอดภัยหองปฏิบัติการที่
เกี่ยวของกับสารเคมีใหไดมาตรฐาน อันจะสงผลใหบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความปลอดภัยในการทํางาน
และมีขวัญกําลังใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนผลงานวิจัยเชิงสํารวจสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ และเพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดานความปลอดภัยของการทํางานในหองปฏิบัติการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ จํานวน
80 คน
เครื่องมือที่ใชการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
2.1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2.2 วิเคราะห ระดั บ แนวทางการบริห ารความสี่ย งด านความปลอดภั ย ในการทํ างาน โดยรวม และรายด าน
ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย ดานการปฏิบัติตน
ปลอดภัย และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย มีขอคําถาม จํานวน 48 ขอ
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได ติ ด ต อ ประสานผู บ ริห าร เพื่ อ ขออนุ ญ าตในเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ประชากร
โดยแจกแบบสอบถามและเก็บคืนดวยตนเอง จํานวน 80 ฉบับ และตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามที่
ได จํานวน 80 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 ของแบบสอบถามที่แจก
การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการนําเสนอแนวทางการ
ทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยดวยศึกษางานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัย
1. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการโดยภาพรวม
สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติงานโดยภาพรวม ทั้ง 4 ดาน ผลการวิจัย พบวา สภาพการ
บริห ารความเสี่ย ง อยูในระดับ ปานกลาง โดยมีเพี ยงดานการปฏิบั ติต นให ป ลอดภัย เท านั้น อยูในระดับ มาก ( X = 3.76)
นอกนั้น อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย ( X = 3.18) ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ( X = 3.15) และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย ( X = 3.11) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการในภาพรวม
ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร
S.D.
ระดับความปลอดภัย
X
1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
3.15
0.83
ปานกลาง
2. ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย
3.18
0.80
ปานกลาง
3. ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย
3.76
0.76
มาก
4. ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย
3.11
0.91
ปานกลาง
รวม
3.30
0.73
ปานกลาง
2. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ผลการวิจัย พบวา
ในภาพรวมอยู ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณ ารายประเด็ นพบว า ส วนใหญ อยู ในระดั บปานกลาง มี เพี ยง
1 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเชื้อ
สารอันตรายสูรางกาย ( X = 2.91) หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร ( X = 3.00) หนวยงานมีการตรวจ
สุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร ( X = 3.01) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ความปลอดภัยดานบริหารจัดการ
1. หนวยงานมีนโยบายดานความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพ
2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดานความปลอดภัย
3. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร
4. หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร
5. หนวยงานจัดอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการ
ใหกับบุคลากร
6. หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสูร างกาย
7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภัย
8. หนวยงานมีปายระบุวิธีการใชตดิ ที่เครื่องมือปฏิบตั ิการ
9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพบุคลากรสม่ําเสมอ
รวม

X

3.41
3.22
3.01
3.00

S.D.
0.76
0.81
1.19
1.03

ระดับความปลอดภัย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.05

0.97

ปานกลาง

2.91
3.12
3.32
3.30
3.15

0.96
1.08
1.12
1.22
0.83

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3. สภาพความปลอดภัยในการทํ างานในหองปฏิบั ติการ ดานสถานที่ และสิ่งแวดลอมปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็นอยูในระดับมาก
โดยเรี ยงลํ าดั บจากประเด็ นที่ มี ค าเฉลี่ ยจากต่ํ าสุ ด 3 ลํ าดั บ ได แก หน วยงานมี สถานที่ กํ าจั ดเก็ บขยะอั นตรายให ได มาตรฐาน
( X = 2.65) หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อทิ้งของมีคม ( X = 2.78) และหนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางที่ชัดเจน ( X =
2.85) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย
ความปลอดภัยดานสถานที่และสิ่งแวดลอม
1. หนวยงานมีโครงสรางอาคารมัน่ คงแข็งแรงพื้นเรียบไมลื่นแสดงเครื่องหมายพื้นตางระดับ
2. ในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง อุณหภูมิ การระบายอากาศเหมาะสม
3. ในหองปฏิบัติการมีการจัดวางเครือ่ งมือ/การนั่งเหมาะสม
4. ในหองปฏิบัติการมีอางลางมือเพียงพอในพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ ผาเช็ดมือเพียงพอ
6. หนวยงานมีฝกบัว/ที่ลางตา ในรัศมี 30 เมตร
7. หนวยงานแยกพื้นที่ และชี้บง พืน้ ที่สะอาด และพืน้ ทีอ่ ันตราย
8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บตัวอยาง/สารเคมี/อาหาร
9. ในหองปฏิบัติการมีปายหามกิน ดืม่ เสริมสวย
10. หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมีคมอยางถูกตองปลอดภัย
11. หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ทิง้ ของมีคม
12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางชัดเจน
13. หนวยงานมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย/ของเสียขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อ
14. หนวยงานมีสถานที่กําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน
15. หนวยงานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชือ้
16. หนวยงานมีอุปกรณดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย
17. หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน
18. หนวยงานมีเครือ่ งสํารองไฟสําหรับเครือ่ งมือหลัก/สําคัญ
19. หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศในหองเก็บสารเคมีหอ งเรียน/หองวิจัย
รวม
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X

S.D.

ระดับความปลอดภัย

3.48
3.56
3.58
3.79
3.35
2.95
2.88
3.54
3.30
3.20
2.78
2.85

0.94
0.84
0.81
0.86
0.94
1.08
1.06
1.04
1.06
1.08
1.13
1.14

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.96

1.12

ปานกลาง

2.65
3.11
3.19
3.04
3.18
3.11
3.18

1.13
1.10
1.06
1.03
1.06
1.15
0.80

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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4. สภาพความปลอดภัย ในการทํา งานในหอ งปฏิบัติก าร ดา นการปฏิบัติต นปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอื่น เพื่อสรางภูมิคุมกัน ( X = 3.06)
หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิเช็คโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ ( X =3.48) ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี ( X = 3.49)
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย
ความปลอดภัย ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย
S.D. ระดับความปลอดภัย
X
1. สวมเสื้อกาวนเมื่อตรวจวิเคราะหตัวอยาง
3.99
1.09
มาก
2. ถอดเสื้อกาวนเมื่ออกจากหองปฏิบัติการ
3.98
1.08
มาก
3. ทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใชซ้ํา
3.80
1.07
มาก
4. ฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอื่น เพื่อสรางภูมิคมุ กัน
3.06
1.27
ปานกลาง
5. สวมหนากากปองกันสารเคมี
3.49
1.15
มาก
6. ใสถุงมือปองกันสารเคมี
3.78
1.10
มาก
7. ไมรับประทานอาหารในหองปฏิบัติการ
4.04
1.20
มาก
8. ถอดถุงมือจับโทรศัพท/เปด-ปดประตู/ใช key board/ออกจาก
3.95
0.94
มาก
หองปฏิบัติการ
9. ทําความสะอาดบริเวณปฏิบตั ิงานทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน
4.05
0.88
มาก
10 หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิเช็ดโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ
3.48
1.11
มาก
รวม
3.76
0.77
มาก
5. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย สภาพความปลอดภัยในการทํางาน
ในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย ผลจาการวิจัย พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบวา สวนใหญอยูในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ทานมีชุดทําความ
สะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit) ( X = 2.64) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง ( X
= 2.82) หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ ( X = 3.49) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย
ความปลอดภัย ดานการปฏิบัตงิ านปลอดภัย
1. ในหองปฏิบัตกิ ารมีปายสัญลักษณตดิ บนเครื่องมือหรือบริเวณที่ตองการชี้บง
biohazard/สารเคมีอันตรายและสารกัมมันตรังสี
2. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้งของมีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม มีปายbiohazard
3. ทานใชน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ
4. หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ
5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ
6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit)
7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยกประเภท
8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้งแยกเครื่องแกวแตก
9. หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพทติดตอบุคคล/หนวยงานเพื่อ
ขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
10. หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัย
อยางนอยปละครั้ง
รวม
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X

S.D.

ระดับความปลอดภัย

3.26

0.96

ปานกลาง

2.86
3.55
3.18
2.85
2.64
3.08
2.96

1.16
1.05
1.04
1.18
1.26
1.21
1.26

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.95

1.26

ปานกลาง

2.82

1.16

ปานกลาง

3.11

0.91

ปานกลาง
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สรุปผลวิจัย
1. สภาพความปลอดภัยในการทํ างานในหองปฏิ บัติงานโดยภาพรวม ทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 2) ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย 3) ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย 4) ดานการ
ปฏิบัติงานปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีอยูดานเดียวที่
อยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิบัติตนใหปลอดภัย ( X = 3.76) นอกนั้น อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
สถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย ( X = 3.18) ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ( X = 3.15) และดาน
การปฏิบัติงานปลอดภัย ( X = 3.11)
2. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ผลการวิจั ย พบว า ในภาพรวมอยู ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณารายประเด็ นพบวา ส วนใหญ อยู ในระดั บปานกลาง มี เพี ยง
1 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเชื้อ
สารอันตรายสูรางกาย ( X = 2.91) หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร ( X =3.00) หนวยงานมีการตรวจ
สุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร ( X = 3.01)
3. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็นอยูในระดับมาก
โดยเรี ยงลํ าดั บจากประเด็ นที่ มี ค าเฉลี่ ยจากต่ํ าสุ ด 3 ลํ าดั บ ได แก หน วยงานมี สถานที่ กํ าจั ดเก็ บขยะอั นตรายให ได มาตรฐาน
( X = 2.65) หนวยงานมีระเบี ยบการนําสง ทําลายเชื้อ ทิ้งของมี คม ( X = 2.78) และหนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางที่ ชัดเจน
( X = 2.85)
4. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
จากประเด็นที่มีคาเฉลีย่ จากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอื่น (ถามี) เพื่อสรางภูมิคุมกัน ( X = 3.06) หนวยงานมี
น้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิเช็คโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ ( X = 3.48) สวมหนากากปองกันสารเคมี ( X = 3.49)
5. สภาพความปลอดภั ยในการทํ างานในห องปฏิ บั ติการ ดานการปฏิ บั ติงานปลอดภั ย ผลจาการวิจัย พบวาใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก มีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit) ( X = 2.64) หนวยงานมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง ( X = 2.82) หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ ( X = 3.49)
อภิปรายผล
1. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูใน
ระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น พบว า ส ว นใหญ อ ยู ในระดั บ ปานกลาง มี เพี ย ง 1 ประเด็ น อยู ในระดั บ มาก
โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย,
หน วยงานจั ดอบรมฝก ซอ มดั บ เพลิ งเบื้ อ งต น ให กับ บุ ค ลากร และหน วยงานมี การตรวจสุ ขภาพและฉีด วัคซี น ให บุ คลากร
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรเพ็ญ ก่ํานารายณ กลาวไววา การบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเปนสิ่งสําคัญ
ที่อาจส งผลกระทบต อคุ ณภาพชีวิตของบุคลากรในห องปฏิบั ติ การ สิ่ งแวดลอม และชุ มชนได การสํ ารวจบ งชี้ อัน ตรายและ
วิเคราะหความเสี่ยงในหองปฏิบัติการ ทั้งดานกายภาพ สารเคมี สารชีวภาพ อุปกรณปองกั นตนเองสวนบุคคล ระบบรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งระบบการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ และดานการใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูที่
เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ โดยใชวิธีการทางอาชีวนามัยและความปลอดภัยที่เรียกวาวิธีการ checklist โดยทําการสํารวจใน
หองปฏิบัติการสําหรับจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรการแพทยของหนวยงาน และพบวา ระดับความปลอดภัยที่ได
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มาตรฐานนอยที่สุด 3 ลําดับสุดทาย ไดแก การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรในหองปฏิบัติการ การ
จัดการระบบการกําจัดของเสียจากหองปฏิบัติการ และการบริหารระบบจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ซึ่งจัดเปน
ลําดับความเสี่ยงของหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนของสถานวิทยาศาสตรรีคลินิกที่ควรหามาตรการในการปองกัน
และหาแนวทางการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยางเรงดวน นอกจากนั้นยังพบวาบุคลากรของหองปฏิบัติการ
ตองสัมผัสสารเคมีอันตรายหลากหลายชนิดทั้งสารเคมีที่กอใหเกิดการระคายเคือง สารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สารกอมะเร็ง
รวมทั้งสารชีวภาพตางๆ ที่อาจกอนใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได
2. สภาพความปลอดภัย ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3
ลําดับ ไดแก หนวยงานมีสถานที่กําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน, หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ทิ้งของมีคม และ
หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรพรรณ ภูษภักดีภพ (2545) กลาวไววา สถานที่
กํ า จั ด เก็ บ ขยะอั น ตรายให ได ม าตรฐาน ควรเป น ห อ งซึ่ ง อยู ในตั ว อาคารชั้ น เดี ย ว แยกจากอาคารอื่ น คุ ณ ลั ก ษณะของ
หองปฏิบัติการ วัสดุกอสรางผนังเพดาน พื้นและพื้นผิวโตะจะตองเลือกใหเหมาะกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึกถึงคุณสมบัติ
ของวัสดุที่จะนํามาใชหองเก็บสารเคมี ควรแยกจากหองปฏิบัติการ กรณีจําเปนตองเก็บสารเคมีหลายๆ ประเภทในปริมาณ
มากๆ ควรออกแบบโดยเฉพาะอาคารเก็บสารเคมีที่ยังไมไดใชและใชแลว และจะตองคํานึกถึงความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร
แลว จะตองคํานึกถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการปองกันการปนเปอนของสารพิษซึ่งจะมีผลตอ ผูปฏิบัติงาน
อาจารย และนักศึกษาได รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชนดวย
3. สภาพความปลอดภัย ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวน
ใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ทาน
ฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอื่น (ถามี) เพื่อสรางภูมิคุมกัน, หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิเช็คโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ และ
ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี มีคาเฉลี่ยเทากับ และการปฏิบัติตนปลอดภัย จะตองมีวิธีการปองกัน และการใหความรู ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อะเคื้อ อุณหเลขกะ และคณะ (2557) เรื่อง การปองกันการติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลังขณะ
ปฏิ บัติงานของผูปฏิ บัติ การแพทย ฉุกเฉิน เครือขายบริการสุข ภาพที่ 1 กลาวไววา การปองกันการติด เชื้อ มี ดังนี้ 1) การ
แพรกระจายเชื้อทางอากาศ จะตองใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล 2) การทําความสะอาดมือเพื่อปองกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
และซี 3) การปองกันอุบัติเหตุจากการติดเชื้อจากของมีคมการบาดเจ็บ โดยทุกขอที่กลาวมา หนวยงานจะตองใหความรู
พื้ นฐานกั บผู ป ฏิ บั ติงานว าหนทางไหนที่ เชื้อ เขาสู รางกาย โดยการตรวจสุ ขภาพประจําป การฉี ดวัค ซีน ป องกัน โรคให กั บ
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมการปองกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน ดวยการบรรยาย สาธิต และการฝกปฏิบัติใชอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล
4. สภาพความปลอดภัย ดานการปฏิ บัติงานปลอดภัย ผลจาการวิจัย พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลีย่ จากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก มี
ชุดทําความสะอาด (Spill Kit) ( X 2.64) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภั ยอยางน อยปละครั้ง ( X 2.82)
หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ ( X 3.49) ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ เสนอไววา
ระบบการบริห ารจัด การความปลอดภัยของห องปฏิบั ติก าร “ความปลอดภั ย ” คือ เป าหมายหลั กของการที่จ ะทําให ทุ ก
หอ งปฏิ บัติ การมีค วามปลอดภั ย จําเปน ตอ งมี การดําเนิ นงานอยางเป นระบบ รวมทั้ งมี โครงสรางการบริห ารจัด การและ
ผูรับผิดชอบงานดานตางๆ ที่ชัดเจน มีนโยบายเปนเครื่องกําหนดทิศทางการทิศทางการทํางาน การดําเนินการตางๆ เหลานี้
ตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะดาน จึงควรมีการแบงงานออกเปนกลุมตามลักษณของงานและความรูที่ใช เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดคลองและงายตอการกํากับดูแลติดตามตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงและแกไขไดทันกาล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการ
ปองกันและลดความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มีองคประกอบ 7 ดานซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังรูปที่ 1
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ภาพที่ 1 องคประกอบหลักของหองปฏิบัติการปลอดภัย
จากผลการวิจัยสรุปขอเสนอแนะสําหรับนําไปใช ไดดังตอไปนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกําหนดนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ แผนงานดานความปลอดภัย
2. การจัดอบรมใหความรูแ กผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
3. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
4. การตรวจสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี
5. การสรางอาคารเก็บขยะอันตราย แยกจากอาคารอื่น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย และผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลัก ษม จิตตการุญ ที่ไดใหคําแนะนํา
แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอขอบคุณคณะ
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพื่อ
ใชในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดสนับสนุนทุนการวิจัย
ครั้งนี้ ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดูตลอดจนสงเสริมการศึกษา และสามีที่ใหกําลังใจ
อีกทั้งขอขอบคุณพี่ๆ นองๆ สํานักงานคณบดีฯ ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและ
งานวิจัยทุกทาน ที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามาอางอิงในการทําวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
เอกสารอางอิง
จิ ต รพ รรณ ภู ษาภั กดี ภ พ . (2542). การศึ ก ษ าผลกระทบ ต อ สุ ข ภ าพ อนามั ย ของเก ษตร กรที่ มี ก ารใช ส ารเคมี จํ า กั ด
ศัตรูพืชในจังหวัดชลบุรีและจันทบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา.
พรเพ็ญ ก๋ํ า นารายณ. (2558). ผลการสํ า รวจชี ้บ ง อัน ตรายและวิเ คราะหค วามเสี ่ย งในหอ งปฏิบ ัต ิก ารทางวิท ยาศาสตร
การแพทย. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี.
ศูน ยค วามเป นเลิ ศด านการจั ดการสิ่ง แวดล อมและของเสี ย อั น ตราย. (2555). แนวปฏิ บั ติ เพื่ อ ความปลอดภั ย ในห อ งปฏิ บั ติ การ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร
อะเคื้ อ อุ ณ หเลขกะ และคณ ะ. (2557). รายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการป อ งกั น ติ ด เชื้ อ จากเลื อ ดและสารคั ด
หลั่ ง ขณ ะปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ก ารแพ ทย ฉุ ก เฉิ น เครื อ ข า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ ที่ 1. คณ ะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสาหรรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group”
DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES ON "GOOD CITIZENS IN PRIMARY
SCHOOL LIFE IN TON PAO MUNICIPALITY BY FOCUS GROUP PROCESS"
ประพันธ์ นัยเนตรสุวรรณ
สานักงานเทศบาลตาบลเมืองต้นเปา เชียงใหม่
*corresponding author e-mail: nansankumphaeng@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่อง“พลเมืองดีในวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองต้นเปา ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาจานวน 30 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมด้วยตัวเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t – test (Distribution) ผลการวิจัยพบว่า 1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ค่า
E1/E2 เท่ากับ 84.78 / 84.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้โดยใช้เกณฑ์ 80/80 2.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย กระบวนการกลุ่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
Abstract
This study aims to develop a set of learning activities. And find the efficiency of the activity series on
"Good citizens in democratic way of life for primary students in Tampon Municipality. Comparison of learning
achievement between pre and post-learning activities using learning activities. Good citizenship in democratic
way of life for primary students in Ton Pao Municipality. The study population was 30 students in Tambon
municipality. There were 20 post-test and post-test tests conducted by the researcher. The data were
analyzed by mean, standard deviation and t-test. 1.A set of learning activities were constructed with the E1 /
E2 efficiency of 84.78/ 84.28, which was higher than the standard set by the 80/80 criterion. At the .01 level of
significance.
Keywords : good citizens in primary, focus group, learning activities
บทนา
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยปรากฏไว้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การดารงชีวิตของมนุษย์
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เข้าใจ
ถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นและจากการสอบถามและ
สารวจครูในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาพบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเน้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยหรือเน้นการเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนเพราะเนื่องจากว่าเวลาเรียนไม่พอที่จะส่งเสริมการ
เป็นพลเมืองดีและไม่มีครูทางด้านสังคมศึกษาที่จะให้คาแนะนา จึงทาให้ไม่มีความรู้และความเข้าใจในประชาธิปไตยหรือความรู้
ความเข้าใจที่เป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
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ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ที่รวบรวมสื่อ กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
ผสมผสานสาระและเป็นนวัตกรรมการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมช่วยเร้าความสนใจ
รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ทาให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างความมั่นใจให้แก่ครูเพราะชุดกิจกรรมมี
การจัดระบบการใช้สื่อ ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งมีข้อแนะนา การใช้สาหรับครู ทาให้ครูมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยต้องการที่จะสร้าง
ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจและการเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาอันจะ
เป็นการปลูกฝังเพื่อให้เป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยในอนาคต
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรม เรื่ อ ง “พลเมื อ งดี ใ นวิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group” ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ก่อน และหลังใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดย
กระบวนการ Focus group”
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นเชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ คือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่2 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่2 โรงเรียนในเขตเทศบาล จานวน 30 คน
วิธีดาเนินการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย จานวน 1 ฉบับ มี 20 ข้อ
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและหราคุณภาพของเครื่องมือ
1. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
1.1 ศึกษาค้นคว้า ตารา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
1.2 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของ “พลเมืองดี” ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการทางประชาธิปไตย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิต ประชาธิปไตย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
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1.3 นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้อง (IOC) และประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมซึ่งพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง
1.4 นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปทดสอบกับ นักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try out) จานวน 9
คน เพื่อหาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยสังเกตพฤติกรรมการเรียน ซักถามปัญหาต่าง ๆ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
1.5 นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อความถูกต้องก่อนนาไปใช้จริง
1.6 นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แก้ไขสมบรูณ์แล้วไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรรับนักเรียน
2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และศึกษา
แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาหรับนักเรียน
2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย เป็นข้อทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อประเมินความ
สอดคล้องระหว่าง แบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.5 การหาค่าความตรงของเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้
2.6 จัดพิมพ์ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป
2.7 นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปทดลองใช้ ดังนี้
2.7.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ
2.7.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 6 เล่มตามกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา เพื่อนาผลมาหาประสิทธิภาพ
2.7.3 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นชุด
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อนาคะแนนไปหาประสิทธิภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงทดลอง
แบบ (One – Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังนี้
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับ พลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยสาหรับ
3. ดาเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย โดยก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน
3.1 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการอบรมนักเรียน
3.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน
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ผลการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group ” ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1 .พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และหราประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
สาหรรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group” ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
ตารางที่ 1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการFocus group ” กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30คน
กลุ่มทดลอง
E1/E2
กลุ่มตัวอย่าง
84.78 / 84.28
จากตารางที่ 1 พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
เขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group ” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ84.78 / 84.28 ซึ่งทั้ง
E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหรลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง“พลเมืองดีในวิถีชีวติ
ประชาธิปไตยสาหรรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group”
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้
การสอบ
N
S.D.
D
D2
t
𝑥̅
ก่อนเรียน
30
3.47
0.97
149
798
-21.29*
หลังเรียน
30
8.54
0.92
** นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนด้วยชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนที่ได้รับการสอน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานเนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ ช่วยเร้าความสนใจให้นักเรีย นเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับพลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย
อภิปรายผล
1. จากการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา มีประสิทธิภาพ 84.78 /84.28 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80 / 80
ที่เป็นเช่นนี้ เรื่องมาจาก การพัฒนา ชุดกิจกรรม ได้ดาเนินการตามหลักการสร้างชุดการเรียนรู้อย่างมีระบบโดยมีการวิเคราะห์
เนื้อหา และกิจกรรม กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอน อีกครั้งผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทั้ง
ในด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา เพื่อหาข้อบกพร่อง ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และ
นอกจากนี้ได้หาประสิทธิภาพของก่อนนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จริ ง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สิริพร ทิพย์สิงห์ ( 2545
หน้า 75) ที่กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ก่อนนาไปใช้ ทาให้ครูมั่นใจ ว่า ชุดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ
ในการทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง โดยการหาประสิทธิภาพทุกขั้นตอนตามลาดับจะทาให้ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพจึงส่งผลให้
นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากชุดกิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดี
ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ ช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับพลเมืองดีในวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉวีวรรณ กิ นาวงศ์ (2542) ที่กล่าวว่าชุ ดกิจกรรมช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอด
เนื้อหาวิชาที่ทับซ้อนเขาความสนใจของผู้เรียนให้สนใจเรียนดีขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนช่วยให้ผู้สอนมั่นใจใน
การสอนช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดอย่างเดียวกัน ช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจเร็วขึ้ นและช่วยเปลี่ยนเจตคติ ในการเรียนได้ ชุด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้มีการวางแผนและดาเนินการทาอย่างมีขั้นตอนรวมทั้งมี
การประเมินประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และการประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอนได้เรียนรู้อย่างเป็ นระบบ และ
นอกจากนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนะ บัวลา (2540) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองกับการ
สอนตามคู่มือครูพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู
สรุปผลการวิจัย
1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา มี ชุดกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรมและชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
ค่า E1/E2 เท่ากับ 84.78 / 84.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้โดยใช้เกณฑ์ 80/80
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ทางโรงเรี ย นบ้ า นสั น มะฮกฟ้ า ที่ อ นุ เ คราะห์ ส ถานที่ แ ละนั ก เรี ย นที่ ใ ช้ เ ป็ น กลุ่ ม ทดลองในโรงเรี ย น และ
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ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์
ทีส่ อดคล้องกับชีวิตจริงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES USING REALISTIC
MATHEMATICS EDUCATION APPROACH ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING AND
REASONING ABILITIES OF TENTH GRADE STUDENTS
ทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
*corresponding author e-mail: tanongkiat_p@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวการศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ งกั บ กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์แบบปกติ 3) ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความ สามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิต
จริง ตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง 24 คน และกลุ่มควบคุม 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิ ตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความสามารถในการ
ให้การปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิต
จริงมีพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น
คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องชีวิตจริง ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ความสามารถในการให้เหตุผล
Abstract
The purposes of this research were 1) to compare mathematical problem solving and resoning
ability of students learning by using an organizing learning activities using realistic mathematics education
approach between, before and after learning., 2) to compare mathematical problem solving and resoning
ability of students between experimental group and control group., and 3) to study the mathematical
problem solving and reasoning abilities of students learning by using an organizing learning activities using
realistic mathematics education approach. The results of the study revealed that: 1) the mathematical
problem solving and reasoning ability of students after learning by using the organizing learning activities
using realistic mathematics education approach were higher than those before the experiment at a .05
level of significance., 2) the mathematical problem solving and resoning ability of students in the
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experimental group were higher than those of the students in the control group at a .05 level of
significance., and 3) the mathematical problem solving and reasoning abilities of students learning by
using an organizing learning activities using realistic mathematics education approach were developed in
positive direction
Keywords : realistic mathematics education / problem solving / reasoning
บทนำ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความสาคัญ
อย่างมาก มีความจาเป็นในการดารงชีวิตประจาวัน เป็นเครื่องมือที่แสดงออกทางความคิด มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ เป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้เป็นคนมีเหตุผลตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา ทาให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทาให้โลกมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
มากมายในทุกวันนี้ และส่งเสริมให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สสวท., 2555) สอดคล้องกับแนวคิดของอัมพร ม้าคนอง
(2558) ที่ว่าคณิตศาสตร์มีความสาคัญทั้งในแง่ของการใช้งานในชีวิตจริง และการพัฒนาการศึกษาให้กับคนในสังคม จึงมีความ
จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทุกยุคทุกสมัยอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน คณิตศาสตร์ยิ่งมี
ความสาคัญมากขึ้นในมุมมองการเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาความคิด ความเป็นเหตุเป็นผล และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะชีวิต แม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่มีความสาคัญมากก็ตาม แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่
ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร นักเรียนจานวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างเหตุผล การ
สื่อสารหรือการนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ทาให้นักเรียนไม่สามารถนาความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการศึกษาต่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สสวท., 2555) เห็นได้จากผลการประเมิน เช่น การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ประเมิน
นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ มีจุดเน้นที่การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในปัญหา
แปลกใหม่ที่อยู่ในบริบทของโลกในชีวิตจริง ผลการประเมินยังพบอีกว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ในปี
2009 ปี 2012 และปี 2015 คิดเป็น 419 คะแนน 427 คะแนน และ 415 คะแนน ตามลาดับ ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ 500
คะแนนของ OECD ทั้งสามครั้ง (โครงการ PISA ประเทศไทย สสวท., 2557) อีกทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (ONET) พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา
2557 และปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 22.73 คะแนน 20.48 คะแนน และ 21.74 คะแนน ตามลาดับจากคะแนนเต็ม
100 ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2556 - 2558) และจาก
รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก PISA พบว่า ถ้าจาแนกตามแขนงวิชา ได้แก่ พีชคณิต วิยุตคณิต ฟังก์ชัน เรขาคณิต
จานวน ความน่าจะเป็นและสถิติ ผลการประเมินชี้ว่าพีชคณิตเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสาหรับนักเรียนอายุ 15 ปีในทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่านักเรียนไทยมีความอ่อนด้อยในด้านพีชคณิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับแขนงวิชาอื่นๆ (สสวท., 2555) จาก
ผลการวิจัยและผลการประเมินที่กล่าวมาบ่งบอก ถึงการขาดคุณภาพของนักเรียนไทยและการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ของ
ประเทศ
การประยุกต์คณิตศาสตร์ไปสู่สถานการณ์ในชีวิตจริงสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทีม่ ีจุดเน้นที่การประยุกต์ ใช้ความรู้และทักษะในปัญหาแปลกใหม่ที่อยู่ในบริบทของโลก
ในชีวิตจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นท่องจาข้อมูลพื้นฐาน
มาเป็นการพัฒนาทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนอย่างเพียงพอที่จะสามารถนาสิ่งที่เรียนรู้แล้วไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิผล (ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ, 2558) สอดคล้องกับแนว
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง เป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็น การให้
นักเรียนได้คิดค้นคณิตศาสตร์ภายใต้การแนะนาของครู โดยนาปัญหาหรือสถานการณ์ในโลกจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เรียนรู้และการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้นัก เรียนได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับกระบวนการที่นัก
คณิตศาสตร์ได้คิดค้นคณิตศาสตร์ขึ้นมา ให้นักเรียนพัฒนาและใช้โมเดลแบบไม่เป็นทางการที่สร้างขึ้นเองในการแก้ปัญหา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบแผนพัฒนาขึ้นจากความรู้แบบไม่เป็นทางการของนักเรียนผ่านการแนะนาของครูและการ
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อภิปรายร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาระดับความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่สูงขึ้น
(Doorman and others, 2007) จากความสาคัญ หลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ สอดคล้องกับชีวิตจริงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซตและการให้เหตุผล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงกับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ
ปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงกับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ
ปกติ
5. เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุม่ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ
4. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุม่ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ิภาค) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ ผู้วิจัยเลือกนักเรียนจานวน 2
ห้องเรียน เพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่จดั กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงสาหรับกลุ่มทดลอง และแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติสาหรับ
กลุ่มควบคุม เรื่อง เซตและการให้เหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 18 แผน ใช้เวลาสอน 18 คาบเรียน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ทั้งฉบับก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ฉบับ
ละ 4 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมด้านภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนาไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัย พบว่า มีค่าความเที่ยง ความยาก อานาจจาแนก ดังนี้
2.1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ฉบับก่อนเรียน มีค่าความเที่ยงเป็น 0.84
ค่าความยากเป็น 0.56 – 0.67 และค่าอานาจจาแนกเป็น 0.43 – 0.77
2.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ฉบับหลังเรียน มีค่าความเที่ยงเป็น 0.86
ค่าความยากเป็น 0.47 – 0.54 และค่าอานาจจาแนกเป็น 0.48 – 0.68
2.3 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ฉบับก่อนเรียน มีค่าความเที่ยงเป็น 0.75
ค่าความยากเป็น 0.58 – 0.66 และค่าอานาจจาแนกเป็น 0.41 – 0.60
2.4 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ฉบับหลังเรียน มีค่าความเที่ยงเป็น 0.79
ค่าความยากเป็น 0.57 – 0.67 และค่าอานาจจาแนกเป็น 0.52 – 0.65
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุญาตทาการวิจยั ถึงผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
2. คัดเลือกห้องเรียนผู้วิจัยคัดเลือกห้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 2 ห้องเรียนด้วยวิธีการ ดังนี้
2.1 นาคะแนนการสอบเข้าเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกห้องมาหาค่าเฉลี่ยแล้วพิจารณา
เลือกห้องเรียนทีน่ ักเรียนมีคะแนนสอบเข้าเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ใกล้เคียงกันจานวน 2 ห้องเรียนพบว่าห้องที่มีคะแนน
เฉลี่ยใกล้เคียงกัน 2 ห้องคือห้อง 4/5 มีคะแนนเฉลี่ย 32.09 คะแนนและห้อง 4/6 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 30.91 คะแนน
2.2 ทดสอบความแปรปรวนโดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่า ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันจึง
ทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองด้วยการทดสอบที (t-test) ซึ่งพบว่า
ไม่แตกต่างกันนั่นคือนักเรียนทั้งสองห้องมีผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน
2.3 สุ่มห้องทดลอง 1 ห้องและห้องควบคุม 1 ห้องด้วยวิธีการจับสลากปรากฏว่าสุ่มได้นักเรียนห้อง 4/5
เป็นกลุ่มทดลองห้อง 4/6 เป็นกลุม่ ควบคุม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยนาผลจากการทาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มาตรวจให้คะแนนและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสาเร็จรูป โดย
ทาการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
โดยใช้คะแนนสอบจากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลฉบับ
ก่อนเรียน และหลังเรียนของทั้ง 2 ฉบับ มาคานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ดังนี้
1.1 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุม่ ที่ ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยคะแนนสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (t-test dependent)
1.2 เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุม่ ที่ ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยคะแนนสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (t-test dependent)
1.3 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุม่ ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับชีวิตจริงกับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบปกติ (t-test independent)
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1.4 เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุม่ ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับชีวิตจริงกับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบปกติ (t-test independent)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.1 วิเคราะห์พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ นักเรียนกลุม่
ทดลอง โดยศึกษาจากร่องรอยการทางานของนักเรียนจากใบกิจกรรม และการตอบ คาถามในชั้นเรียน รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่พบขณะดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อประกอบการอธิบายผลที่เกิดขึ้นระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 วิเคราะห์พัฒนาการของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง โดยศึกษาจากร่องรอยการทางานของนักเรียนจากใบกิจกรรม และการตอบคาถามในชั้นเรียน รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่พบขณะดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อประกอบการอธิบายผลที่เกิดขึ้นระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กรอบแนวคิดการวิจยั
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวกำรศึกษำคณิตศำสตร์ทสี่ อดคล้องกับชีวิตจริง
ขั้นที่ 1 การทาความเข้าใจบริบทปัญหา เป็นขั้นตอนของการให้สถานการณ์หรือบริบทปัญหาที่
อยู่ในชีวิตจริง จากนั้นให้นักเรียนทาความเข้าใจบริบทปัญหานั้น
ขั้นที่ 2 การแสดงวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนของการให้นักเรียนสร้างแบบจาลองที่เหมาะสม
กับสถานการณ์หรือบริบทที่กาหนดให้ โดยให้ นักเรียนทากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
และให้คาแนะนานักเรียนตามความจาเป็น

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบหรืออภิปรายคาตอบ เป็นขั้นตอนของการนาเสนอและเปรียบเทียบ
แบบจาลองกับนักเรียนคนอื่นๆ โดยผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบของการทางานร่วมกัน การ
อภิปราย และการสะท้อนความคิด เพื่อหาวิธีการ แก้ปัญหาที่เหมาะสมจากวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย และให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่เป็นทางการ
มากยิ่งขึ้น

ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์

ขั้นที่ 4 การสรุป เป็นขั้นตอนของการให้นักเรียนสรุปผลและ สะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

ผลกำรวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
กลุ่มทดลอง
ตำรำงที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) และการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อทดสอบ
คะแนนความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง
รายการ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

n

X

s

t

24
24

9.79
18.29

1.99
3.73

-9.83*
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 9.79 และ 18.29
ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 32 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.99 และ 3.73 ตามลาดับ จากการทดสอบค่าที
พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
กลุ่มทดลอง
ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) และการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อทดสอบ
คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุม่ ทดลอง
รายการ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

n

X

s

t

24
24

6.75
14.41

1.98
1.38

-20.75*

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 6.75 และ 14.41
ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 และ 1.38 ตามลาดับ จากการทดสอบค่าที
พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม
ตำรำงที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) และการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อทดสอบ
คะแนนความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุม่ ทดลองกับนักเรียนกลุม่ ควบคุม
รายการ

n

s

X

t

กลุ่มทดลอง
24
18.29
3.73
5.32*
กลุ่มควบคุม
24
13.95
1.39
*p < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีย่ เลขคณิตเท่ากับ 18.29 และ 13.95
ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 32 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.73 และ 1.39 ตามลาดับ จากการทดสอบค่าที
พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุม่ ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม
ตำรำงที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) และการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อ
ทดสอบคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุม่ ทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม
รายการ

n

s

X

t

กลุ่มทดลอง
24
14.41
1.38
6.25*
กลุ่มควบคุม
24
11.16
2.14
*p < .05
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีย่ เลขคณิตเท่ากับ 14.41 และ 11.16
ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 และ 2.14 ตามลาดับ จากการทดสอบค่าที
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พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุม่ ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
5. ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีพัฒนาการของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น
อภิปรำยผล
จากการศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวการศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง ที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีประเด็นการอภิปราย 4 ประเด็นตามสมมติฐาน ดังนี้
1. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dickinson &
others (2010) ที่ได้ศึกษาผลของการนาแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์แก่
นักเรียน ผลการศึกษาพบว่าการนาแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ช่วย
พัฒนาทักษะการแก้ปัญ หาของนัก เรียนและพั ฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาให้แ ก่นักเรียนได้ และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ
เบญจมาศ ฉิมมาลี (2550) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้คาถามระดับสูงประกอบแนวทางพัฒนา
ความคิดทางคณิตศาสตร์ของฟรายวิลลิกที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้คาถามระดับสูงมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด ร้อยละ 50
2. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Fauzan,
Slettenhaar, and Plomp (2002) ที่พบว่า การศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงส่งผลในเชิงบวกกั บกระบวนการ
เรียนการสอนในห้องเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูใ้ นเชิงบวก และเป็นวิธีการที่มีศักยภาพสาหรับการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้เหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการวิจัยของ
ธัญพิมล จันทร์นุ่ม (2558) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ร่วมกับการพัฒนาความคิดของเด็กที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงร่วมกับการพัฒนาความคิดของเด็กมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
3. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับชีวิตจริงมีความเหมาะสมในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับชีวิตจริงเป็นการเน้นให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากการทากิจกรรมทั้ง 4 ขั้น
เป็นเครื่องมือสาคัญในการนาไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับสุณิสา สุมิรัตนะ (2555) ที่ได้
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แนวคิดการศึกษา
คณิต ศาสตร์ที่ เชื่อ มโยงกับ ชีวิต จริงและกระบวนการแก้ ปัญหา DAPIC ผลการวิจัย พบว่ า นั กเรี ยนกลุ่มทดลองมีก ารรู้
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรู้คณิตศาสตร์
ด้านสมรรถนะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

72

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

4. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์กลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงมีความเหมาะสมในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัญพิมล จันทร์นุ่ม (2558) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ร่วมกับการพัฒนาความคิดของเด็กที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
การศึ ก ษาคณิต ศาสตร์ ที่ สอดคล้ อ งกั บชี วิ ตจริ งร่ ว มกั บการพั ฒ นาความคิ ด ของเด็ ก มีค วามสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงร่วมกับการพัฒนาความคิด
ของเด็กมีพัฒนาการของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น
5. จากการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีพัฒนาการของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น อาจเป็นเพราะว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การทาความเข้าใจบริบทปัญหา เป็นขั้นตอนของการให้สถานการณ์หรือบริบทปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริง
จากนั้นให้นักเรียนทาความเข้าใจบริบทปัญหานั้น ขั้นที่ 2 การแสดงวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนของการให้นักเรียนสร้าง
แบบจาลองที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบทที่กาหนดให้ โดยให้ นักเรียนทากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มและให้
คาแนะนานักเรียนตามความจาเป็น ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบหรืออภิปรายคาตอบ เป็นขั้นตอนของการนาเสนอและ
เปรียบเทียบแบบจาลองกับนักเรียนคนอื่นๆ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของการทางานร่วมกัน การอภิปราย และการ
สะท้อนความคิด เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมจากวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 4 การสรุป เป็นขั้นตอนของการให้นักเรียนสรุปผลและ
สะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ล้วนแล้วเป็นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ที่กล่าวไว้สรุปได้ว่า องค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุ
มีผลและรู้จักการให้เหตุผล คือ ควรให้ผู้เรียนได้พบกับโจทย์หรือปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ และเป็นปัญหาที่ไม่ยากเกิน
ความสามารถของผู้เรียนที่จะคิดและให้เหตุผล โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้คิดและอธิบาย ให้เหตุผลประกอบแนวคิดในแต่ละ
ขั้นของการแก้ปัญหา โต้แย้งหรือสนับสนุนเกี่ยวกับแนวคิดหรือข้อสรุปของสมาชิกในกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากปัญหาหรือความรู้
ทางคณิตศาสตร์มายืนยันหรือคัดค้าน เพื่อแสดงความสมเหตุสมผล ทั้งหมดเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ นวการศึ ก ษา
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงซึ่งเป็นผลมาจากการสอนตามแนวคิดอย่างเคร่งครัดของผู้วิจัย
สรุปผลกำรวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สงู กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สงู กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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5. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีพัฒนาการ
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ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่ได้ให้ความร่วมมือและอานวยความ
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ผลการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้สื่อการ
สอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE
LEARNING ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ (1036220) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 1 จานวน 25 คนได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER SAMPLING) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จานวน 10
แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนมัลติมีเดีย สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า หลังจากนักศึกษา
ได้เรียนจากสื่อนี้แล้วพบว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : มัลติมเี ดีย โมบายเลิรน์ นิ่ง แอคทีฟเลิร์นนิ่ง
ABSTRACT
THE PURPOSES OF THIS RESEARCH WERE : TO COMPARE THE STUDENT ACHIEVEMENT
BEFORE AND AFTER STUDY THE USING OF TEACHING MULTIMEDIA ABOUT MATHEMATICAL DEVELOPMENT
ON WIRELESS NETWORK VIA
M-LEARNING BY USING ACTIVE LEARNING PROCESS ON LEARNING ACHIEVEMENT OF BACHELOR DEGREE
STUDENT OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS AND TO STUDY THE STUDENT’S SATISFACTION
TOWARDS LEARNING BY USING OF TEACHING MULTIMEDIA ABOUT MATHEMATICAL DEVELOPMENT ON
WIRELESS NETWORK VIA M-LEARNING BY USING ACTIVE LEARNING PROCESS ON LEARNING ACHIEVEMENT
OF BACHELOR DEGREE STUDENT OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS. THE SAMPLE GROUP IN THE
RESEARCH WAS 25 STUDENTS STUDYING IN MATHEMATICS DEPARTMENT, FACULTY OF EDUCATION
CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY OF THE ACADEMIC YEAR 2017. THE SAMPLE WAS SELECTED BY
CLUSTER SAMPLING. THE RESEARCH INSTRUMENTS WERE 10 LESSON PLANS AND 40 ITEMS OF
MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT TEST WITH SUBJECTIVE TEST AND EVALUATION OF SATISFACTION
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WITH THE LEARNING ACTIVITIES. THE INSTRUMENTS FOR COLLECTING DATA MEANS, STANDARD DEVIATION
AND T-TEST WERE USED FOR THE DATA ANALYSIS. RESULTS OF THE STUDY WERE REVEALED AS FOLLOWS:
1) THE SCORE OF LEARNING ACHIEVEMENT HAD STATISTICAL SIGNIFICANCE HIGHER THAN BEFORE AT 0.01
LEVEL. AND 2) THE STUDENT’S SATISFACTION TOWARDS LEARNING BY USING OF TEACHING MULTIMEDIA
ABOUT MATHEMATICAL DEVELOPMENT ON WIRELESS NETWORK VIA M-LEARNING BY USING ACTIVE
LEARNING PROCESS WAS RATED AT THE MOST LEVEL.
Keywords : MULTIMEDIA M-LEARNING ACTIVE LEARNING
บทนา
ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) หมวด 4 มาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตราที่ 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและ (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2552 ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นความสามารถของผู้เรียนที่ทาให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กล่าวถึงพันธกิจ
ที่สาคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา คือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนดการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
การที่ผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในสภาพต้องปรับปรุงคงเนื่องมาจากหลายสาเหตุประกอบกันแต่สาเหตุที่
สาคัญมากเป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการทั่วไป คือ วิธีการสอนของครูผู้สอน โดยส่วนใหญ่ครูจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในการ
สอน เน้นเนื้อหาที่มีในหลักสูตรเท่านั้น มุ่งเน้นไปที่การให้ได้มาซึ่งคาตอบที่ถูกต้องโดยไม่คานึงถึงวิธีการคิดหาคาตอบนั้นมา
ทาให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางสมองเท่าที่ควร (วรรณี โสมประยูร, 2541)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการสอนและสื่อการสอนที่ครูใช้อยู่ก็นับได้ว่ามีความสาคัญและสัมพันธ์กับการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์อย่างมาก (สมพร จารุนัฎ, 2540) ไม่มีวิธีการสอนวิธีใดที่เหมาะสมและสนองความต้องการทุกอย่าง วิธีการ
สอนทุกวิธีจะมีคุณสมบัติที่ดีบางอย่างและจะประสบความสาเร็จได้มากที่สุด เมื่อคุณสมบัตินั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
การเรียนการสอนและลักษณะของนักเรียน ที่แตกต่างกัน
สื่อการสอนมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ครูดาเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นเครื่องมือระหว่างนักเรียนกับครู ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ทาให้ปฏิสัมพันธ์
ของนักเรียนกับครูดีขึ้น ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2521) กล่าวว่า ถ้านาสื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปที่
เลือกสรรแล้วเหมาะสมกับเนื้อหานั้นๆ มาใช้ประกอบเข้าด้วยกันจะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ช้า สามารถเรียนรู้
ได้เร็วขึ้นและทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นกว่าการใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสอดคล้องกับ วิชัย
วงษ์ใหญ่ (2525) กล่าวว่า การสอนโดยใช้บทเรียนสื่อการสอนมัลติมีเดียที่มีระบบผลิตโดยการนาสื่อการเรียนการสอนหลายๆ
อย่างมาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าส่งเสริมกันและกันจะทาให้ครูมีความมั่นใจในการสอน ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้สอนจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักศึกษา จากผู้สอนคือผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ
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พัฒนานักศึกษาให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย
ACTIVE LEARNING เป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่ในการปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยตรง โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขา
ได้กระทาลงไป (BONWELL, C.C. & EISON, J.A., 1991) นาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้น เรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับ
ผู้สอน ดังนั้น ACTIVE LEARNING จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาไม่ได้อยู่เพียง
แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป เมื่อโลกย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์ทาง การเรียนรู้ในสังคมได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป
ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วในรูปแบบและสาระทางการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส
อิทธิพลการสื่อสารแบบไร้สาย ที่มีการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงและมีลูกเล่นต่างๆมากมาย
ด้วยแนวโน้มจากการพัฒนาดังกล่าว ทาให้ MOBILE PHONE หรือ SMARTPHONE จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็น
อุปกรณ์ไร้สายที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากกลุ่มคนหลายวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมถึงกลุ่มคนวัยทางานด้วย และจากการ
สารวจการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ พบว่า นักศึกษาร้อยละ 100 ใช้การสื่อสารไร้สายผ่าน SMARTPHONE และยังใช้ช่องทางนี้ในการสืบค้นหาความรู้
ความบันเทิงต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
การเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์มี หลากหลายประเภท การจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
(M-LEARNING) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ E – LEARNING ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสื่ออิเล็กทรอนิคส์ทสี่ นับสนุนการเรียนการ
สอนทางไกล M-LEARNING จึงมีช่องทางมากมายในการเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ให้คนเราได้อยู่บนฐานของการเรียนรู้ จัดการ
ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (มนต์ชัย เทียนทอง, 2547)
ที่ผ่านมาพบว่าจากผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 65.50 และปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.25 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ในแต่ละปีการศึกษาลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจากการ วิเคราะห์และประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
ทุกคนพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการจดบันทึกสิ่งที่อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในชั้นเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน
ขาดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และการสรุปประเด็นสาคัญ นักศึกษาจึงไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้กับเนื้อหาแต่ละบทเข้า
ด้วยกันได้ นอกจากนั้นพบว่านักศึกษายังขาดทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จึงทาให้คะแนนสอบทั้งภาค บรรยายและ
ภาคปฏิบัติอยู่ในระดับต่า ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินผลได้ ดังนั้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการสอน
แบบครูเป็นศูนย์กลาง คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่เฉื่อย ไม่ กระตือรือร้น คิดไม่เก่ง อ่อนทักษะการแสวงหาความรู้ ทางานเป็นกลุ่มไม่
เป็น และนาเสนอไม่เก่ง ผู้วิจัยจึงได้พยายามออกแบบการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความใฝ่รู้และสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองนโยบายผู้เรียนเป็นสิ่ง สาคัญอันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น คิดเป็น มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทางานเป็นกลุ่มและ นาเสนอข้อมูลได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว และเนื่องจากรายวิชานี้
เนื้อหามีมาก ทาให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย จึงทาให้การจัดการเรียนการสอนบางครั้งไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จาก
ประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนอ่อนไม่สนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก น่าเบื่อ มีกฎ สูตรมาก แบบฝึกหัดมาก
นอกจากนี้การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพได้จาเป็นต้องใช้สื่อเพื่อช่วยส่งความรู้ต่าง ๆ ไปยังผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันพบว่าสื่อมัลติมีเดียมีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นปัจจัย
สาคัญที่ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กิดานันท์ มลิทอง, 2536) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบว่าสื่อ
มัลติมีเดียมีการใช้ภาพประกอบที่มีสีสัน มีทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนของจริง ทาให้ช่วย เร้าความสนใจของ
ผู้เรียน ผู้เรียนควบคุมการเรียนและทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง และยังส่งผลให้ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
(ผจญ รุ่งอรุณเลิศ, 2551)สอดคล้องกับสุกัลยา นิลกระยา ( 2557) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ ด้านเพื่อส่งเสริมการนา
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ตนเอง ซึ่งพบว่า ผลการศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากผู้เรียนได้ศึกษาจากสื่อการสอนนี้แล้วพบว่ามี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และเช่นเดียวกับ ชัยณรงค์ ขันผนึก (2549) พบว่า ผู้เรียน
จากการใช้ชุดการเรียนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ วิชา การคิดและการตัดสินใจ จากกระบวนการเรียนรู้แบบ
ACTIVE LEARNING จาแนกตามหน่วยการเรียนของชุดการเรียน 3 หน่วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้ง 3 หน่วยการเรียน
จากความสาคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบสอนในรายวิชาพัฒนาการทางคณิต ศาสตร์ รหัสวิชา
(1036220) หน่วยกิต 3(2-2-5) เป็นหนึ่งรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายวิชานี้ประกอบไปด้วยภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้วิจัยเห็นว่า
การสอนโดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING จะช่วยให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสนใจการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสอนโดยใช้
สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวน การเรียนรู้แบบ
ACTIVE LEARNING ซึ่งนามาใช้กับนักศึกษา ชั้นปี 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อ
1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย MLEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผลที่ได้จากการวิจัย ครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาทดลอง 10
ชั่วโมง ดังรายละเอียดของขั้นตอนการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ (1036220) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 46 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ (1036220) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 1 จานวน 25
คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER SAMPLING) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยการใช้สื่อการสอนมัลติมเี ดียบนเครือข่ายไร้สาย
M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย MLEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย
M-LEARNING โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 10 แผน เมื่อ
สร้างเสร็จเรียนร้อยแล้วจะนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมื อ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและนาไปใช้ต่อไป
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4.2 สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING จะอยู่ในรูปแบบวีดิทัศน์ที่มีการจัดการกลุ่มเรียนด้วยโปรแกรม EDMODO ผ่าน
โทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต โดยมีเอกสารแบบฝึก และใบงาน โดยอาศัยหลักการออกแบบของ ADDIE MODEL ซึ่งมีขั้นตอน
การสร้างแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการสร้าง ขั้นที่
4 ขั้นการประเมินผล
4.3 แบบสารวจการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย สร้างขึ้นโดย การศึกษาการใช้งาน และแนวโน้มการใช้
งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายจากนัก ศึกษาโดยการสอบถามและนามาสร้างเป็นแบบสารวจ นาแบบสารวจไปตรวจสอบความ
สอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ แก้ไขปรับปรุงแบบสารวจตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบสารวจมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น
4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ จานวน 40 ข้อ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ปฐมนิเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับวิธกี ารและขั้นตอนการเรียนโดยใช้สื่อการสอน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สายM-LEARNINGเรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE
LEARNING
5.2 ทดสอบก่อนเรียน (PRE-TEST) เมื่อกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์กลุ่ม 1
จานวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER SAMPLING) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ผ่านการแนะนาสื่อการสอน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE
LEARNING แล้ว ผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรียน (PRETEST) เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถอยู่ในระดับใด และทาการเก็บผลคะแนนจากการทดสอบของกลุ่มตัวอย่างไว้ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
โดยไม่รวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว จานวน 40 ข้อ
5.3 การจัดกระทา (TREATMENT) ให้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์กลุ่ม 1
จานวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER SAMPLING) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) เรียนจากสื่อการสอน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE
LEARNING ซึ่งผู้เรียนจะมีวิธีการเรียนโดยมีสื่อหลักคือสื่อมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยการศึกษานอกเวลาเรียน
5.4 ทดสอบหลังเรียน (POST-TEST) หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์กลุ่ม
1 จานวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER SAMPLING) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ได้ศึกษา จากสื่อการสอน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE
LEARNING แล้วผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนทาแบบทดสอบหลังเรียน (POSTTEST) เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้
ความเข้าใจหลังจากศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพิ่มขึ้นในระดับใดพร้อมกับให้นักเรียนทุกคนทาแบบประเมินความพึงพอใจ และทา
การเก็บผลคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างไว้
5.5 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์กลุ่ม 1 จานวน 25 คน ได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER SAMPLING) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ซึ่งจะนามารวมและหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลและค่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และนามาเปรียบเทียบกับสมมติฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏผล ดังในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (40 คะแนน)
การทดลอง
N
S
T
P
x
ก่อนเรียน
25
13.86
2.84
35.663*
.000
หลังเรียน
25
32.60
3.56
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถทา ได้คะแนนเฉลี่ย 13.86 และผลที่ได้จาการทาแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน เท่ากัน
กลุ่มตัวอย่างสามารถทา ได้คะแนนเฉลี่ย 32.60 เมื่อนาผลที่ได้มาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่าทางสถิติ
(INDEPENDENT T–TEST) ปรากฏว่าค่า T ที่คานวณได้ เท่ากับ 35.663 เมื่อนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบตารางมาตรฐาน T
ปรากฏว่าค่าที่ได้มีค่ามากกว่านัยสาคัญ .05 แสดงว่าคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญที่ .05
2.ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทาง
คณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏผล ดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย
M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ข้อความ
S
ความหมาย
x
ด้านเนื้อหา
1. อธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย
4.60 0.50 มากที่สุด
2. ได้รับความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
3. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
4. การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนเหมาะสม
ภาพรวมด้านเนื้อหา
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

4.84
4.60
4.68
4.68

0.37
0.50
0.48
0.06

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6. สนับสนุน/ช่วยให้นักเรียนศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียน
7. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง
8. ส่งเสริมให้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ภาพรวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสื่อการเรียนการสอน
9. ความน่าสนใจของสื่อ
10. การสนับสนุนให้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
11. ความต้องการให้มีการใช้สื่อการเรียนการสอน
12. ศึกษาเนื้อหาได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา
ภาพรวมด้านสื่อการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
13. การสอนนี้สามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง

4.20
4.32
4.36
4.37

0.71
0.63
0.64
0.09

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.44
4.60
4.60
4.72
4.59

0.58
0.50
0.50
0.46
0.05

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60 0.50 มากที่สุด
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14. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4.68 0.48 มากที่สุด
15. ความพึงพอใจในคะแนนที่ได้รับ
4.60 0.58 มากที่สุด
16. การได้ทราบคะแนนและผลการปฏิบัติงานทันทีหลังจาก
4.48 0.51 มาก
ภาพรวมด้านการวัดและประเมินผล
4.59 0.04 มากที่สุด
ภาพรวมทั้งหมด
4.56 0.08 มากที่สุด
จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย บนเครือข่าย
ไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING อยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.08
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสารวจการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ SMARTPHONE ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 สถานที่ที่มักใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือบ้านหรือ
หอพัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดเฉลี่ยสูงสุดวันละ 1 – 3 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56
กลุ่มตัวอย่างใช้เคยใช้บริการบทเรียนออนไลน์ (E-LEARNING) คิดเป็นร้อยละ 62 และใช้บทเรียนออนไลน์มากที่สุดคือ น้อย
กว่า 1 ชั่วโมงซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย MLEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING พบว่า ผลที่ได้จากการทา
แบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน กลุ่มตัวอย่างสามารถทาได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.86 และผลที่ได้จาการ
ทาแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน กลุ่มตัวอย่างสามารถทาได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.60 เมื่อนาผลที่ได้มา
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอนมัลติมเี ดียบนเครือข่ายไร้สาย MLEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง
พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาได้ศึกษาจากสื่อการสอนนี้แล้วพบว่ามี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการเรียนจากสื่อการ
สอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE
LEARNING เป็นการเปิดโอกาสให้กับ นักศึกษาที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสใช้เวลาใน
การศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียนในการเพิ่มเติมความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
ACTIVE LEARNING ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาหรือเข้าใจน้อยก็จะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมในห้องเรียนที่หลากหลายมากกว่าการฟังบรรยายส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เรียนยังได้
ลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียนทาให้มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการเรียนนี้ยังทาให้นักศึกษาทราบว่า
ตนเองต้องศึกษาเรื่องอะไร ที่ไหน อย่างไร ด้วยแหล่งการเรียนรู้ใด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
มากยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนซึ่ง เท่ากับ 32.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.56 ซึ่ง
สอดคล้องกับสุกัลยา นิลกระยา ( 2557) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING
เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ ด้านเพื่อส่งเสริมการนาตนเอง ซึ่งพบว่า ผลการศึกษาผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากผู้เรียนได้ศึกษาจากสื่อการสอนนี้แล้วพบว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และเช่นเดียวกับ ชัยณรงค์ ขันผนึก (2549) พบว่า ผู้เรียนจากการใช้ชุดการเรียนและ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ วิชา การคิดและการตัดสินใจ จากกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING จาแนก
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ตามหน่วยการเรียนของชุดการเรียน 3 หน่วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้ง 3 หน่วย
การเรียน
2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING เป็นสื่อที่แปลกใหม่มีความน่าสนใจ ทันต่อยุคสมัยชวนให้ติดตาม จึงกลายเป็น
แรงดึงดูดนักศึกษาที่เป็นวัยแห่งความทันสมัยให้สนใจในการเรียนมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถติดต่อซักถามผู้สอนได้อย่างสะดวก
รวดเร็วไม่ว่าอยู่แห่งไหน สถานที่ใด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัลน์ลลิต เอี่ยมอานวยสุข (2555) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การสร้างสื่อบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ซึ่งพบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อนี้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนยังมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
เช่นเดียวกับ เดชดนัย จุ้ยชุม (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษา
ในรายวิชาทักษะการคิด(THINKING SKILLS) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (ACTIVE LEARNING) พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด (THINKING SKILLS) รหัสวิชา 11024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ACTIVE LEARNING) โดยรวมอยู่ระดับมาก
( =4.17, S.D.=0.476)
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ้ฏ ชัยภูมิ ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา
และข้อแนะนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทาให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ทาวิจัยครั้งนี้ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจตลอดมา
เอกสารอ้างอิง
กิดานันท์ มลิทอง. (2536). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย.กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโพรดักส์จากัด.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553.
กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
เดชดนัย จุ้ยชุม. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด
(THINKING SKILLS) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(ACTIVE
LEARNING). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, 3(2), 47-57.
ชัยณรงค์ ขันผนึก. (2549). การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING จากการใช้ชุดการเรียนและ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ วิชาการคิดและการตัดสินใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(รายงานผลการวิจัย). เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ. (2521). นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากับการสอนระดับอนุบาล. กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
มนต์ชัย เทียนทอง. (2547). “ M-LEARNING : แนวทางใหม่ของ E – LEARNING”. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา.
1(1), 3 – 11.
ลัลน์ลลิต เอี่ยมอานวยสุข. (2555). การสร้างสื่อบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอล
เบื้องต้น ที่ ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วรรณี โสมประยูร. (2541). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนและสื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ
: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สมพร จารุนัฎ. (2540). การวางแผนการเรียนการสอนสื่อและกระบวนการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2525). การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ธเนศวรการพิมพ์.

82

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2555). สถิติประยุกต์สาหรับการวิจัย.(พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุกัลยา นิลกระยา. ( 2557). การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดย
ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ ด้านเพื่อส่งเสริมการนาตนเอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
BONWELL, C.C. & EISON, J.A. (1991). ACTIVE LEARNING: CREATING EXCITEMENT IN THE CLASSROOM.
ERIC
CLEARINGHOUSE ON HIGHER EDUCATION WASHINGTON DC.| GEORGE WASHINGTON UNIV :
WASHINGTON DC.

83

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
A STUDY OF CULTURAL OPERATION OF SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 41
สุรรัตน์ บุญประสิทธิ*์ และ ณิรดา เวชญาลักษณ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : suraratb@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 168 คน
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี สภาพการดาเนินงานสูงสุด คือ ด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม รองลงมา คือ ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The purpose of this research was to study the cultural operation of school under secondary
educational service area office 41. This study is a quantitative study. The sample size 168 people. The
instrument used to collect research data was a questionnaire. The data were analyzed by mean, and
standard deviation The research found that. The cultural operation of school under secondary
educational service area office 41. The overall picture is very high. When considering each side, it was
found that. Firstly, The areas with the highest mean operating are cultural conservation and restoration at
a high level. Secondly, the cultural transfer at a high level. Lastly, The lowest level is in cultural research
and development at a high level.
Keywords : performance of school administrators cultural educational manager
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บทนา
วัฒนธรรมมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ แต่เมื่อคานึงถึงกระบวนการทางวัฒนธรรมจะ
พบว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งเผยแพร่ หรือกระจายจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็เข้าไปครอบงาวัฒนธรรมเดิม จนทา
ให้วัฒนธรรมเดิมถูกลืมเลือน และคายความสาคัญลงไป โดยเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากอดีต
และเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งถ้าหากวัฒนธรรมเดิมสิ้นสูญหรือถูกกลืนโดยวัฒนธรรมสังคมอื่น สังคม
นั้นย่อมหมดความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้น การสืบสานวัฒนธรรมไทยของสังคมจึงมีความสาคัญต่อความคงทนอยู่ของชาติ
อย่างยิ่ง (จิดาภา จิตต์วิญญาณ, 2550)
การส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นการดาเนินงานทางด้านวัฒนธรรมที่มีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนางานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้น การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีของเยาวชน รวมทั้งการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยใช้มิติวัฒนธรรม จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่
ต้องดาเนินการอย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง ในปัจจุ บันการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาด้านวัฒนธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น มีบทบาทในการ
ส่งเสริมและพัฒนางานด้านวัฒนธรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นเครือข่ายการดาเนินงานด้าน
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและ
คุณภาพของเยาวชนและครอบครัว อันนาไปสู่สังคมชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป (คู่มือศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา, 2552)
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเพื่อการศึก ษามีความสาคัญสาหรับการจัดการเรียนการสอน 2ประการ คือ ประการแรก
การศึกษาทาหน้าที่อ นุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้ไปสู่อนุชนรุ่นหลั ง ประการที่สองการศึกษาจะทาหน้า ที่
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ างๆ ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้การศึกษาจะช่วยควบคุมการเปลี่ ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึง
ปรารถนา โดยเหตุนี้จึ งมีความเกี่ ยวข้อ งสัมพั นธ์กับ ค่านิย มและสังคมอย่า งแยกไม่ออกและโดยธรรมชาติของสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนจึงมีความจาเป็นจะต้องคานึงถึง
ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งจะทาให้การเรียนการสอนนั้นมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของ
สังคม สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม (สมชาย รัตนทองคา, 2550)
จากสภาพปัญหาปัจจุบันกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่เน้นการหาเงินเพื่อการบริโภค ได้ทาลายการศึกษาในระบบ
ให้เป็นเพียงโรงงานฝึกอาชีพ เพื่อที่คนจะมีความรู้ มีทักษะ มีประกาศนียบัตร ปริญญา ออกไปทางานหาเงินเพื่อบริโภคเท่านั้น
การสอนเรื่องจริยธรรม คุณธรรม เป็นเพียงเครื่องประดับที่ไม่มีความหมายจริงจัง ในเมื่อค่านิยมของสังคมยกย่องคนมีเงิน คน
มีอานาจ ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม สิ่งที่ต้องเร่งทาคือการทาความเข้าใจ ถึงความหมายของวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง ผ่าน
ระบบกระบวนการศึกษา ซึ่งจะต้องปลูกฝังค่านิยม ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติ เนื่องจากทุกวันนี้เยาวชน เป็นเหยื่อของ
การบริโภค และเงินตรา โดยไม่คานึงถึงวัฒนธรรม ที่ดีงามของชาติ (สานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 2552) ทาให้ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานวัฒนธรรมในการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันจะลงไปสู่นักเรียน และชุมชน ดังนั้น จึงต้องเร่ง
ให้มีการแก้ไข ปรับปรุง และสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินงานด้านวัฒนธรรมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาสภาพการดาเนินงานด้าน
วัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อจะได้นาไปวางแผน
และหาแนวทางการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจานวน 2,843 คน
กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่า งด้วยการเปิด ตารางของเคจซี่และมอร์แกน ได้เป็น จานวน 168 คน เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้
แบบสอบถาม เกี่ยวกับการส่งเสริมการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบไปด้วย 4
ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ด้านการวิจัยพัฒนาวัฒนธรรม ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม ด้านการแลกเปลี่ยน
เผยแพร่วัฒนธรรม จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตาราง
การดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบไปด้วย
4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม
2) ด้านการวิจัยพัฒนาวัฒนธรรม
3) ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม
4) ด้านการแลกเปลีย่ นเผยแพร่วัฒนธรรม

สภาพการดาเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทั้ง 4 ด้าน
สภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ด้าน ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
S.D.
ระดับ
ลาดับ
X
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
1 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม
4.14
0.50
มาก
1
2 ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม
3.87
0.61
มาก
4
3 ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม
4.08
0.53
มาก
2
4 ด้านการแลกเปลีย่ นและเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
3.97
0.59
มาก
3
รวม
4.01
0.51
มาก
จากตารางสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม มีสภาพการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม
มีสภาพการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม มีสภาพการส่งเสริม
อยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้
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ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม มีสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ด้านที่ 1 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกับ
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนในการรักษา และธรรมรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ( X = 4.35) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่ 4.
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทาทะเบียนผลิตผลทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การฟื้นฟู ( X = 3.84)
ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม มีสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ด้านที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
และนักเรียน มีการศึกษา สารวจข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น ( X = 4.02) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่ 7. ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนามาทาการวิจัย ( X = 3.70
ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม มีสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ด้านที่ 3 ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 8. สถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ( X = 4.23) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู นักเรียน และชุมชนมี
การสอนให้คนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม ( X = 4.01)
ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรม มีสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 41 พบว่ า ด้ านที่ 4 ด้า นการแลกเปลี่ ยนและเผยแพร่
วัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 3. ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์ นามาซึ่งการยอมรับ นับถือซึ่งกันและกัน ระหว่างวัฒนธรรม ( X = 4.12) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ข้อที่ 7. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดรายการที่นาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรม
( X = 3.88)
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. สภาพดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผน กาหนดนโยบาย
กาหนดวัตถุประสงค์ แนวทางในการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม และมีบทบาท มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริม พัฒนางาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนาการเรียนการสอน คานึงถึงข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่ง
จะทาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับสานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 2) ได้กล่าวถึงการ
กาหนดนโยบายพื้นฐานของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคี
และการเรียนรู้ปลูกจิตสานึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องกับสมชาย รัตนทองคา (2550 : 1) ได้ศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรมเพื่อการศึกษามีความสาคัญ
สาหรับการจัดการเรียนการสอน 2 ประการ คือ ประการแรกการศึกษาทาหน้าที่อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้
ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ประการที่สองการศึกษาจะทาหน้าที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้การศึก ษาจะช่วยควบคุม
การเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงปรารถนา โดยเหตุนี้จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับค่านิยมและสังคมอย่างแยก
ไม่ออกและโดยธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมนั้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการ
สอนจึงมีความจาเป็นจะต้องคานึงถึงข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งจะทาให้การเรียนการสอนนั้นมี
ความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสังคม สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม
2. สภาพดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ในรายด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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สภาพด าเนิ น งานด้ า นวั ฒ นธรรมในสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม โดยร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงานอื่นในการธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ และยังจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญสาหรับนักเรียน ครู และคน
ในชุมชนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553 : ออนไลน์) สรุปได้ว่าอนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรม เป็นการคัดสรรวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จาเป็นและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
วางแผนอนุรักษ์ วัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ วางแผนส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกในการเห็นคุณ ค่าวัฒ นธรรมที่ควรอนุรั กษ์แก่ ประชาชน รณรงค์ประชาชนในชุม ชนให้ มีส่วนร่วมในการอนุรัก ษ์
วัฒนธรรม รวมถึงทาหน้าที่ค้นหาวัฒนธรรมที่สูญหายหรือเสื่อมสลายไปของชุมชน หรือคัดสรรวัฒนธรรมที่ต้องการฟื้นฟูให้เกิด
เป็นเอกลักษณ์ภายในชุมชน โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วางแผนฟื้นฟูและแนวทาง
ดาเนินการ เพื่อทาให้วัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าและความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต และสอดคล้องกับปรีดา เหลือบแล (2557 :
26) ได้ทาการวิจัยเรื่องแนวทางการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดตาก พบว่าการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของสถานศึกษาและชุมชนในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ เ กิ ดความรั ก ความเข้ าใจ โดยการสร้า งจิต ส านึก ของความเป็น คนท้อ งถิ่ นที่ ต้ องร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น ตลอดจนการเลือกสรรวัฒนธรรมที่สูญหายหรือเสื่อมสลายมาให้มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
ของคนในชาติ โดยการฟื้นฟูการดาเนินชีวิต ศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น ให้มีความสาคัญ อีกด้วย
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นการปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งยังไม่ได้นาการวิจัยมาเป็นฐานของการพัฒนาทางวัฒนธรรมอย่าง
เด่นชัด และเป็นรูปธรรม ซึ่งหากมีการกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติด้านการวิจัย จะทาให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อ ง
กับชวนี ทองโรจน์. (2557) ในขณะที่มีการให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมีทุนทางวัฒนธรรมเป็น
หัวใจในการดาเนินการนั้น การวิจัยทางวัฒนธรรมยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น ผลจากการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมทาให้เกิดการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายลักษณะ เช่นเกิดนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
พร้อมทั้งนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาภูมิปัญญาเดิม การศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างคุณค่าภูมิปัญญาให้ประจักษ์
การแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอันเกิดจากธรรมชาติและตัวมนุษย์ และการพัฒนาสังคมในกรอบของศีลธรรมและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม รองลงมา คือ ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการ
วิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม พบว่า สภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนในการรักษา และ
ธรรมรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่ 4. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทาทะเบียนผลิตผลทางวัฒนธรรมที่ควร
ค่าแก่การฟื้นฟู
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม พบว่า สภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู และนักเรียน มีการศึกษา สารวจข้ อมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่ 7. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนามาทา
การวิจัย
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3. ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม พบว่า สภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 8. สถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ
ที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู นักเรียน และชุมชนมีการสอนให้คนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม
4. ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรม พบว่า สภาพการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 3. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์ นามาซึ่งการยอมรับ นับถือซึ่งกันและ
กัน ระหว่างวัฒนธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อที่ 7. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดรายการที่นาเสนอ
เรื่องราวที่เกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ อาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย
อาจารย์ ดร.สมหมาย อ่าดอนกลอย และอาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คาแนะนาด้วยดีมาตลอด
ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ตลอดจนที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้
ข้อมูลเป็นอย่างดีที่ได้อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้ง
นี้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิด
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา บุพการี ครู อาจารย์ทุ กท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้แก่ผู้วิจัย
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แนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
PROMOTING APPROACHES TO LEARNING MANAGEMENT OF LOCAL WISDOM
ฐิติรดา เปรมปรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 2)เพื่อ
ศึกษาความต้องการและปัญหาในการเรียนการสอน รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอน
5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการจัดการเรียนการสอน /ผู้สอน ด้านสื่อประกอบการสอน ด้านเอกสารประกอบการ
สอนและด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  =4.09) ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 1) ผู้เรียนต้องการให้คณะสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการจัดกิจกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 2) ผู้เรียนต้องการลงภาคสนามเพื่อศึกษาภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากนักปราชญ์
ท้องถิ่น
คาสาคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Abstract
The purpose of this research were: 1) to study promoting approaches to learning management
of local wisdom, 2) to study needs and problems of instruction in the subject areas of social studies and
Thai cultural studies of Chaiyaphum Rajabhat University students, academic year 2016. The tool of
data collection was questionnaire. The statistics used for analyzing data included percentage, arithmetic
mean, standard deviation. The sample was selected by means of purposive sampling. The findings
revealed that overall 5 facets of instructional environment, including contents, instruction, teaching
materials, course materials, and assessment, were very high at  =4.09 in average. The problems affecting
instruction on local wisdom were as follows: 1) the learners required financial support from the
department to promote local wisdom activities, 2) the learners wanted to work in the field in order to
acquire local wisdom and exchange experiences and knowledge with local wisdom elites
keywords : Local Wisdom Learning Management of Local Wisdom
บทนา
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย ภาคการ
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้ระบุคาอธิบายรายวิชาไว้ว่าผู้เรียนต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์
วิจารณ์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย สถาบันที่สาคัญในสังคมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย วัฒนธรรมที่
สาคัญของชาติและของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ปัญหาที่สาคัญของวัฒนธรรมไทย การธารง
รักษาพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย ความหมาย ประเภท และความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิด รูปแบบ และ
สาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
จากการจัดการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรายวิชารายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย พบปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุสาคัญหลายประการ อาทิ ปัจจัยจากผู้สอน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
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การวัดผลและประเมินผล การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น และปัจจัยจากตัวนักศึกษา ได้แก่ การขาดความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ขาดความตระหนั ก ให้ ค วามสนใจต่ อ การพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ขาดความ
กระตือรือร้นให้ความสนใจใฝ่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
ไทยส่งผลกระทบต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้
อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นย่อมมีปัญหาอันเกิดจากนักศึกษาหรือ
เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนทาให้ผู้วิจัยตระหนักและให้ความสาคัญต่อปัญหาดังกล่าว ทั้ งนี้เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและสามารถนาผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 2) เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาในการเรียนการสอน รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา จานวน 72 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีเกณฑ์การให้น้าหนักคะแนนสร้าง
เครื่องมือตามแบบของลิเคิร์ต (Likert ) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบวัดสถานภาพและข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพในการเรียนการสอนรายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บแนวทางส่งเสริ ม การเรีย นจัด การเรีย นรู้ ภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น
รายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ถามถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
1.ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ค่าร้อยละ
2.ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอนรายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
3.ข้อมูลจากแบบสอบถามจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย
(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
4.ข้อมูลจากแบบสอบถามจากแบบสอบถามตอนที่ 4 เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวิเคราะห์เป็นความเรียงแสดงค่าความถี่ของข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือสาหรับการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนข้อคาถาม
2. การกาหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการศึกษา ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 4 ตอน
3. นาแบบสอบถามที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและจัดพิมพ์
4. นาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชา 1253034
สังคมและวัฒนธรรมไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
โดยแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด มีเกณฑ์การให้น้าหนักคะแนนสร้างเครื่องมือตามแบบของลิเคิร์ต (Likert ) แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตารางที่ 1 สถานภาพและข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
รายการ
ร้อยละ (℅)
1. เพศ
- ชาย
30
- หญิง
70
2. นักศึกษาชั้นปี
- ชั้นปีที่ 1
100
3. สาขาวิชา
- คอมพิวเตอร์ศึกษา
100
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามตอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งกาลังศึกษาใน
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอน
รายการ



S.D.

ระดับ

ด้านเนื้อหาวิชา
1. เนื้อหาครอบคลุมตามคาอธิบายรายวิชา
2. เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3. ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย
4. เนื้อหาวิชาตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
5. เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
6. ผู้เรียนสามารถนาความรู้จากเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้
ด้านการจัดการเรียนการสอน/ผู้สอน
7.
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมตามคาอธิบายรายวิชา
8. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
9.
ผู้สอนใช้วิธีการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
10. ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศกึ ษาเรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ด้านสื่อประกอบการสอน
11. สื่อการสอนมีความหลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
12. สื่อการสอนมีความทันสมัย น่าสนใจ
เอกสารประกอบการสอน
13. เอกสารประกอบการสอนมีความหลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรม
14. เอกสารประกอบการสอน มีความทันสมัย น่าสนใจ
ด้านการวัดและประเมินผล
15. การวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
รวมเฉลี่ย
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4.29
4.11
3.99
4.06
4.07
4.08

0.54
0.57
0.70
0.63
0.64
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
4.04
4.11
3.99

0.59
0.64
0.62
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก

4.17
4.03

0.69
0.77

มาก
มาก

4.14
4.13

0.68
0.73

มาก
มาก

4.11
4.09

0.72
0.36

มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอน รายวิชา 1253034 สังคมและ
วัฒนธรรมไทยประกอบด้วยคาถามจานวน 15 ข้อ แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านเนื้อหาวิชา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเนื้อหาครอบคลุม
ตามคาอธิบายรายวิชา ได้แก่ ความหมาย ประเภทและความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิด รูปแบบ และสาระของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
ในการนาไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน (  =4.29 ) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือเนื้อหาครอบคลุมตามจุดประสงค์และวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา ได้แก่ ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน(  = 4.11) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือผู้เรียน
สามารถน าความรู้ จ ากเนื้ อ หาที่ เ รี ย นไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ (  = 4.08) ค่ า เฉลี่ ย รองลงมาคื อ เนื้ อ หาวิ ช าเหมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียน (  =4.07) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือเนื้อหาวิชาตรงกับความต้ องการและความสนใจของผู้เรียน
(  = 4.06) และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา1253034สังคมและวัฒนธรรมไทย(  = 3.99)

ภาพที่ 1 บรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง
ภาพที่ 2 การสัมภาษณ์นักปราชญ์จักสานพลาสติก
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน/ผู้สอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือผู้สอนใช้วิธีการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย(  = 4.11 ) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือการจัดการเรีย นการสอนครอบคลุม
ตามคาอธิบายรายวิชา (  = 4.07 ) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้
(  = 4.04 ) และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (  = 3.99)
3) ด้านสื่อประกอบการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสื่อการสอน
มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนสอน (  = 4.17) และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือสื่อการสอนมีความทันสมัย น่าสนใจ
(  = 4.03)
4) ด้านเอกสารประกอบการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
เอกสารประกอบการสอนมีความหลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน (  = 4.14) และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
เอกสารประกอบการสอนมีความทันสมัยน่าสนใจ (  = 4.13)
5) ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยคือ (  = 4.11)
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียน 3.88
การสอนอย่างเต็มที่
2. การสนับสนุนงบประมาณจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.83
3. การส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ 3.89
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การมีสื่อด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
3.96
5. การจัดกิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อศึกษาข้อมูลท้องถิ่น
3.83
6. การนาความรู้จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 4.08
รวมเฉลี่ย
3.91
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S.D.
0.69

ระดับ
มาก

0.79
0.80

มาก
มาก

0.72
0.82
0.78
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่าแนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชา 1253034 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย แบ่งออกเป็น 6 ข้อ (ข้อ 1-6) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การนาความรู้
จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน (  = 4.08) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ การมีสื่อด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสาหรับใช้ในการเรียนการสอน (  = 3.96)ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ การส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความสามารถด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (  = 3.89) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ (  =3.88) และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือการสนับสนุนจากมหาวิทยาลั ย
ส่งเสริมให้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ และการจัดกิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น (  = 3.83)

ภาพที่ 3 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมทอผ้า
ตารางที่ 4
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ภาพที่ 4 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องจักสาน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
ความถี่
อยากให้คณะสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
65
การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นอยากให้ออกภาคสนาม
51
อาจารย์ให้คาแนะนาในการทางานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดี
20
ต้องการนาความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยไปใช้ได้จริง
15

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอนเรียงลาดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ อยากให้คณะสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการจัด
กิ จ กรรมภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น(ความถี่ =65) รองลงมาคื อการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาในท้ อ งถิ่ นอยากให้ อ อกภาคสนาม
(ความถี่= 51) รองลงมาคืออาจารย์ให้คาแนะนาในการทางานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดี (ความถี่ = 20) และลาดับสุดท้าย
คือต้องการนาความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยไปใช้ได้จริง (ความถี่ = 15)
อภิปรายผล
ผลการวิจัยดังกล่าวอภิปรายผลได้ว่าหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความจาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1253034 สั งคมและวัฒ นธรรมไทย ปีก ารศึก ษา 2559 ให้ แก่ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ผู้ วิจั ยเลือกใช้ กลุ่มตัวอย่ าง
แบบเจาะจงเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ต 5 ระดับ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2556) พบว่าความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอน รายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
ด้านเนื้อหาวิชาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากซึ่งสอดคล้องกั บกระทรวงศึ กษาธิ การ (2548)
กล่าวว่าได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเน้นให้โอกาสกับท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้นโดยโรงเรียนสามารถจัดรายวิชา
ให้นักเรียนได้หลากหลายตามทรัพยากรในท้องถิ่นนั้น และสามารถนาความรู้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2546) กล่าวถึงการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติว่ามีแนวทางที่ สาคัญคือรัฐ
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ต้องประกาศให้เป็นนโยบายการศึกษาทั้งหมดให้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทานุบารุงภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดแทรกในหลักสูตรเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ร่วมกัน อีกทั้งการปลูกฝังให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนจึงจะเกิดการเชื่อมโยงของภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถนามาสู่การพัฒนาให้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เกิดความเข้มแข็งหลายด้าน เช่น ช่วยให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ ขยายกิจกรรมที่หลากหลายและ
มีความสามัคคี (วิมลสิริ สุริภาสพรพงศ์, 2550) ในการจัดการเรียนการสอนต้องคานึงถึงเนื้อหาวิชาให้ตรงกับความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้หลักสูตรสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนการสอนให้มีสภาพที่เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีการกาหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน มีการคัดสรรบุคลากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม (กรมวิชาการ, 2544)
ด้านการจัดการเรียนการสอน/ผู้สอน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
1) ผู้สอนใช้วิธีการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 2) การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมตามคาอธิบายรายวิชา 3) การ
จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอดคล้องกับกฤษณีย์ ปิตุรัตน์ (2548) พบว่าความสามารถของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจะส่งผลทาให้ผู้เรียน
มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี
ด้านสื่อประกอบการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้สอนได้เลือกใช้ สื่อการสอนที่มีความ
หลากหลายและสอดคล้ องกั บกิ จกรรมการเรี ยนสอน มี ค วามทั น สมั ย น่ า สนใจและควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
มีการพิมพ์หนังสือและสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่ว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีจานวนมาก มีคุณภาพที่เหมาะสมและส่งเสริมให้
นามาใช้ในการศึกษา (ประเวศ วะสี, 2546)
ด้านเอกสารประกอบการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เอกสารประกอบการสอนมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีความทันสมัย น่าสนใจ ซึ่งในรายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย
ด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้รับผิดชอบสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์วัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียน
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อ งถิ่น รายวิชา 1253034 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) การนา
ความรู้ จ ากการศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น 2) การมี สื่ อ ด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ ใช้
ในการเรียนการสอน 3) การส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 5) การสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ศกึ ษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 6)การจัดกิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัตภิ าคสนาม
เพื่อศึกษาข้อมูลท้องถิ่น ซึง่ สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2546) กล่าวถึงการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติ
ว่ามีแนวทางไว้ว่า ควรส่ งเสริม และสนับสนุ นให้ร ะบบการศึกษาทุกระดั บท าการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรปรั บระบบ
การศึกษาโดยทั่วไปรวมทั้งในมหาวิทยาลัยให้เป็นการศึกษาที่สร้างรากฐานความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง รัฐบาลควรจัด
งบประมาณอุดหนุนทั่วไปให้มีการสร้างตาราท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ครูในท้องถิ่นสร้างตาราจากความรู้ท้องถิ่น เพื่อนาไปใช้ใน
ท้องถิ่นตนเอง จึงจะได้การบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการสอนความคิด
สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์จะทาให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและสนใจใฝ่รู้มากขึ้น (สุชัญญา
วงค์เวสช์ , 2550)
สาหรับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการขาดแคลน
งบประมาณสนันสนุนการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนต้องการลงภาคสนามเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตคนใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากวิทยากรที่เป็นนักปราชญ์ในท้องถิ่น และร่วมกันผลิตสื่อนวัตกรรมที่
ส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดทาโครงการ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 สะท้อนให้เห็นถึงผลการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สาคัญ 2 ประการ
กล่าวคือแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
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คือการจั ดการการสอนเกี่ ยวกับ ภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่น ต้องคานึงถึ งปัจจัยส าคัญหลายด้าน ได้แก่ ความต้อ งการของผู้เ รีย น
ความความยากง่ายของเนื้อหาสื่อที่ใช้ประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอนและด้านการวัดการประเมินผล หากผู้สอน
ไม่ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจะส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนรู้ อาทิ ทัศนคติด้านลบที่มีต่อการเรียน ผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะเรียนรูส้ ่งผลเสียต่อการจัดการเรียนรู้
ดังนั้นผู้สอนต้องให้ความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติสัมผัสกับวิถีชีวิตคนในชุมชนจึงจะเกิดความเข้าใจ ความรู้สึกรักและตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของผู้อนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
สาหรับความต้องการและปัญหาในการเรียนการสอนผู้เรียนมีความต้องการในด้านงบประมาณสนับสนุนการจัดทา
โครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรนักปราชญ์ใน
ท้องถิ่นทาหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวต้องนาเสนอต่อผู้บริหารคณะหรือ
มหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
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ผลการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
THE EFFECT OF POSITIVE REINFORCEMENT TO DEVELOP RESPONSIBLE BEHAVIOR OF
STUDENTS 2 ED YEAR
ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในชั้นเรียนของนักศึกษานักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
ก่อนและหลังการใช้วิธีก ารเสริมแรงทางบวก ประชากรคือนักศึกษาชั้น ปี 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชาศิลปะสาหรับครูปฐมวั ย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 29
คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในชั้นเรียน ได้แก่ แบบ
สังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก่อน และหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก สถิติที่ใช้ในงานวิจัย สถิติพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในชั้นเรียน
ของนักศึ กษาหลั งได้รับ การเสริมแรงทางบวกอยู่ในระดับดี ทั้งโดยรวม และรายด้ าน ประกอบด้ วย 1) พฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2.57 และ 2) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.64
คาสาคัญ ความรับผิดชอบ การเสริมแรงทางบวก การศึกษาปฐมวัย
Abstract
The research aims to : (1) Develop the Behavioral responsibility of students in early childhood
education. (2) To compare the behavior of classroom responsibility of Early Childhood the before and
after using positive reinforcement the population is the second year students of Early Childhood
Education Faculty of Education Thepsat Rajabhat University registered in the Art course for preschool
teachers 1st semester academic year 2560 about number 29 person to be acquired by choosing a specific
method. Research tools is classroom behavior observation before and after. Include Observation form
and fallow by Positive reinforcement method. Statistics research is average the standard deviation. The
results of the Study: 1) The student's behavioral responsibility after the positive reinforcement was at the
overall and the Individual level including 1) Self-control behavior 2.57 and 2) Corporate Responsibility
The average is 2.64
Keyword: accountability positive reinforcement early childhood education
บทนา
ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสาคัญของบุคคล หากเยาวชนในสังคมมีความรับผิดชอบก็จะช่วยลดปัญหา
ของสังคมได้ขณะเดียวกันหากสังคมขาดความคนที่มีความรับผิดชอบอยู่รวมกันมากๆสังคมนั้นจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายจึง
ถือได้ว่าความรับผิดชอบเป็นเรื่องสาคัญ ชม ภูมิภาค (2553:13) กล่าวว่า ความรับผิดขอบเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดเป็นคุณธรรมประจาใจของมนุษย์ทุกคนหากทุกคนมีความรับผิดชอบในใจของตนเองแล้วปัญหาต่างๆของสังคมก็
จะลดน้อยลงไปซึ่งสอดคล้องกับประดินันท์ อุปรมัย (2551: 54) ได้กล่าวถึงความสาคัญของความรับผิดชอบไว้ว่าความ
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รับผิดชอบเป็นบุคลิกภาพที่สาคัญของเด็กเพราะเด็กที่มีความรับผิดชอบในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะส่งผลไป
ถึงการมีผลการเรียนสูงมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถเป็นผู้นาได้
นักการศึกษาหลายท่านเห็นความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับ เยาวชน
ไทย ที่ก าลั งสาคั ญ ในการพัฒ นาประเทศส านั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ ไ ด้ท าการระดมสมองของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านปฐมวัยเพื่อกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอีกทั้งพบว่าคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญควรได้รับการส่งเสริมมี 3
ลักษณะคือความเชื่อมั่นในตนเองความรับผิดชอบและวินัยในตนเองการรู้จักตนเองและผู้อื่นความรับผิดชอบเป็นสิ่งสาคัญและ
มีความจาเป็นที่จะต้องรีบปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเยาวชนทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไปเพราะคนที่มีความรับผิดชอบย่อมเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานและพยายามปรับปรุงงานทั้งของตนเองและของ
ส่วนรวมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอสรุปได้ว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของคนจึงจาเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
เพราะความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่ทาให้คนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขนอกจากนี้ยังทาให้สังคมและคนในสังคม
ได้รับการยกย่องและส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าส่วนเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนหากขาดความรับผิดชอบในการ
เรียนย่อมส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้เนื่องจากไม่ทาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้รับความไว้วางใจ
จากบุคคลรอบข้างเป็นต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา
2. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้วิธีเสริมแรงทางบวก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
พฤติกรรมความรับผิดชอบ
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

การเสริมแรงทางบวก
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีดาเนินการวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาวิจัย ครั้งนี้เป็ นนั กศึก ษาชั้ นปี ที่ 2 ที่ก าลังศึก ษาในภาคเรียนที่ 1 ปีก ารศึกษา 2560
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 29 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 29 คน ซึ่งได้ม าโดย
การเลือกแบบเจาะจง และนักศึกษากลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน

98

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
- แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
ขั้นตอนในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบดังนี้
1. ศึก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บพฤติ กรรมความรั บผิ ดชอบด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อตนเอง และด้ านความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา จุดประสงค์และรูปแบบของการสังเกต เพื่อวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2
2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์
3. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไข การเสริมแรงทางบวก
4. ศึกษาแนวทางการประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
5. สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ จานวน 1 ชุด 10 ข้อ ดังนี้
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 5 ข้อ
5.1 ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 5 ข้อ
โดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้
ระดับ 3 ปฏิบัติสม่าเสมอ หมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติเป็นประจาและสม่าเสมอ
ระดับ 2 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติได้เป็นครั้งคราวหรือบางครั้ง
ระดับ 1 ให้ปฏิบัติ หมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติเลย
และมีระดับพฤติกรรม ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง พฤติกรรมความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง พฤติกรรมความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง พฤติกรรมความรับผิดชอบอยู่ในระดับต่า
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 1 วัน โดยมีแผนการดาเนินการ ดังนี้
1. นาแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในชั้นเรียนมาประเมินก่อน ใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก จานวน 29 คน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
2. ดาเนินการทอดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยดาเนินการเสริมแรงทางบวก ด้วยการพูดคาชมเชย สอดแทรกในขณะ
ทาการเรียนการสอน และกิจกรรมวัตรประจาวัน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่ดีในด้านความรับผิดชอบในชั้นเรียน จานวน 29
คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการประเมินหลังการทดลอง ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในชั้นเรียนมาประเมินหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก จานวน 29 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ก่อน และหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบของ The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการทดลอง โดยใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2538: 249)
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กลุ่มทดลอง

T1

x

T2

ความหมายของสัญลักษณ์
T1 แทนการทดสอบก่อนการทดลอง (pretest) โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ
T2 แทนการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ
X แทนการจัดประสบการณ์แบบเสริมแรงทางบวก
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ
2. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ ก่อนและหลังการทดลองโดยการทดสอบของ
The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test
สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เคราะห์ข้อ มูล ที่ได้ จากการทดลอง และการแปลความหมายของการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ผู้วิจั ยได้กาหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
X แทน คะแนนเฉลี่ย (Men)
S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขั้น ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
2. การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้วิธีเสริมแรงทางบวก
3. การเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักศึกษาก่อนและหลังการเสริมแรงทางบวก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้วิธีก ารเสริมแรงทางบวก ดังแสดงใน
ตาราง
ตารางที่ 4.1 พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

X

S.D.

X

S.D

1. เข้าเรียนตรงเวลา

1.59

0.78

2.59

0.50

2. ส่งงานตามกาหนด

1.83

0.80

2.66

0.48

3. ไม่นาอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน

1.76

0.79

2.52

0.51

4. ถอดรองเท้าและเก็บเข้าชั้นเรียบร้อย

1.83

0.89

2.69

0.47

5. แต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัย

1.69

0.71

2.76

0.44

1.74

0.79

2.57

0.57

พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง

รวม
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ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1. เก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังทากิจกรรมเสร็จ

1.55

0.69

2.59

0.63

2. ปิดไฟ ปิดแอร์ หลังหมดเวลาเรียน

1.55

0.78

2.59

0.57

3. รักษาความสะอาดของห้องเรียน

1.62

0.82

2.52

0.51

4. รักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน

1.79

0.82

2.62

0.56

5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ของส่วนรวมอย่างรู้คุณค่า

1.48

0.74

2.55

0.63

1.60

0.77

2.64

0.48

รวม

จากตารางที่ 4.1 พบว่า พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองก่อนการทดลองโดยใช้วิธีการเสริมแรงทาวบวก
มีผลดังนี้ 1) การส่ งงานตามก าหนด และถอดรองเท้าและเก็ บเข้า ชั้นเรีย บร้ อย มี ค่า เฉลี่ ย 1.83 2) ไม่น าอาหารเข้ ามา
รับประทานในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 1.763) แต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย 1.69 และ 4) เข้าเรียนตรง
ตามเวลา มีค่าเฉลี่ย 1.59 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม มีผลดังนี้ 1) การรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย
1.76 2) รักษาความความสะอาดของห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 1.62 3) การจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังทากิจกรรมเสร็จ และการปิด
ไฟ ปิดแอร์ หลังหมดเวลาเรียน มีค่าเฉลี่ย 1.55 และ 4) การใช้วัสดุอุปกรณ์ของส่วนรวมอย่างรู้คุณค่า มีค่าเฉลี่ย 1.48
หลั งการทดลอง พฤติ ก รรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก ศึ ก ษาโดยการใช้ วิ ธี ก ารเสริ ม แรงทางบวกด้ า นความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีผลดังนี้ 1) การแต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 2.76 2) ถอดรองเท้าและเก็บเข้า
ชั้นเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย 2.69 3) การส่งงานตามกาหนดมีค่าเฉลี่ย 2.66 4) เข้าเรียนตรงตามเวลา มีค่าเฉลี่ย 2.59 และ 5) ไม่
นาอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.52 และส่วนพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีผลดังนี้ 1) การ
รักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย 2.62 2) การจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังทากิจกรรมเสร็จ และการปิดไฟ ปิดแอร์ หลัง
หมดเวลาเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.59 3)การใช้วัสดุอุปกรณ์ของส่วนรวมอย่างรู้คุณค่า มีค่าเฉลี่ย 2.55 และ 4) รักษาความความ
สะอาดของห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.52
1. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก แสดง
ได้ดังตาราง 4.2
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

X

S.D.

X

S.D.

1. ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง

1.74

0.79

2.57

0.57

2. ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

1.60

0.77

2.64

0.48

พฤติกรรมความรับผิดชอบ

จากตารางที่ 4.2พบว่า พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกมีค่าเฉลี่ยรายด้านดังนี้
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองมีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่ในระดับ ปานกลาง และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีค่าเฉลี่ย 1.60 อยู่
ในดับต่า หลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองมีค่าเฉลี่ย 2.57 อยู่ในระดับ
ดี และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 2.64 อยู่ในระดับดี จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ได้รับการเสริมแรงทางบวกมี
พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบสูงขึ้น
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ด้วยการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูลดังนี้ พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในชั้นเรียน
ของนักศึกษา ก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกมีค่าเฉลี่ยรายด้านดังนี้ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่ใน
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ระดับ ปานกลาง และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 1.60 อยู่ในระดับต่า หลังการทดลองโดยใช้วิธีการเสริมแรง
ทางบวกพบว่าพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในชั้นมีค่าเฉลี่ยรายดังนี้ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองมีค่าเฉลี่ย 2.57 และ
2) ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 2.64 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากนักศึกษาได้รับการพัฒนาโดยวิธีการเสริมแรง
ทางบวก ทาให้นักศึกษามีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวมดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา
สิทธิไทย. (2553). ผลการวิจัย 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จาลองแต่ละสัปดาห์มีค่าเฉลี่ยของการแสดง
พฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จาลอง 2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
สถานการณ์จาลองแต่ละสัปดาห์มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างการจัดกิจกรรมสถานการณ์
จาลองสูงขึ้น และไฉไลศรี เพชรใต้. (2552). ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าการพัฒนาการดาเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
ด้านความรับผิดชอบในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์แบบมีส่วนรวมจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมคือการเล่านิทานประกอบละคร
สร้างสรรค์การจัดกิจกรรมประกอบเพลงการแสดงบทบาทสมมติทาให้นักเรียนทุกคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีการพัฒนา
เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเองในด้านความรับผิดชอบดีขึ้นแสดงว่าการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนบรรลุเป้าหมายและส่งผลให้ไดรับคายกย่องชมเชยว่าเป็นแบบอย่างของนักเรียนที่ดีด้วย
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ด้วยการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูลดังนี้ พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในชั้นเรียน
ของนักศึกษา ก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกมีค่าเฉลี่ยรายด้าน ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่
ในระดับ ปานกลาง และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 1.60 อยู่ในระดับต่า หลังการทดลองโดยใช้วิธีการ
เสริมแรงทางบวก พบว่าพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในชั้นเรียนของนักศึกษาค่าเฉลี่ยรายด้านดังนี้ 1) ด้านความรับผิดชอบ
ต่อตนเองมีค่าเฉลี่ย 2.57 และ 2) ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 2.64 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากนักศึกษาได้รับการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบโดยวิธีการเสริมแรงทางบวก ทาให้นักศึกษามีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมดีขึ้นอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางให้ทราบถึงการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในชั้นเรียนด้วยวิธีการเสริมแรง
ทางบวก สามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมด้านอื่นๆของนักศึกษาและเด็กปฐมวัยได้
2. การเสริมแรงทางบวก เป็นวิธีที่ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และต้องการพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง
3. คาชมเชยของครู / ผู้สอน ควรให้เป็นธรรมชาติและจริงใจต่อผู้เรียน
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอย่างสูงในการให้คาแนะนา แก้ไขข้อพกพร่องต่างๆ
เป็นอย่างดี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาลัย เนรานนท์ ทาให้งานวิจัยฉบับนี้ สมบูรณยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณบดี คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ที่ให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินการทาวิจัยเป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการวิจัยและอานวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาการดาเนินการวิจัย
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การศึกษาความสามารถด้านทักษะการฟังโดยใช้แบบทดสอบและแบบฝึกโทอิกจาลองของนักศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถด้านทักษะการฟังของนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบและแบบ
ฝึกโทอิกจาลอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักศึกษาสาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง จานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบโทอิกจาลองก่อนเรียนและ
หลังเรียน และแบบฝึกโทอิกจาลอง ผลการวิจัยพบว่าก่อนการใช้แบบฝึกโทอิกจาลอง ความสามารถด้านทักษะการฟังของ
กลุ่มเป้าหมายต่าโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 31.48 เปอร์เซน และหลังการใช้แบบฝึกโทอิกจาลองพบว่าระดับคะแนนเพิ่มขึ้น
เป็น 90 เปอร์เซนโดยมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ความสามารถในการฟัง การฟังการทดสอบ TOEIC แบบจาลอง แบบฝึกหัดการฟังแบบ TOEIC แบบจาลอง
Abstract
The purpose of the research was to evaluate student’s listening ability by using MOCK TOEIC
Listening Test and Exercises. The sample was 21 first year Accounting students who were studying in
Faculty of Business Administration and Liberal Arts at Rajamangala University of Technology Lanna
Lampang. The instruments in this research were pre and post Mock TOEIC listening test and exercises. It
was found that before practice the listening ability of the participants is low with the score of 31.48%.
After practicing and conducting sessions which target the participants listening ability, the score was
increased. The difference between their pretest and posttest revealed that the participant's listening
ability have been significantly increased by 90% The increase of the score in percentage was statistically
significant at 0.0.
Keywords: listening ability mock TOEIC listening test mock TOEIC listening exercises
Introduction
Learning a foreign language has been necessary in an increasingly globalized world. Foreign languages
specifically English has impacted the world of science, technology, economy, and education as it is used
as a business language globally.(Mufwene 2010) Because of this reason, Engish became the language for
international communication. However, to use language to communicate effectively requires the four
language skills that include listening, speaking, reading and writing.Listening is an important skill and uses
different cognizant behavior to recognize different acoustic information into meaningful units such as
speech sounds, syllables, and words(Houstijn, 2003). It is also important in communication as it is the first
skill that is used in oral communications(Sumitra Aungwattanakun, 2553) Moreover, listening
comprehension is important to success in learning, business, career and personal relationship(Goh, 2002).
In addition, effective listening skills affect communication quality in every way(Galvin, 1985).As such the
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development of listening skill is necessary for the transfer of ideas, the ability to coordinate and
economic success.
In addition Learning, a foreign language also has a positive neurological impact on the brain. According to
in the study of Ellen Bialystok(2011), it is found that the constant use of two languages by bilinguals leads
to changes in the configuration of the executive control network and results in more efficient
performance on executive tasks. And oral language can only be understood through listening.
From the study of Education First: English Proficiency Index (2017) Thailand is ranked 53 out of 80
countries included in the ranking with a score of 49.78 with low proficiency being ranked 15 out of 20
countries in Asia. In addition, according to the Commission on higher education (n. d) found that Thailand
is ranked in the bottom of many countries in ASEAN with the average score of Thai people around 501
points. TOEIC exam reports around the world in 1997 – 1998, including all 16 countries around the world
consisting of Brazil, China, Columbia, France, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, and others with the
average of 487 points in which is considered the last of many countries monitored according to The
Chauncey Group International Ltd(2000)
TOEIC(Test of English International Communication) is a standardized test that was developed in 1997
and was since used Internationally to be used to measure English proficiency of non-English speaking
countries. The content usually focuses on the listening and reading skills of the students. Many
organization both public and private uses TOEIC as the main criterion for hiring employees.
Most Thai even with more than six years of basic English education from primary to tertiary education still
have a problem with their English proficiency in both listening and speaking. A prominent indicator of this
the inability to understand the accent of the native speaker due to the lack of vocabulary. (Chalpati,
2007)
Furthermore, in the study of Franz (2017) that most of Thai students despite learning language from
primary education has not reached a competent or proficient level in English due to the lack of practice
in the language. This is compounded by the attitude of Thai students towards learning the English
language is too challenging, too shy to speak, unchallenging English lesson and the lack of opportunity to
listen or speak English has caused Thai students to have a low English proficiency. (Wiriyachitra, 2002) By
continuous drilling of the students to practice their listening skills they will are able to improve their
listening skills. Where the students are drilled repeatedly to enhance their skills in a selected subject.
(Paulston and Brauder, 1976). The mere exposure to the English language can improve TOEIC results and
improve the listening skills of students. Through exercise, it will become natural for students to improve
their TOEIC scores.
From the above reasons, the researcher is interested in developing the listening abilities of a student
based on the TOEIC exam using exercises and comparing their learning achievement using pretest and
posttest design.
Purpose of the study
1. To evaluate student’s TOEIC Listening Ability by using Mock TOEIC listening test and exercises.
Scope of the study, Methodology, and Application
This study is aimed to evaluate student’s TOEIC listening ability by using Mock TOEIC listening test and
exercises. This study has a sample of 21 first year accounting students who were studying in Faculty of
Business Administration and Liberal Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Lampang. The
research instruments used are Mock TOEIC listening test composing of 40 items and three sets of Mock
TOEIC listening exercises
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Research Instruments
The research instrument in this study consists of Mock TOEIC listening test used for student’s assessment
and different Listening Exercises (Part 1: Photograph) There are 40 items in the test. They are designed
with the intent of measuring their learning achievements. In addition, there are three sets of Mock TOEIC
listening exercises with ten items each. The items were prepared and based on the TOEIC examination
prepared by the researchers and were validated by experts and English Teachers at Rajamangala
University of Technology Lanna Lampang.
The instruments in this research are used are the following
1. Pre and Post Mock TOEIC Listening test
2. Mock TOEIC Listening exercises
Methodology
The study is conducted with the following steps.
3.1 Make an appointment with the participants in the classroom and explain in detail about Mock TOEIC
listening pretest.
3.2 Divided the students into groups according to the row of seats in a classroom
3.3 Distribute the pre-test which consists of 30 questions and 4 multiple choices of each
3.4 Start the pretest by listening from Mock TOEIC listening test which is controlled by the researcher
3.5 Practice 3 exercises which consist of 10 questions and 4 multiple choices every week. During the
exercises, the researcher explains and provides techniques in listening to each question
3.6 Mock TOEIC listening posttest is completed by the participants.
Data Analysis
The data analysis is focused on the variance of the pre and post mock TOEIC listening test before and
after the exercise session to see if there is an improvement in the student’s TOEIC Listening ability.
The data will be statistically treated using T-test using a probability of 0.05 because the researcher would
like to know if there is a difference statistically significance between the pretest and posttest before and
after using he exercise. The researcher will also use change score to find significant improvement in
listening ability of the students
(𝑥̅1 − 𝑥̅2 )
𝑇=
(𝑆 )2 (𝑆 )2
√ 1 + 2
𝑁1
𝑁2
T-Value Formula

Standard Deviation Formula

Variance Formula
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Table 1 T-Test Mean, Standard Deviation Variance
Data Set
N
S.D
Variance
T-Test(Value)
𝑋̅
PostTest
21
12.66666667
3.0713732
9.433333333
1.7523608909EPreTest
21
36.0952381
3.207877209
10.29047619
25
𝑋̅=mean score, S.D = Standard Deviation
T-Test result is in Scientific notation*
The 21 students scored a mean of 12.66 in the post-test out of the 40 items. The data also suggest a 9.43
variance and a 3.07 Standard Deviation with students scores which suggest that there is high variance
between the student’s score.
In the post-test, the student mean score increased from 12.67 to 36.095 with a difference of 23.425 which
means that the score has increased significantly after treatment. The Standard Deviation and Variance
from data also increased meaning that even if the students had higher grades there is still a significant
difference between the data sets.
T-table for a two-tailed test probability of 0.05(𝑁1 + 𝑁2 − 2 = 40)
Degrees of Freedom
P=0.05
30
2.04
40
2.02
60
2.0
120
1.98
The T-test shows that there are results with the score of “1.7523608909E-25” suggest that there is a
statistically significant difference before and after the pretest and posttest and the exercises conducted in
between. This suggests that students by exercising their TOEIC Listening ability can improve their skills.
Table 2 Mock TOEIC Score of Participants
#
Name of Students
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Suangsuda Saikhumfoo
Sureerut Meekamrai
Athiya Doungtoui
Pairwa Vitipawd
Suthiporn Tapeng
Pitseenee Tanwisai
Suthiporn Tapeng
Pitsinee Tanwisai
Anyanee Somrang
Suthipon Liemtrakul
Somruethai Khamjan
Namfon Sorndee
Sagoonrat Jaiman
Pornpirun lnhom

Pretest Score
(40 points)
16
13
9
14
13
10
15
9
12
8
13
9
13
16

107

Posttest Score
(40 points)
38
38
34
38
35
34
39
32
37
28
37
36
38
40

Change Score
+22
+25
+25
+24
+22
+24
+24
+23
+25
+20
+24
+27
+25
+24
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15
Nungruthai Wungwidt
10
30
+20
16
Patcharin Lawa
19
40
+21
17
Yupha Chaikeaw
12
36
+24
18
Onpinya Piyasopha
12
35
+23
19
Siriluck Chuantua
18
40
+22
20
Benyarat Chokhinrunsatit 15
38
+23
21
Hatchainok Phawo
10
35
+25
Furthermore, by using change scores, we can see the individual improvements of each student from their
test scores as can be seen with the positive change score averaging +23.428. This means that students
TOEIC Listening ability can be improved significantly by proper coaching and proper drilling.
Conclusion
From this study, it was concluded that using Mock TOEIC listening exercises can help improving English
Listening ability. The study has shown that there is statistic significance between the data sets and that by
doing the proper exercises Thai students are able to improve their listening ability.. Furthermore, the
researcher suggests that Thai students should be given more listening exercises that can help them with
identifying words.
Currently, Thailand is ranked as one of the developing countries with low English proficiency and ranked
the lowest in ASEAN member countries. And the only way to improve this is to create an environment
where listening and constant drilling of English can improve.
To conclude this study, The researcher recommends that there should be more courses that focus more
on the listening skills of the students rather than grammar. As identifying sounds form words is the first
step in learning the language. Teachers should also encourage the use of English in the classroom and
challenge students to exercise English more academically.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัด
นครสวรรค์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของเครซี่และมอร์แกน ได้จานวน
ทั้งสิ้น 216 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการและแนวทางมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม
จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับการปัญหาการ
มีส่วนร่วมสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม
พัฒนาหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับน้อย
คาสาคัญ : บริหารงานวิชาการ มีส่วนร่วม นครสวรรค์
Abstract
The purposes of this research were to study of problems and development engaging academic
administration by teachers of higth school in Nakhon Sawan province, by quantitative methods. The
sample was set determinded by "Krejcie & Morgan" sample size table to get 216 people. The instrument
used to collect research data was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage,
mean, and standard deviation. The finding showed that the participation on research was heist and be the
first item, secondly was the participation on curriculum development and last item was internal
participation and information technology
Keywords : academic administration engaging Nakhon Sawan
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา,2550: 23) ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ มาตรา 80 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ข้อที่ (4) คือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยเฉพาะงานบริหารวิชาการซึ่งนับว่าเป็นงานที่
สาคัญของโรงเรียน เป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน ถือเป็นหั วใจของการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะมีนักเรียนเก่ง ดี หรือไม่
เก่ง ไม่ดีขึ้นอยู่กับงานวิชาการของโรงเรียนที่จะสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จากนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาโดยความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ในการสร้างสรรค์ กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมหรือผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ที่ผ่านมาครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการค่อนข้างน้อยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในทุก
กระบวนการ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มวิชาการมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้าง การงาน รูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม ครอบคลุมงานวิชาการทั้งหมด จึงได้ศึกษาหลั กการ แนวคิด และทฤษฏีการบริหารจัดการ โครงสร้าง ภาระงาน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นามาประยุกต์และบูรณาการหลักการ แนวคิดและทฤษฏี เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการหลักๆ มี 6 รูปแบบที่สาคัญ กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 7) คือ การ
มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมวัดผลและประเมินผล การมีส่วนร่วมวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา และการมี ส่ ว นร่ ว มนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา
ดังนั้นการบริหารงานสถานศึกษาให้มีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ประสานงานกันของบุคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะครูในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาก
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความร่วมมือกัน อาจทาให้การบริหารงานประสบ
ปัญหาได้ ดังที่คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2542 (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 85 – 86) ได้ระบุถึงปัญหาของการบริหารงานวิชาการในภาพรวมในส่วนของการ
มีส่วนร่วมไว้ว่า ขาดการมี ส่วนร่วมของครู ไม่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ขาดความเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาแล้ว ผู้วิจัยจึงศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ และนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
มัธยมในจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาปัญหาการส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ของโรงเรียน
จานวน 38 โรงเรียน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของเครซี่และมอร์แกน ได้เป็นจานวน 216 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2554 : 100-103)
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีปัญหาการมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีปัญหาการมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีปัญหาการมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีปัญหาการมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีปัญหาการมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ และ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วยการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การมีส่วนร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5. ด้านการมีส่วนร่วมนิเทศภายในสถานศึกษา

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค์
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ประเด็นการมีส่วนร่วม
ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วม
พัฒนาหลักสูตร

ลาดับ

รายการ

1

ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมกัน
ในการเตรียมการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการ
ใช้หลักสูตร
ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมกันไม่ทั่วถึง
ในการออกแบบหลัก สูต รและการใช้
หลักสูตร

2

ด้านที่

ลาดับ

รายการ

3

ผู้บ ริห ารและครู มี ส่ว นร่ วมกั นในการ
ประชุมชี้แจงการพัฒนาหลักสูตร ที่ใช้
ในสถานศึกษาไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
(𝐱̅) มาตรฐาน(S.D.)
2.85
0.79
ปานกลาง

2.82

0.87

ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน(S.D.)
(𝐱̅)
2.81

0.62

ปานกลาง

ระดับ
ปานกลาง
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ด้ า นที่ 2 การมี ส่ ว นร่ ว ม
พัฒนากระบวนการเรียนรู้

1

2

3

ด้านที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

1

2

3

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

1

2

3

ผู้ บ ริ ห ารและครู ไ ม่ มี ส่ ว นร่ ว มกั น
ดาเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ฝึกทักษะกระบวนการคิดคิดเป็น ท า
เป็น ป้องกันและแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร
ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมกัน
ในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใน
การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ แ ก่
ผู้เรียน
ผู้บริหารและครูไม่ชัดเจนในการมีส่วน
ร่ ว ม กั น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้

2.84

0.75

ปานกลาง

2.69

0.77

ปานกลาง

2.67

0.80

ปานกลาง

ผู้ บ ริ ห ารและครู ไ ม่ มี ค วามชั ด เจนใน
การมีส่วนร่วมกันวางแผน การเรียนรู้
ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้
การวิ จั ย หั ว ข้ อ กลุ่ ม เป้ า หมาย วั น
เวลา และการน าความรู้ ไ ปใช้ ไ ม่ ดี
เท่าที่ควร
ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการลงมือปฏิบัติตามแผน
วิ จั ย ที่ ว างไว้ ใ นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมผลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา

3.95

0.95

มาก

3.93

1.04

มาก

3.88

0.90

มาก

ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมกัน
ในการจั ด หาบุ ค ลากรส ารวจความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ
จุด ประสงค์ ที่ ตั้ งไว้แ ละเหมาะสมกั บ
ผู้เรียนเท่าที่ควร
ผู้บ ริ ห ารและครู ป ระสบปั ญ หาการมี
ส่วนร่วมกันในการลงมือปฏิบัติจัดทา
สื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบและวิธีการที่
กาหนดไว้
ผู้บริหารและครูไม่ชัดเจนในการมีส่วน
ร่ ว มก าหนดวิ ธี ก ารแนวทางรู ป แบบ
และการออกแบบสื่ อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาให้ตรงตามที่ตั้งไว้

1.89

0.76

น้อย

1.86

0.72

น้อย

1.83

0.79

น้อย
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ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วม
นิเทศภายในสถานศึกษา

1

2
3

ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนยุ ท ธวิ ธี ใ นการประชุ ม
นิเทศระบุหน้าที่ของผู้สังเกตการนิเทศ
ผู้ บ ริ ห ารและครู ข าดความชั ด เจนใน
การมี ส่ ว นร่ ว มกั น วางแผนการนิ เ ทศ
การจัดองค์กรการนิเทศ
ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมใน
การวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารสอนหลายแบบ
ทั ก ษะในการคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการ
นิเทศภายในสถานศึกษา

2.43

0.81

น้อย

2.40

0.89

น้อย

2.39

0.77

น้อย

จากตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร มีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.78) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 1 คือ ข้อ 5 ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมกันในการ
เตรียมการและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากอันดับ 2 คือ ข้อ 7 ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมกันไม่ทั่วถึงในการออกแบบหลักสูตรและการใช้หลักสูตร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.82)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 3 คือ ข้อที่ 1 ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมกันในการประชุมชี้แจงการพัฒนาหลักสูตร ที่ใช้
ในสถานศึกษาไม่ชัดเจนเท่าที่ควร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81) ตามลาดับ
ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากอันดับ 1 คือ ข้อ 14 ผู้บริหารและครูไม่มีส่วนร่วมกันดาเนินการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการคิดคิดเป็น ทาเป็น ป้องกันและแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากอันดับ 2 ข้อที่ 15 ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมกันในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการพั ฒนา
กระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับที่ 3 คือ ข้อ 17 ผู้บริหารและครูไม่ชัดเจนใน
การมีส่วนร่วมกันปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67)
ด้านที่ 3 การมีส่วนร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 1 คือ ข้อ 20 ผู้บริหารและครูไม่มีความชัดเจนในการมี
ส่วนร่วมกันวางแผน การเรียนรู้กาหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา และการนาความรู้
ไปใช้ไม่ดีเท่าที่ควร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 2 ข้อที่ 21 ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการลงมือปฏิบัติตามแผนวิจัยที่วางไว้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากอันดับที่ 3 คือ ข้อที่ 23 ผู้บริหารและครูขาดการมีสว่ นร่วมในการรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) ตามลาดับ
ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 1 คือ ข้อ 28 ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วน
ร่วมกันในการจัดหาบุคลากรสารวจความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสัมพันธ์กับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และเหมาะสมกับผู้เรียนเท่าที่ควร
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 2 ข้อที่ 30 ผู้บริหารและครูประสบปัญหาการมีส่วนร่ว มกันในการลงมือ
ปฏิบัติจัดทาสื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนดไว้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับที่ 3 คือ ข้อ
ที่ 29 ผู้บริหารและครูไม่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมกาหนดวิธีการแนวทางรูปแบบ และการออกแบบสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้ตรงตามที่ตั้งไว้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.83) ตามลาดับ
ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมนิเทศภายในสถานศึกษา มีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 1 คือ ข้อ 36 ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธวิธีใน
การประชุมนิเทศระบุหน้าที่ของผู้สังเกตการนิเทศ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 2 คือ ข้อ 35 ผู้บริหาร
และครูขาดความชัดเจนในการมีส่วนร่วมกันวางแผนการนิเทศการจัดองค์กรการนิเทศ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40) และข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยมากอันดับที่ 3 คือ ข้อที่ 34 ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วิธีการสอนหลายแบบ ทักษะในการคิด
สร้างสรรค์ในการนิเทศภายในสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39) ตามลาดับ
อภิปรายผล
การศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วจิ ัยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากครูโรงเรียนมัธยมมีปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมี
แค่บางประเด็นที่มีปัญหาระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมาน สมเพชร (2545:73) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองเชียงราย วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองเชียงราย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ คงรุ่งเรือง (2542:78) ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ 9 ด้าน ได้แก่ นโยบายและการวางแผนงานวิชาการ หลักสูตร
การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักเรียน การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ การพัฒนาการ
เรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การนิเทศและติดตามผล และการวัดผลและประเมินผลส่วนปัญหาที่พบที่เป็นปัญหา
เกี่ยวข้องกับครู ได้แก่ เรื่อง คุณวุฒิและประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสม ขาดความรู้เรื่องหลักสูตร ขาดการพัฒนาพฤติกรรม
ทางด้านการสอน และการพัฒนาตนเอง และขาดความรู้เรื่องการวัดผล และปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ ขาดความพร้อมใน
การเปิดวิชาเลือกที่หลากหลายขาดการวางแผนการจัดกิจกรรม ขาดงบประมาณ และขาดการนิเทศการสอน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องงานวิจัยของ พิษณุ คงรุ่งเรือง (2542:78) อาจเป็นเพราะครูยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมวิเคราะห์
ความต้องการการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสรุปความรู้ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและ
นาไปใช้ในการพัฒนาวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมวางแผน การเรียนรู้ กาหนด
นโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา และนาความรู้ไปใช้อย่างไร การมีส่วนร่วมขั้นดาเนินการ
ลงมือปฏิบัติตามแผนวิจัยที่วางไว้ รวมถึงตรวจสอบ รวบรวมและเผยแพร่ผล เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย การมีส่วนร่วมประเมินผล เพื่อนาบกพร่องมาวางแผนปรับปรุงหรือนาไปใช้ในการพัฒ นา ซึ่ง
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหาแนวทางให้ทุกฝ่ายให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมในลาดับต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อสรุปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ระบุว่า เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับปัญหาการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลีย่ มากอันดับ 1 คือ ด้านการมีส่วนร่วมวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 2 คือ การมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.78) และด้านที่มีค่าเฉลีย่ มากอันดับที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67)
กิตติกรรมประกาศ
ศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่อง รวมทั้งให้คาแนะนาองค์ความรู้แนวทางในการศึกษาค้นคว้ามาโดยตลอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ ที่ได้กรุณาตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน
ที่ได้ให้ความรู้ในด้านวิชาการ
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ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา และครูผู้สอนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ที่กรุณา
ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้
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การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
A STUDY OF CHANGE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER
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กมลวรรณ นาจุ้ย* และ นิคม นาคอ้าย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 118 คน และ
ครูผู้สอน 322 คน รวมทั้งหมดจานวน 440 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าระดับ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ใน
ภาพรวมมีระดับภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการสร้างจุด
เชื่อมต่อ รองลงมาคือ ด้านเป้าหมายเชิงจริยธรรม และค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การสร้างและแบ่งปันความรู้
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The purposes of this research wes to study of Change Leadership of School Administrators under
the Office of Kamphaengphet Primary Educational Service Area 1. The samples 440 people who were 118
school administrators and 322 teachers. The instrument was the 5 ratingscale questionnaire whith
collected from reliability of 0.93. The data were analyzed by using mean and standard deviation.
The finding showed that the level of school administrators’ change leadership under the Office of
Kamphaengphet Primary Educational Service Area 1 overall was at a high level and when considering
each area it was found that the highest mean was coherence making, secondly, the moral purpose and
the lowest mean score was knowledge creating and sharing.
Keywords : leadership change leadership school administrators
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บทนา
จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายประเทศ ทั่วโลกต้องเผชิญกับ
ความหลากหลายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและการศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ทาให้หลาย
ประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับ
ประชาคมโลกอย่างกว้างขวางเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มีความรู้และทักษะความสามารถที่จะปรับตนเอง
อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข สามารถแข่งขั นกับนานาประเทศได้ การพัฒนาคุณภาพคนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด
ประเทศชาติใดหากชนในชาติได้รับการศึกษาสูงย่อมหมายถึงความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันที่สูงตามไปด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทใน
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทย มาตรา 37 ได้กาหนดว่า การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่
การศึกษา โดยคานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม
ด้านอื่นๆ เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา กาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3), 2553) จากการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษาดังที่กล่าว
มา การบริหารจัดการในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีลักษณะภาวะผู้นาสูงเป็นผู้มี
บทบาทในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สามารถปรับตัวได้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ วัฒน์และเข้ากับทุก
สถานการณ์ได้โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จะทาให้ทุกส่วนใน
สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ในปัจจุบันทุกสังคมย่อมมีผู้นาและผู้
ตามเสมอ ผู้นาที่ ดีและเข้มแข็งยั งต้องมี วิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล มีก ารติดต่ อสื่อสารในองค์ การที่ดี เพื่อที่จ ะนาองค์ การไปสู่
ความสาเร็จตามที่เป้าหมายได้ตั้งไว้ขณะเดียวกันก็ต้องทาให้สมาชิกในองค์การเกิดความพึงพอใจในงานที่เขาทาด้วย ซึ่งใน
สถานศึกษาก็จะมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นา บุ คคลที่ทางานร่วมกับผู้นาเรียกว่า ผู้ตาม ผู้นาจะเป็นบุคคลที่สามารถทาให้
ผู้อื่นยอมรับ และสามารถจูงใจ ชั กนา ชี้น า มีบทบาทเหนื อบุคคลอื่ น สามารถขจัดปั ญหาข้อขั ดแย้งที่เ กิดขึ้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี (ธีระ รุญเจริญ, 2554)
การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาในการปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระจายความรับผิดชอบอย่าง
เป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทางานให้สาเร็จ ผู้นาสถานศึกษาทุกระดับจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีอานาจสูงสุดในสถานศึกษา มีบทบาทเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ ต้องใช้ภาวะผู้นาให้เหมะ
สมกั บ ทุ ก สถานการณ์ เป็ น ผู้ น าวิ ชาชี พ ที่ จ ะต้ อ งมี ส มรรถนะความรู้ ความสามารถ และคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ตลอดทั้ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนาไปสู่การจัดการและการบริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นาที่เอื้อต่อการบริหารและจัดการศึกษาในยุคนี้โดยเฉพาะภาวะผู้นาทางวิชาการและภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (ธีระ รุญเจริญ, 2554) ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงานในสถานศึกษา
ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับภาวะผู้นาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันมาก
ในปัจจุบันคือแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของฟูลแลน (Fullan, 2004 อ้างถึงใน ปริญดา อ่อนด้วง, 2557) มี
ลักษณะพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงการลู่เข้าหากันในทางทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความรู้และกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้นามาเผชิญหน้า
กับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายเชิงจริยธรรม(Moral Purpose) 2) ความเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลง(Understanding Change) 3) การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building) 4) การสร้างและแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Creating and Sharing) 5) การสร้างจุดเชื่อมต่อ (Coherence Making) เนื่องจากผู้นาประเภทนี้เป็น
ผู้นาที่มีทัศนะกว้างไกลสร้างความผูกพันต่อจุดมุง่ หมายขององค์การและนาผูต้ ามให้ดาเนินการตามจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ให้
ประสบผลสาเร็จเมื่อผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นาของสถานศึกษาย่อมทาให้งานบริหารสถานศึกษาบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจึงมีความสาคัญในแง่มุมของการส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ยังขาดความพร้อม ดังนั้นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และศรัทธา ถ้าผู้บริหารมี ภาวะผู้นาเหมาะสมย่อมทา
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ให้ขวัญและกาลังใจ รวมทั้งความเลื่อมใสต่อผู้บริหารของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงด้วย งานของสถานศึกษาก็จะสามารถ
ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย แต่ ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ น าไม่ เ หมาะสม ย่ อ มส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อถือ ขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจานวน 170 โรงเรียน มีหน้าที่
ดาเนินการจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามาตรา 38 แห่งพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐาน จัดได้
อย่างทั่วถึ งและมีคุ ณภาพ ประเด็ นสาคัญที่พ บในการบริห ารจัด การศึกษา คื อ ภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหาร
สถานศึกษา ส่งผลต่อการดาเนินงานในสถานศึกษา นอกจากนั้นผู้บริหารยังขาดการกระจายอานาจความรับผิดชอบอย่างเป็น
ธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน ขาดการเอาใจใส่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาจึงไม่บรรลุตาม
เป้าหมายเท่าที่ควร (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1, 2559)
ซึ่งปัญหาดังกล่าว การจะพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง และที่
สาคัญ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556) กล่าวว่า สิ่งสาคัญของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา คือ
ผู้บ ริ หารต้อ งริเ ริ่ มการเปลี่ย นแปลง มี ก ารกระจายอ านาจตามความมุ่ งหมายของพระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ กษาแห่ งชาติ มี
จุดมุ่งหมาย มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นที่ดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องปรับบทบาทผู้นาให้เป็นผู้สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น
เป็นผู้นาที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเข้าสู่กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความหลากหลายทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือกันบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดความพึงพอใจจากทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสถานศึกษา
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาและแนว
ทางการส่ งเสริม ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา สังกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
กาแพงเพชร เขต 1 เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะทาให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
สถานศึก ษาให้ส ามารถจัด การศึ ก ษาได้ อย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพเกิ ดประสิ ทธิ ผลตามความมุ่ งหวังของกระทรวงศึก ษาธิก าร
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจานวน 2,234 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการคานวณของ
เคจซี่และมอร์แกน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 118 คน และครูผู้สอน 322 คน รวมทั้งหมดจานวน 440 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน
ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 และ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 โดยประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วย การศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ดังนี้
1. เป้าหมายเชิงจริยธรรม (Moral Purpose)
2. ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง (Understanding Change)
3. การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building)
4. การสร้างและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Creating and Sharing)
5. การสร้างจุดเชื่อมต่อ (Coherence Making)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับระดั บ ภาวะผู้ นาการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาแพงเพชร เขต1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน
ด้านที่

ลาดับ

1.
เป้าหมาย
เชิงจริยธรรม

1

รายการ

ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นทางาน
เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
2
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามยึ ด มั่ น ใน
จรรยาวิชาชีพ
ลาดับสุดท้าย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
2.
1
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหา
ความเข้าใจ
ความขัดแย้งต่างๆ เพื่อนาไปสู่การ
การ
เปลี่ยนแปลงด้วยสันติวิธี
เปลี่ยนแปลง
2
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับปรุงงาน
ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลง
ลาดับสุดท้าย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเข้ า ใจและยอมรั บ
ความคิดเห็นของบุคลากรตลอดเวลาเมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลง
3.
1
ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้าง
การสร้าง
กัลยาณมิตรที่ดี มีส่วนร่วมในการทางาน
ความสัมพันธ์
2
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามจริ ง ใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ลาดับสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษามีการสารวจความ
ต้องการ ความถนัด ก่อนที่จะมีการ
มอบหมายงานทุกครั้ง
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4.30

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.60

4.24

.65

มาก

3.96

.65

มาก

3.88

.60

มาก

3.86

.53

มาก

3.60

.62

มาก

4.12

.65

มาก

4.03

.62

มาก

3.70

.61

มาก

ค่าเฉลี่ย
(𝐱̅)

ระดับ
ภาวะผู้นา
มาก
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน (ต่อ)
ด้านที่

ลาดับ

รายการ

4.
การสร้าง
และแบ่งปัน
ความรู้

1

ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถกระจาย
ความรู้ ถ่ายทอด หรือแบ่งปันความรู้ไปสู่
องค์กร
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ระบวนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพัฒนา
และการสร้ า งความรู้ จ ากทั ก ษะ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ร่ ว มงานได้ ศึ กษาวิธี ก ารท างานจากผู้ ที่
ประสบผลสาเร็จในการทางาน
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ์ในการทางานร่วมกับเครือข่าย
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นในการ
ประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยจนประสบ
ความสาเร็จ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างความมั่นใจ
ให้กับบุคคลภายนอก

2

ลาดับสุดท้าย
5.
การสร้างจุด
เชื่อมต่อ

1
2
ลาดับสุดท้าย

ค่าเฉลี่ย
(𝐱̅)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
ภาวะผู้นา

3.44

.80

ปานกลาง

3.42

.81

ปานกลาง

3.33

.83

ปานกลาง

4.49

.57

มาก

4.34

.59

มาก

4.17

.63

มาก

จากตาราง 1 ด้านเป้าหมายเชิงจริยธรรม มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ ค าถามเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ค าถามที่ 1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามมุ่ ง มั่ น ท างานเพื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) ข้อคาถามที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความยึดมั่นในจรรยา
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24) และข้อคาถามที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่
เกี่ยวข้องกับอบายมุข มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) ตามลาดับ
ด้านความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาข้อคาถามเป็นรายข้อ พบว่า ข้อคาถามที่ 12 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยสันติวิธี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) ข้อคาถามที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ปรับปรุงงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยรองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) และข้อ
คาถามที่ 19 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรตลอดเวลาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) ตามลาดับ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาข้อคาถามเป็นรายข้อ พบว่า ข้อคาถามที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างกัลยาณมิตรที่ดี มีส่วนร่วมในการทางาน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) ข้อคาถามที่ 22 ผู้บริหารสถานศึกษามีความจริงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีค่าเฉลี่ย
รองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03) และข้อคาถามที่ 28 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสารวจความต้องการ ความถนัด ก่อนที่จะมี
การมอบหมายงานทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) ตามลาดับ
ด้านการสร้างและแบ่งปันความรู้ มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38)
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อคาถามเป็นรายข้อ พบว่า ข้อคาถามที่ 33 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระจายความรู้ ถ่ายทอด หรือ
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แบ่งปัน ความรู้ ไปสู่องค์ก ร มี ค่า เฉลี่ยสู งสุ ด (ค่า เฉลี่ยเท่า กับ 3.44) ข้อ คาถามที่ 34 ผู้บ ริห ารสถานศึก ษามีก ระบวนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพัฒนา และการสร้างความรู้จากทักษะ และความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร มีค่าเฉลี่ย
รองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42) และข้อคาถามที่ 37 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้ศกึ ษาวิธีการทางานจาก
ผู้ที่ประสบผลสาเร็จในการทางาน มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33) ตามลาดับ
ด้านการสร้างจุดเชื่อมต่อ มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาข้อคาถามเป็นรายข้อ พบว่า ข้อคาถามที่ 50 ผู้บริหารสถานศึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ในการทางานร่วมกับ
เครือข่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49) ข้อคาถามที่ 49 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นในการประสานงานกับ
เครือข่ายจนประสบความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยรองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34) และข้อคาถามที่ 46 ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
สร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) ตามลาดับ
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 พบว่า ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ถือว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่น
ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฌานันท์ เรือนตาหลวง (2554 : 23) ที่ได้สรุปความสาคัญของภาวะผู้นาว่า การ
บริหารงานใดๆ จะเกิดประสิทธิผลได้ผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะผู้นากระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานของตน ในองค์การผู้บริหารหรือผู้นาจะนาพาองค์การไปสู่การมีเป้าหมายที่วางไว้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ผู้นานั้นซึ่งเป็นการดาเนินกิจกรรมหรือการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในสังคมเกิดจากการที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลหรือใช้อานาจ
ที่มีอยู่จูงใจให้สมาชิกภายในกลุ่มคล้อยตามเพื่อปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย สมาชิกของกลุ่มจะทางานสาเร็จมากน้อย
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นากลุ่มที่จะทาให้สมาชิกซึ่งเป็นผู้ตามเกิดความศรัทธายอมรับ และพร้อ มที่จะร่วม
ปฏิ บั ติกิ จ กรรมต่า งๆ ได้ สาเร็จ และสอดคล้อ งกั บงานวิ จั ย ของ เพชรรุ้ ง ธนู สา (2557 : 50) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างจุดเชื่อมต่อ อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการสร้างเครือข่าย และมีการทางานเป็นทีม
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สามารถเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีให้ความร่วมมือกับชุมชนเมื่อ มีโอกาส
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อนามาปรับใช้ในการทางาน มี
การแสดงอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญดา อ่อนด้วง (2557 : 69)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและแนวทางการ
ส่งเสริมภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ระดับภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างจุดเชื่อมต่อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
และพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างและแบ่งปันความรู้ อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบ ไม่ นาความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมาใช้
ประโยชน์ ไม่มีการกระจายความรู้ ไม่ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาวิธีการทางานจากผู้ที่ประสบผลสาเร็จในการทางาน ไม่
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานนาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ รวมถีงไม่สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้แสดงออกในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย และไม่สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญดา
อ่อนด้วง (2557 : 69) ได้ศึกษาได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 พบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างและแบ่งปันความรู้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อสรุปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ระบุว่า เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต1 ได้ระดับภาวะผู้นาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างจุดเชื่อมต่อ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) รองลงมา คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านเป้าหมายเชิงจริยธรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) และ ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างและแบ่งปันความรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38)
กิตติกรรมประกาศ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐาน
ของปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งร่ ว มกั บ การสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ เสริ ม สร้า งทั ก ษะการคิ ด แก้ ปัญ หาอย่ า งมี
วิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิ ตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บน
ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา(Research
and Development) ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 89.79/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน เท่ากับ 44.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.16
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่ อรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบการสอน ทักษะการแก้ปญ
ั หาอย่างมีวิจารณญาณ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Abstract
The objectives of this research were : 1) develop and verify the efficiency of instructional
model, 2) compare problem solving with critical thinking abilities and 3) investigate satisfaction of
the sixth grade students. The research design of this study was Research and Development.
Results of the study are as follows : 1) The instructional model have the efficiency of the
instruction model who enhanced problem solving with critical thinking abilities in science of
sixth grade student achieved the criterion of 89.79/88.00 , which was higher than the required
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standard criterion of 80 / 80 . 2) Problem solving with critical thinking abilities of sixth grade
students, including knowledge, problem solving with critical thinking abilities, and science process
skills with the instructional model were higher than before. 3) The satisfaction of the grade
students toward the EIRSK Model to enhance problem solving with critical thinking abilities in
science was at the highest level.
Keywords : the development of instructional model problem solving with critical thinking abilities
problem-based teaching
บทนา
การศึกษามีบทบาทและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน
การพัฒนาจะต้องมีความสมดุลระหว่างกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ รวมถึงกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคม ที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของมนุษย์อย่างทั่วถึง นั่นคือมนุษย์เราจาเป็นจะต้องมีความเข้าใจในตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันซึ่งเหตุและผลของ
ความเปลี่ยนแปลง พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2557 : 5-6) กล่าวว่า อุดมการณ์สาคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มี
การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นโดยตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการได้รับรู้หรือประสบการณ์จากการจัดการศึกษา
หรือกิจกรรมในชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย
แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนามาใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นแนวคิดใหม่ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า (อ้างถึงใน ทิศ
นา แขมณี 2558 : 4-5) “เป็นปรั ชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่แ ละปฏิ บัติต นของประชาชนในทุก ระดั บ ตั้งแต่ ระดั บ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดาเนิ นการทุ กขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะต้ องเสริมสร้า งพื้นฐานจิต ใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีความสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและความพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี”
ซึ่งปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนักเรียนเข้าใจว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ ต้อง
เรียนเนื้อหาความรู้ไว้ท่องจาเพื่อให้ได้คะแนนดี ๆ ทาให้การเรียนวิทยาศาสตร์ขาดความเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ของการ
ค้นคว้าหาคาตอบบนฐานของเหตุและผล การจัดการเรียนการสอนจึงไม่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล และไม่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหา กลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิง่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เพราะเป็นแค่ความรู้ ความจาที่ใช้สอบเท่านั้น
เจตคติแบบนี้อาจเป็นสาเหตุให้สังคมไทยมีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยลงเมื่อถึงภาวะของสังคมที่ต้องตัดสินใจอะไรร่วมกันก็
ตัดสินใจโดยขาดความรอบคอบหรือใช้ความรูส้ ึกตัดสินอาจทาให้เกิดผลเสียกับตนเองและสังคมไทยในระยะยาวได้ ดังนั้นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกั บวิทยาศาสตร์ศึ กษาทุกท่า นควรหาแนวทางเพื่ อส่งเสริม ให้มีก ารจัด การเรียนการสอนวิ ทยาศาสตร์ตาม
ธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเป็นคนช่างคิดกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ด้วยหลักการ แนวคิดและการพัฒนาดังกล่าวที่เกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ การที่จะพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์จาเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่ดาเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นระบบพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาวิชาพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการพัฒนาคุณลักษณะที่สาคัญของมนุษย์
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ควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพของตนเองและพร้อมสาหรับการดารงชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีภูมิคุ้มกันในสังคมโลกยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา(Research and Development)
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย(Research :R) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน(Analysis : A) : เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน สาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
นามาใช้วิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีดังนี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา
วิเคราะห์เป้าหมาย มาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์สมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2) แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. แบบสัมภาษณ์จานวน 1 ฉบับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้( Learning Style) ของกลุ่มผู้เรียน
ที่ศึกษา โดยการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D) เป็นการออกแบบและพัฒนา(Design and Development :
D and D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลพื้นฐานแล้วนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยสร้างโครงร่าง
รูปแบบก่อนแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแล้วนาไปทดลองใช้(Tryout) กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปได้และประสิทธิภาพก่อนนาไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1. รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(EIRSK Model)
2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดกิจ
กรร
มการเรียนรู้
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน จานวน 3 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research :R) เป็นการนาไปใช้ (Implementation : I ) การทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอน
ผู้วิจัยนาแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ปรับปรุงโดยครูส (Kruse 2007 : 1) ในขั้นการนาไปใช้
(Implementation : I ) ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (research and development) ในขั้นการวิจัย (Research
: R2) ในขั้นนี้ผู้วิจัยนาร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี การผสมผสานข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded Design) วิธีการเชิงปริมาณ
เป็นวิธีหลักและวิธีเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง ร่วมกับการใช้รูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design โดยประยุกต์ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design)
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการเขียนบันทึกพฤติกรรมการเรียนและการทางานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้บันทึกและจากการที่ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนพฤติกรรมจิตนิสัยของ
ตนเองแบบพรรณนาความ (Journal Writing ) ก่อนเรียนและระหว่างเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต จานวน 20 คน แบบแผนการทดลองการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The
One-Group Pretest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
3.2 แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation :E) การประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในขั้นของการพัฒนา (Development
: D2) และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจาลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ปรับปรุงโดย ครูส
ร่วมกับแนวคิดแบบจาลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey และรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของ Joyce and Weil การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการนาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะนาไปใช้ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบและประมวลสรุปข้อมูลด้วย
วิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
2. วิเคราะห์ค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
3. วิเคราะห์พัฒนาการทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
4. วิเคราะห์พัฒนาการทางด้านจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประมวลสรุปข้อมูลจากการสังเกตและการเขียนบันทึกแบบพรรณนาความ
(Journal wrtting) ของนักเรียนและครูด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
5. วิเคราะห์ผลด้านความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 89.79/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 44.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.16
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด(µ = 4.64 , = 0.11 )
อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นที่สาคัญที่นามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อว่า “EIRSK
Model” มีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทักษะความสามารถ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง
และสิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างความ
สนใจด้วยสถานการณ์ปัญหา (Engagement with problem) ขั้นที่ 2 สารวจโดยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
(Investigation) ขั้นที่ 3 วิเคราะห์เหตุผล (Reason) ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ความพอเพียง (Sufficiency) ขั้นที่ 5 จัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกัน (IOC = 0.89) และนาไปหาประสิทธิภาพ (E1 / E2)
แบบกลุ่มใหญ่ (Filed Tryout) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต จานวน 20 คน โดยได้
ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 89.79/88.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหา แผนการศึกษาแห่งชาติ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีขั้นตอนที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบ หลักการและแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่กาหนดมี
ความสัมพันธ์ส่งเสริมกันและกันตลอดทั้งระบบ ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้ นจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา ศิริธัญญารัตน์ (2556 : บทคัดย่อ) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 และจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อว่า PIAEIED Model มี
องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนและเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียน
การสอนมี 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จาเป็น (Preparing Essential Knowledge
and Skills) 2) ขั้นร่วมกันตั้งคาถามเพื่อการสืบเสาะและการแก้ปัญหา (Identifying and Enquiry Questions and
Problem Solving) 3) ขั้นร่วมกันวิเคราะห์เจาะลึกความรู้และแนวทางการแก้ปัญหา (Analyzing and Examining
Deeper Knowledge and Solution) 4) ขั้นประเมินผลแนวทางการแก้ปัญหาและระบุวิธีการแก้ปัญหา (Evaluating
and Identifying Solutions Methodology) 5) ขั้นดาเนินการสืบเสาะและแก้ปัญหา (Investigating and Problem
Solving) 6) ขั้นขยายความรู้ (Extending of New Knowledge) 7) ขั้นการพัฒนาและเผยแพร่ (Developing and
Distributing the Results) อีกทั้งในการกาหนดขั้นตอนการเรียนรู้ได้กาหนดตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสอน
ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive theory) ของเพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีกระบวนการสมองในการ
ประมวลข้อมูล (Information processing theory) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist theory) ที่มุ่งให้นักเรียน
คิดอย่างมีเหตุผลตามลาดับขั้นตอน สามารถรู้คิดนาข้อมูลที่เก็บไว้ในความจาระยะสั้นและระยะยาวออกมาใช้อย่ างเหมาะสม
โดยเชื่อว่าสองเป็นเครื่องมือสาคัญในการแปลความหมายดังนั้นในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดตามรูปแบบการเรียนการ
สอนนี้จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว มีการทางานและ
ฝึกทั กษะการคิ ดร่ วมกับ ผู้อื่ น มีม นุษ ยสั มพั นธ์กั บเพื่อ นในชั้ นเรี ยน ฝึก แปลความหมายของสิ่งที่ค้ นคว้าหาค าตอบเพื่ อ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันและมีการคิดไต่ตรองอย่างรอบคอบ มีการแสวงหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจจาก
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แหล่งความรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีการประเมินข้อมูลแล้วเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและถูกต้อง รูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
แต่ละด้าน คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่า
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนนี้ได้กาหนดหลักการไว้ว่าพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณไปพร้อมกับเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์
โดยในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ใช้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ร่างกายมนุษย์
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารในชีวิตประจาวัน เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและการดารงชีวิตของนักเรียนที่
สามารถนาปัญหาหรือประสบการณ์เหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของนักเรียนมาเป็นประเด็นในการคิดแก้ปัญหาแล้วดาเนินการ
ตามขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาอย่างมี วิจารณญาณเพื่อสรุปเป็นคาตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาซึ่งก็คือองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระวิทยาศาสตร์นั่นเอง เช่น ภาวะสุขภาพในเรื่องของอ้วนน้าหนักเกินมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ ความคาดหวังที่
จะไปสู่จุดมุ่งหมาย ความเหมาะสมความพอดีและการมีภูมิคุ้มกันบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนพบคาตอบ
และสรุปองค์ความรู้ที่มาจากการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ การบูรณาการการคิดกับเนื้อหาสาระดังกล่าวจึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะและความสามารถในการคิดโดยตรง โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน
ทุกขั้นตอนได้รับการออกแบบให้นักเรียนได้เรียนวิธีคิดและฝึกคิดจนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
เนื้อ หาสาระวิ ทยาศาสตร์ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 1 เป็นข้ อมู ลในการคิ ดร่ วมกั บหลักคิ ดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วยความมีเหตุผล ความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีจึงทาให้นักเรียนมีทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณจาแนกตามขั้นตอนการคิดหลังเรียน
พบว่า ทักษะในการคิดที่ต่าที่สุด คือ ทักษะในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลจากการทดสอบวัด
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ (µ = 8.24 , = 0.77)
ทั้งนี้เนื่องมาจากทักษะการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นทักษะขั้นสูง ซับซ้อนที่ต้องอาศัยสาระ
ความรู้ หลักการ ความคิดรวบยอดที่สอดคล้องกันและต้องมีการฝึกฝนที่ยาวนานซึ่งนาไปใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจใน
การเลือกการกระทาการริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และทักษะที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ารองลงมา ได้แก่ ทักษะในการระบุลักษณะ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินข้อมูลในด้านความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและความพอเพียงจากการทดสอบวัด
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า คะแนนเฉลี่ย (µ = 8.37 ,  =0.74) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตพบจากการจัดการเรียนการสอนระหว่างเรียนในด้านทักษะการตีความหมาย
ข้ อ มู ล และลงข้ อ สรุ ป ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (µ = 2.25) ที่ ค รู ต้ อ งคอยช่ ว ยเหลื อ ตลอดเวลาเนื่ อ งจากเป็ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับที่ยากต้องใช้เวลาในการสะสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อแยกเป็นราย
ข้อ ได้แก่ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติการคิดด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม มีการเรียงเนื้อหาและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและสรุปความรู้ เชื่อมโยง
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างหลากหลายและนักเรียนจะได้อ่าน ได้ออกแบบการทดลอง ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนรวบรวมเป็นคาตอบที่ถูกต้อง ทั้งนั้นอาจเนื่องมาจากได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียน โดยได้พิจารณาจากการตรวจสอบความต้องการของผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอน
และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบหลักการและ
แนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008 : 1)
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ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิด ผลสัมฤทธิ์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ควรเข้าใจและดาเนินการตาม
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง โดยเน้นการสอนทักษะการคิดควบคู่ไปกับเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูควรเตรียมแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าที่หลากหลายไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ต้องฝึก
นักเรียนให้กากับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ มีครูเป็นผู้แนะนา อานวยความสะดวกในขั้นตอนของการเรียนรู้ให้ดาเนินไปตาม
ขั้นตอน ส่งเสริมการทางานร่วมกับผู้อื่นเพราะความสัมพันธ์ทางสังคมจะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด แลกเปลี่ยนแนวคิดมา
ใช้สร้างองค์ความรู้ อีกทั้งการเสริมแรงเป็นแรงผลักดันให้ใฝ่เรียนรู้รักในวิท ยาศาสตร์ห้องเรียนที่มีความยืดหยุ่น รู้สึกผ่อน
คลายไม่กดดันจะช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทากิจกรรมและส่งผลดีต่อการกล้าแสดงออกทางความคิดและเกิดความคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณค่าต่อนักเรียนระยะแรกควรให้เวลาในการคิดอย่างเพียงพอและควรให้นักเรี ยน
มุ่งมั่นและตระหนักถึงความสาเร็จในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและควรยกตัวอย่างสถานการณ์ในการคิดที่นักเรียนมี
โอกาสได้ประสบการสถานการณ์นั้น ๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถพัฒนาทั้งการคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึง ควร
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ากว่าปัจจุบันโดยมุ่งเน้นทั้งความรู้และ
ทักษะรายวิชารวมทั้งทักษะในโลกของเทคโนโลยี และเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควรศึกษาการวัดเจคติ ความ
คิดเห็น และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนควบคู่กันด้วย
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น ชื่อว่า “EIRSK Model” พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน
มีค่าความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (µ) ระหว่าง 4.40 – 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.45 – 0.89 ซึ่งแสดงว่า
รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้า ง สามารถนาไปทดลองใช้ได้และผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลอง
ภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมเท่ากับ 89.79/88.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
กว่าก่อนเรียน
3. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารญาณทั้ง 3 ด้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน
สูงกว่าหลังเรียน
5. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีพัฒนาการในช่วงระยะเวลาระหว่างเรียนอยู่ในระดับสูงทุกระยะและมีพัฒนาการ
สูงขึ้นเป็นลาดับ
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การศึกษาปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
A STUDY OF PROBLEMS FOR SUPPORTING LEARNING ORGANIZATION IN SCHOOLS UNDER
THE PHITSANULOK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน สถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสูตรการคานวณของเคจซี่และมอร์แกน ได้จานวนทั้งสิ้น 312 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ภายใน สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน ระดับ น้อย
เมื่อพิจารณาตามระดับบุคคลและระดับองค์กรพบว่า ระดับบุคคล (การเป็นบุคคลรอบรู้ รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็น
ระบบ) อยู่ในระดับ น้อย ส่วนในระดับองค์กร (การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ของทีม) อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็น
ระบบ ตามลาดับ
คาสาคัญ : ปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้
Abstract
The purposes of this research were to study of problems for supporting learning organization in
schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3 by quantitative methods. The sample
was 312 people setting by the formula "Krejcie & Morgan" The research instrument was a questionnaire to use
for collecting research data. The data was analyzed by mean, and standard deviation.The finding showed that
the level of problems for supporting learning organization in schools in overall was at low level. The
problems for supporting learning organization in personal level was at low level and organization level was in
a moderate. The problems level of share vision was in highest.
Keywords: problems for supporting learning organization learning organization
บทนา
ปัจจุบันเข้าสู่ ยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ ยุคดิจิตอลซึ่งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผล
กระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า หากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ย่อมส่งให้การจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปด้วย สถานศึกษาใน
ฐานะองค์กรที่สาคัญองค์กรหนึ่ง ซึ่งจาเป็นจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และไม่ล้าหลัง ซึ่ง
วิธีหนึ่งที่จะทาให้สถานศึกษาสามารถเดินตามความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ก็คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กร
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แห่งการเรียนรู้ (อัญญารัตน์ บารุงราษฎร์, 2552) ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาได้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน การมองเป็นภาพขององค์กรในอนาคตร่วมกันได้อย่างชัดเจน
Peter Senge (1990) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้
สามารถขยายความสามารถ หรือ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการพัฒนาตัวบุคคลในเกิดความรู้
และความชานาญ การสร้างรูปแบบแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน การให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนกาหนด และมองเห็นภาพใน
อนาคตร่วมกัน การสร้างเป้าหมายในอนาคตในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนนาไปสู่การคิดอย่างเป็นระบบที่จะทาให้ทุกคนมองเห็น
องค์กรที่เดินหน้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในภาพร่วมแทนการมองเห็นในแต่ส่วน
หัวใจของคุณภาพการศึกษาอยู่ที่สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาไม่มีคุณภาพนักเรียนก็จะไม่มีคุณภาพ และเมื่อนักเรียนไม่มี
คุณภาพ การจัดการศึกษาก็จัดได้ว่าไม่ประสบผลสาเร็จ สถานศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษาที่เป็นหัวใจที่สาคัญที่สุด จาต้อง
มีความพร้อมในหลายด้านที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ในยุคแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยในปัจจุบัน สถานศึกษาในหลายๆแห่งยังไม่พร้อมที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหาก
สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรการศึกษายังไม่มีความพร้อมที่จะเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ที่เกิดขึ้นก็จะทาให้การบริหารจัดการล้าหลังหรือก้าวไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ สภาพการดาเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งยังขาดความพร้อมในการบุคลากรผู้สอน โดยบุคลากร
ผู้สอนไม่ครบตามกรอบโครงสร้าง มีการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร มาสู่พื้นที่ราบอยู่ในเกณฑ์สูง ทาให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุใหม่แม้จะมีความตั้งใจ ทุ่มเท มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้
แต่ขาดแคลนสื่อ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีความต้องการการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประกอบกับ คะแนน เฉลี่ยร้อยละ
ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2555 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 อยู่ในระดับต่ากว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหานี้ที่มาจากการขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นผลมาจากการคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ของบุคลากรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทาให้การพัฒนาบุคลากร ขาด
ความต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรที่มีความถนัดในแต่ละสาขาวิชามีน้อย และบุคลากรที่มีอยู่ขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร ( แผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2558, สานักงานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3)
ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัญหาในการดาเนินงานสู่ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 เพื่อแสดงให้เห็นถึง ระดับปัญหาด้านความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาในสังกัด และหาแนวทางส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรให้สูงขึ้น โดย
มุ่งเน้นศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมในระดับบุคคลและในระดับองค์กร ว่าบุคลากรในสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะใดบ้างที่จะ
นาพาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสถานศึกษาควรดาเนินกิจกรรมอะไรบ้างที่นาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้มากขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการดาเนินงานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
ตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาในการดาเนินงานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
การศึกษาปัญหาในการดาเนินงานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ภายใต้แนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
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Peter Senge (1990) เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจานวน 1,655 คน กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรการคานวณของเคจซี่และมอร์แกน ได้เป็นจานวน 312 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความ
เรียง โดยแปลความหมายของข้อมูลตามเกณฑ์ของค่าเฉลี่ย (Mean) กาหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2553 : 100-103)
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาในการดาเนินงานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 3 จาแนกตามระดับบุคคลและระดับองค์กร
ระดับความคิดเห็น
ปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กร
n = 294
ลาดับ
แห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ระดับ
S.D.
x̅
1. ระดับบุคคล
น้อย
2.49
0.20
1.1 การเป็นบุคคลรอบรู้
น้อย
5
2.45
0.27
1.2. รูปแบบความคิด
ปานกลาง
3
2.51
0.28
1.3. การคิดอย่างเป็นระบบ
น้อย
2
2.50
0.25
2. ระดับองค์กร
ปานกลาง
2.52
0.23
2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ปานกลาง
1
2.54
0.30
2.2 การเรียนรู้ของทีม
น้อย
4
2.49
0.25
รวม
น้อย
2.50
0.18
จากตาราง 1 พบว่า ปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน ระดับ น้อย เมื่อพิจารณาตามระดับบุคคลและระดับองค์กรพบว่า
ระดับบุคคล (การเป็นบุคคลรอบรู้ รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็นระบบ)
อยู่ในระดับ น้อย ส่วนในระดับองค์กร (การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ของทีม) อยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็น
ระบบ ตามลาดับ

135

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ทั้ง 5 ด้าน
ด้านที่
1.ด้านการเป็น
บุคคลรอบรู้

ลาดับ

1

2
ลาดับ
สุดท้าย
2. ด้านรูปแบบ
ความคิด

1

2
ลาดับ
สุดท้าย

รายการ
ข้อ 5 การทากิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ใช้ ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ข อง
ตนเองในการท าสิ่ ง ใหม่ ๆ ยั ง ไม่
สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อ 2 ยังขาดความต่อเนื่องในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ด้วย
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการพั ฒ นา
ผลงานอย่างสร้างสรรค์
ข้ อ 4 การศึ ก ษาหาความรู้ เ พื่ อ
พั ฒ นาตนเองให้ ถึ ง ขี ด สุ ด ยั ง พบ
ข้อจากัดในบางประการ
ข้อ 2 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความ
เข้าใจในโยบายของโรงเรียน
ร่วมกัน
ข้อ 5 การร่วมกันสร้างแนว
ทางการปฏิบัติตนยังไม่สะท้อนให้
เห็นถึงภาพพจน์ของโรงเรียนได้
อย่างชัดเจน
ข้อ 6 การทาความเข้าใจสภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียนของตนยังพบ
ข้อจากัดด้านการพิจารณาร่วมกัน
จากหลากหลายมุมมองอย่าง
รอบคอบถี่ถ้วนร่วมกัน
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ค่าเฉลี่ย
(x̅ )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

2.58

0.51

ปานกลาง

2.49

0.50

น้อย

2.45

0.50

น้อย

2.59

0.49

ปานกลาง

2.55

0.50

ปานกลาง

2.51

0.51

ปานกลาง

ระดับ
ปัญหา
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ด้านที่

ลาดับ

3.ด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ
1

2
ลาดับ
สุดท้าย
4.ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์
ร่วมกัน

1

2
ลาดับ
สุดท้าย

5.ด้านการ
เรียนรู้ของทีม

1
2
ลาดับ
สุดท้าย

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
(x̅) มาตรฐาน
(S.D.)

รายการ
ข้อ 6 การใช้ความคิดเชื่อมโยงของการ
ทางานของฝ่ายต่างภายในโรงเรียนทั้ง
ในภ า พร วม แ ล ะ ภ า พย่ อย ยั งพ บ
ข้อจากัดด้านเหตุผลที่สนับสนุนอย่าง
เพียงพอ
ข้ อ 8 การฝึ ก ฝนตนเอง หรื อ ท า
กิจกรรม หรือทางานที่ต้องใช้ความคิด
ที่ ซั บ ซ้ อ น ยั ง พบข้ อ จ ากั ด ในการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ
ข้อ 2 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทา
เข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนยังไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ
ข้อ 4 การส่งเสริมให้ตนเองและบุคคล
ในโรงเรี ย นสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ข องแต่ ล ะ
บุ ค คล บนพื้ น ฐานของวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
โรงเรียนยังอยู่ในระดับต่า
ข้ อ 3 การก าหนดเป้ า หมายของ
โรงเรียนที่มาจากการแสดงการร่วมมือ
กันของบุคลากรภายในโรงเรียน ยังอยู่
ในระดับต่า
ข้ อ 2 ยั ง ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มทาง
ความคิดของทุกๆคนอย่างครอบคลุม
และทั่วถึงในการกาหนดแนวทางการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ร ง เ รี ย น ไ ป สู่
ความก้าวหน้า
ข้อ 5 ยั งขาดการปฏิ บัติ ที่ ต่อ เนื่อ งใน
การสร้างและปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้
ตรงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้ อ 4 การใช้ ค วามคิ ด ร่ ว มกั น เพื่ อ
พัฒ นาความรู้ และความสามารถของ
ทีมให้ยังขาดการปฏิบัติทื่ต่อเนื่อง
ข้ อ 3 การเสริ ม สร้ า งความรู้ ทั ก ษะ
และประสบการณ์ให้กันและกัน อย่าง
เต็ ม ศั ก ยภาพ ยั ง ขาดช่ อ งทางและ
รูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลาย
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ระดับ
ปัญหา

2.72

0.45

ปานกลาง

2.52

0.50

ปานกลาง

2.50

0.50

น้อย

2.93

0.26

ปานกลาง

2.45

0.50

น้อย

2.41

0.49

น้อย

2.76

0.43

ปานกลาง

2.51

0.50

น้อย

2.50

0.50

น้อย
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ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 การทากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองใน
การทาสิ่งใหม่ๆยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่าง ข้อ 2 ยังขาดความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์ และข้อ 4 การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดยังพบข้อจากัดในบางประการ
ด้านรูปแบบความคิด ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจในโย
บายของโรงเรียนร่วมกัน ข้อ 5 การร่วมกันสร้างแนวทางการปฏิบัติตนยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน
และข้อ 6 การทาความเข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนของตนยังพบข้อจากัดด้านการพิจารณาร่วมกันจากหลากหลายมุมมอง
อย่างรอบคอบถี่ถ้วนร่วมกัน
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 6 การใช้ความคิดเชื่อมโยงของการทางานของฝ่ายต่างภายในโรงเรียนทั้ง
ในภาพรวมและภาพย่อยยังพบข้อจากัดด้านเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ ข้อ 8 การฝึกฝนตนเอง หรือทากิจกรรม หรือทางาน
ที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน ยังพบข้อจากัดในการดาเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ และข้อ 2 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทา
เข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 4 การส่งเสริมให้ตนเองและบุคคลในโรงเรียนสร้างวิสัยทัศน์
ของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนยังอยู่ในระดับต่า ข้อ 3 การกาหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่มาจากการแสดง
การร่วมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียน ยังอยู่ในระดับต่า และข้อ 2 ยังขาดการมีส่วนร่วมทางความคิดของทุก ๆคนอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึงในการกาหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปสู่ความก้าวหน้ายัง
ด้านการเรียนรู้ของทีม ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องใน การสร้างและปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติใ ห้
ตรงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อ 4 การใช้ความคิดร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้ยังขาดการปฏิบัติที่
ต่อเนื่อง และข้อ 3 การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กันและกัน อย่างเต็มศักยภาพ ยังขาดช่องทางและรูปแบบที่
เหมาะสมและหลากหลาย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อสรุปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ระบุว่า เพื่อศึกษาปัญหาในการดาเนินงานความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ได้ระดับปัญหาในการดาเนินงาน
สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน ระดับ น้อย เมื่อพิจารณาตามระดับบุคคลและระดับองค์กร
พบว่า ระดับบุคคล (การเป็นบุคคลรอบรู้ รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็นระบบ) อยู่ในระดับ น้อย ส่วนในระดับองค์กร (การ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ของทีม) อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็นระบบ ตามลาดับ
อภิปรายผล
การศึกษาปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใน สถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน ระดับ น้อย เมื่อพิจารณาตามระดับบุคคลและระดับองค์กรพบว่า ระดับบุคคล
(การเป็นบุคคลรอบรู้ รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็นระบบ) อยู่ในระดับ น้อย ส่วนในระดับองค์กร
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(การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ของทีม) อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็นระบบ ตามลาดับ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การสร้าง
วิสัยทัศน์ รูปแบบความคิดและการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นประเด็น ปัญหาในการดาเนินงานของสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มากที่สุดนั้น เนื่องมาจากความยากลาบากและอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เจตคติ วิธีปฏิบัติ และตั้งเป้าหมาย
ร่วมกันจนกลายมาเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างชัดเจน การปรับเจตคติของบุคลากรที่เป็นสมาชิกขององค์กรให้เป็นไปในทาง
เดียวหรือเป็นเชิงบวก มองภาพขององค์กรด้วยเจคติที่ดีและนาไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้เพราะวิธีคิดและเจตคติที่ดีเป็น
ปัจจัยสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ธีรวุฒิ แก้วกัณทา (2554) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง วินัย 5
ประการที่ส่งผลต่อความรู้และเจตคติเกี่ยวกับ การลดต้นทุนด้วยระบบการผลิตแบบ TPS (Total Production System) ของ
หัวหน้างาน ใน บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ความรอบรู้แห่ง
ตนและการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรู้ ส่วนวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ของทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับเจตคติ และผลการทดสอบความสัมพั นธ์ระหว่างระดับ ความรู้ และระดับเจตคติเกี่ยวกับการลดต้นทุน
ด้วยระบบการผลิตแบบ TPS ของหัวหน้างาน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 การทากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองใน
การทาสิ่งใหม่ๆ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ข้อ 2 ยังขาดความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ด้วยความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์ และข้อ 4 การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดยังพบข้อจากัดใน
บางประการ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การที่จะขับเคลื่อนให้สถานศึกษาก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น องค์ประกอบส่วน
หนึ่งมาจากลักษณะการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กร ซึ่งจากลักษณะการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กรจะสะท้อนให้เห็ นถึงการเรียนรู้
ขององค์กรนั้นๆได้ การเป็นคนที่รอบรู้ เชียวชาญ และเห็นความสาคัญของการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไปของ
สถานการณ์ต่างๆ มีความคิดริเริ่มสรรค์สรรค์ในการพัฒนานเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนและมุ่งสู่จุดมุ่งหมายและความสาเร็จที่ได้
กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา บัณฑิตา อินสมบัติ. (2550) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการประเมินความ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการ ศึกษาวิจัยพบว่า การสังเคราะห์
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และศึกษาสภาพความเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1 ลักษณะของเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคคลในองค์กร 1.2
ระบบการทางานที่มีแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 1.3 ปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในองค์กร 1.4 การเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรที่ก้าวทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และ 1.5 การจัดระบบระเบียบงานที่ดีขององค์กร
ด้านรูปแบบความคิด ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความ
เข้าใจในโยบายของโรงเรียนร่วมกัน ข้อ 5 การร่วมกันสร้างแนวทางการปฏิบัติตนยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ของโรงเรียนได้
อย่างชัดเจน และข้อ 6 การทาความเข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนของตนยังพบข้อจากัดด้านการพิจารณาร่วมกันจาก
หลากหลายมุมมองอย่างรอบคอบถี่ถ้วนร่วมกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า องค์ประกอบด้านรูปแบบความคิดซึ่งเป็นระดับบุคคลนั้น สมาชิก
ในองค์กรจาเป็นจะต้องร่วมกันศึกษาหาความรู้ หาแนวทางปฏิบัติ และวิธีคิดที่เป็นรูปแบบเฉพาะตามบริบทขององค์กรร่วมกัน
สร้างนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ความสาเร็จขององค์กร ซึ่งอาจจะใช้วิธีการศึกษาจากตัวอย่างของ
องค์ก่อนอื่นๆ ที่ประสบความสาเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยอาศัยหลักทฤษฎีที่ได้รับการ
ยอมรับ เช่น การเทียบเคียงมาตรฐาน (Ben Marking) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ คาร์ตาซีนาร์ (Katarzyna ,2015 : 89 –
101 ) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง การใช้การเทียบเคียงมาตรฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (The Benchmarking in University Development towards a Learning Organization) ซึ่งผลการศึกษาและ
วิจัยพบว่า วิธีการเชิงระบบในการใช้การเทียบเคียงมาตรฐานในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้สามารถ
สนับสนุนความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ได้ มหาวิทยาลัยที่จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องพัฒนากระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์และการคิดเชิงเทียบเคียงที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเทียบเคียงมาตรฐาน
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ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 6 การใช้ความคิดเชื่อมโยงของการทางานของฝ่ายต่างภายในโรงเรียนทั้ง
ในภาพรวมและภาพย่อยยังพบข้อจากัดด้านเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ ข้อ 8 การฝึกฝนตนเอง หรือทากิจกรรม หรือทางาน
ที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน ยังพบข้อจากัดในการดาเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ และข้ อ 2 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทา
เข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การที่สมาชิกในองค์กรมี
กระบวนการคิดที่ยังไม่เป็นระบบ และการทางานอย่างไม่ระบบระเบียบ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ทาให้ไม่สามารถมองเห็นระบบการ
ทางานขององค์กรในภาพรวมและภาพย่อยได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความยากลาบากในการสร้างและขับเลือ่ น
สถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรูร์แคน (Gurcan ,2014 : 48 – 62 ) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง
ความยากลาบากในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Difficulties of Creating Organization ซึ่งผลการศึกษาและวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลาบากในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ ปัจจัยด้านสมาชิก โดยสมาชิกในองค์ กรไม่ตระหนักถึง
การสื่อสารที่ดี ขาดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีขั้นมีตอน ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการทางานและกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ตก
ลงร่ว มกัน และ ด้านการจัด การภายในองค์ก ร โครงสร้ างขององค์ กรที่ไ ม่ชัดเจน มองไม่ เห็นภาพรวมและภาพย่ อยและขาด
องค์ประกอบที่จาเป็น ในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนควรเน้นที่ปัจจัยด้านสมาชิก และการบริหารจัดการที่ชัดเจน
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 4 การส่งเสริมให้ตนเองและบุคคลในโรงเรียนสร้างวิสัยทัศน์
ของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนยังอยู่ในระดับต่า ข้อ 3 การกาหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่มาจากการแสดง
การร่วมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียน ยังอยู่ในระดับต่า และข้อ 2 ยังขาดการมีส่วนร่วมทางความคิดของทุก ๆคนอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึงในการกาหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปสู่ความก้าวหน้ายัง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันอาจจะมาจากหลายสาเหตุนอกจากการขาดการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างวิสัยทัศน์ของตน การขาดการร่วมมือกัน
กาหนดเป้าหมาย และการขาดการมีส่วนร่วมทางความคิดในเรื่องต่าง ๆ แล้ว การไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกๆคนในองค์การมีส่วน
ร่วมในรางวัลหรือผลงานที่สาเร็จขององค์กร การขาดการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการขาดการส่งเสริมให้
ดาเนินงานอย่าต่อเนื่องและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันกาหนดไว้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยและปัญหาหนึ่ง
ของดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในทางกลับกัน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาวิธีการ หรือแนวทางหาแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รณรงค์ คงทวี. (2554: ) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ผลการศึกษาและวิจัย
พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
เป็นบุคคลที่รอบรู้ และส่วนที่ต่าที่สุด คือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งในด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันที่มีการปฏิบัติสูงสุดนั้น ได้มี
การเปิดโอกาสให้บุคลากรการมีส่วนร่วมในรางวัลขององค์กร มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ด้านการเรียนรู้ของทีม ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องใน การสร้างและปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติใ ห้
ตรงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อ 4 การใช้ความคิด ร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้ยังขาดการปฏิบัติที่
ต่อเนื่อง และข้อ 3 การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กันและกัน อย่างเต็มศักยภาพ ยังขาดช่องทางและรูปแบบที่
เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การที่บุคลากรขององค์กรขาดการแลกเปลี่ ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้ กัน
และกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ ขาดเวลาและการส่งเสริมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ การศึกษา
ต่อ รวมถึงการทางานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ ตนและแก่ทีมงานนั้นเป็นปัจจัยที่
นาไปสู่ปัญหาด้านการเรียนรู้อย่างเป็นทีม ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาวิธีการ หรือแนวทางหาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การ
จัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการโดยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รณรงค์ คงทวี. (2554: ) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
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ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผลการศึกษาและวิจัยพบว่า องค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้
และส่วนที่ต่าที่สุด คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งในด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรมต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการความรู้และความคิดมุ่งเน้นการ
ทางานร่วมกันเป็นทีม และการจัดกิจกรรมที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า ระดับปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน สถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน ระดับ น้อย เมื่อพิจารณาตามระดับบุคคลและ
ระดับองค์กรพบว่า ระดับบุคคล (การเป็นบุคคลรอบรู้ รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็นระบบ) อยู่ในระดับ น้อย ส่วนในระดับ
องค์กร (การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ของทีม) อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การสร้างเป้าหมายหรือภาพแห่งความสาเร็จในอนาคตนั้นเป็นปัญหาสาคัญที่
จะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจจะต้อ งเริ่มดาเนินการโดยเริ่มจากการส่ งเสริมบุคคลในโรงเรียนสร้างวิสัยทั ศน์ หรือเป้าหมาย
ความสาเร็จของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กาหนดร่วมกัน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน สถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ซึ่งจากัด เพียงแค่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่ 4 อาเภอ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งพื้นที่จังหวัดซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกันไปในบางเรื่องบางตอน
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ การศึกษาปัญหาในการดาเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักวินัย 5 ประการของ ปี เตอร์ เซนเจ้ (Peter Senge) เท่านั้น ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ องค์กรแห่งการ
เรียนรู้นี้มีหลายแนวคิด ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิด อื่น ๆ ตามบริบทที่
เหมาะสมต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การสร้ างและการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิก ส์
เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ ของหลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิค
ตาก พุทธศักราช 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย คู่มือครูและสื่อการเรียนการสอน คู่มือ ประกอบด้วย
ใบประลอง แบบฝึกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับสื่อการเรียนการสอนจะเป็นตัวอักษร
และรูปภาพที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point โดยได้นาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก จานวน 20 คน เมื่อนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้เรียน
ด้วยชุดการสอนแล้วจึงทาการทดสอบด้วยแบบฝึกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
ปรากฏว่า ชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ ที่สร้างขึ้นมามี
ประสิทธิภาพ 84.54/81.15 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
คาสาคัญ: ชุดการสอน ประสิทธิภาพ นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
Abstract
The research aims to development and evaluation of instructional package for introduction to
pneumatic and hydraulic course, principles of the cylinder subject according to curriculum of high
vocational certificate in electrical power technology in 2013. The instructional package consists of teacher
manual and instruction media. The teacher manual composes of lab sheets, exercise and achievement
test. The instruction media is text and pictures that are created by Microsoft power point program. The
set used with the samples which are twenty students in second year of high vocational certificate in
electrical power technology of tak technical college. After the sample students have studied by
instructional set then test by using exercise and achievement test. The research results found that the
created instructional package for introduction to pneumatic and hydraulic course, principles of the
cylinder subject has the efficiency about 84.54/81.15 higher than the defined criterion that is 80/80.
Keywords: instructional package efficiency introduction to pneumatic and hydraulic
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยมีการกาหนดนโยบาย Thailand 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตของ
แต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีการทางานของเครื่องจักรเป็นอัตโนมัติ มากขึ้น เครื่องจักรที่มีระบบการทางานแบบอัตโนมัติ
ส่วนมากจะมีระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการทางาน ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมจึงต้องมีบุคลากรที่
มีความรู้ เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม เพื่อผลิตช่างเทคนิค
ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างไฟฟ้ากาลัง ก็เป็นหลักสูตรหนึ่ง ที่มีความรู้ ความ
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เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าและทางด้านระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การเรียนการสอนในรายวิชา 2100-1009 งานนิว
แมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการทางานนิว เเมติกส์เบื้องต้น, โครงสร้างและหลักการทางานของ
กระบอกสูบ, การทดสอบอุปกรณ์นิว แมติกส์, การต่อวงจรควบคุมทิศทางวงจรปรับความเร็ว , วงจรควบคุมโดยอัตโนมัติของ
ระบบนิวเเมติกส์, หลักการเบื้องต้นของไฮดรอลิกส์ ในหัวข้อเรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ ผู้วิจัยจะพบปัญหา คือ ขาด
รายละเอียดที่ยังไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาวิชา ใบประลอง วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น ยั งจะส่ งผลท าให้ นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ข้ า ใจหลั ก การท างานของหลั ก การท างานของกระบอกสู บ ว่ า มี
กระบวนการทางานอย่างไร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
จากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ใบประลอง
แบบฝึกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหมาะสม โดยนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพราะจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชุดการสอน จากผลการวิจัยที่ผ่านมาสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้ชุดการสอนได้ผลดีกว่าการสอนแบบปกติที่
ปฏิบัติกันอยู่ นอกจากนี้ชุดการสอนยังจะทาให้ผู้เรียนเกิด ความรู้ ความจา ความเข้าใจในเนื้ อหาวิชาได้ง่ายและชัดเจนขึ้น มี
คุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (สุรสิทธิ์ แสนทอน และภานุวัฒน์ จันต๊ะภา, 2558)
ผู้วิจัยจึงมีการสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดการสอนรายวิชา 2100-1009 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
เรื่อง หลั กการทางานของกระบอกสู บ ของหลักสูต รประกาศนีย บัตรวิชาชี พ สาขางานไฟฟ้ ากาลัง วิ ทยาลัยเทคนิคตาก
พุทธศักราช 2556
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อการสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น เรื่องหลักการทางานของกระบอกสูบ หลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก
พุทธศักราช 2556 โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้
การกาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียน วิชางานนิวแมติกส์และ
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิค
ตาก ซึ่งมีจานวนทัง้ หมด 20 คน ที่ลงทะเบียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นโดยการเลือกแบบเจาะจง
กลุ่มที่ใช้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ คือ นักศึกษาที่ผ่านการเรียน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
มาแล้ว จานวน 20 คน สาหรับใช้ในการหาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ คู่มือครู เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ ,
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินการสร้างแต่ละส่วนดังต่อไปนี้
1. คู่มือครู เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ ที่จัดสร้างขึ้นมานี้ ประกอบด้วย
1.1 ใบประลอง มีทั้งหมด 2 ใบประลอง คือ งานควบคุมกระบอกสูบทางเดียว และงานความคุมกระบอกสูบสองทาง
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเพียงพอกับระดับผู้เรียน
1.2 สื่อการเรียนการสอน โดยยึดจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบประลองและข้อดีข้อจากัดของสื่อการเรียนการ
สอนแต่ละชนิดเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนมากที่สุด สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่แสดงด้วย
คาอธิบายที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพหลักการทางานของกระบอกสูบ ที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
1.3 แบบฝึกหัดหลังบทเรียน จานวนทั้งหมด 22 ข้อ โดยมีจานวนของแบบฝึกหัดหลังบทเรียนทางด้านการฟื้นคืน
ความรู้ จานวน 16 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จานวน 6 ข้อ ตามตารางการวิเคราะห์ออกแบบฝึกหัดหลังบทเรียน ซึ่ง
เป็นใบประเมินผลวัดความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละหัวข้อเรื่อง มีลักษณะเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือก (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) ซึ่งสร้างให้ครอบคลุมและระดับของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้และ
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน พร้อมใบเฉลย
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวนทั้งหมด 13 ข้อ โดยมีจานวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทางด้านการฟื้นคืนความรู้ จานวน 8 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จานวน 5 ข้อ ตามตารางการวิเคราะห์
ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นใบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละหัวข้อ
เรื่องมีลักษณะเป็นแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) ซึ่งสร้างให้ครอบคลุมและระดับของ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้และเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน พร้อมใบเฉลย
3. แบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอน สาหรับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบ
ประเมินผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านใบประลอง แบบฝึกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และสื่อการเรียนการสอน
ดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group Posttest Only Design
(ไพศาล วรคา, 2561) การทดลองในลักษณะนี้จะเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทดลองเพียงกลุ่มเดียวแล้วทาการทดลอง เมื่อทาการ
ทดลองแล้วก็ทาการทดสอบเพื่อดูผลการทดลองได้เลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากตารา หนังสือ หลักสูตร บทความ งานวิจัย และสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางต่าง ๆ ในการกาหนดรูปแบบของชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ
2. สร้างชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ
3. นาชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน
4. หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนาไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ใช้หาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ทดลองและเก็บข้อมูลชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอก
สูบ กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่งมีจานวน
ทั้งหมด 20 คน ที่ลงทะเบียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นโดยการเลือกแบบเจาะจง จากการทาแบบฝึกหัดหลัง
บทเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. นาผลที่ได้จากการทดลองและเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอน สาหรับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย
(Mean)
2. การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
2.1 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2543) โดยค่าของความยากง่ายของแบบทดสอบที่ใช้ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 0.2-0.8
2.2 การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543) โดยค่าอานาจจาแนกที่ถือว่าจาแนกคนเก่งและอ่อนได้จะใช้ค่าอยู่ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน 20
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ได้ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป
3. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของ
กระบอกสูบ ตามเกณฑ์กาหนด 80/80 โดยใช้สูตรสาหรับการหาประสิทธิภาพทางการเรียน
การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ชุดการสอนรายวิชา 2100-1009 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ ของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก พุทธศักราช 2556 จะประกอบไปด้วย ใบประลอง
ดังรูปที่ 1, สื่อการเรียนการสอน ดังรูปที่ 2, แบบฝึกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ภาพที่ 1 ใบประลอง

ภาพที่ 2 สื่อการเรียนการสอน
แบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอน
ผู้วิจัยทาการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง
หลักการทางานของกระบอกสูบ นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน แสดงความคิดเห็น ผลปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
ชุดการสอน ดังต่อไปนี้
1. ด้านใบประลอง อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.51 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
ใบประลองที่จัดทาขึ้น
2. ด้านแบบฝึกหัดหลังบทเรียน อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.56 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่งกับแบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่จัดทาขึ้น
3. ด้านแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.54 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดทาขึ้น
4. ด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.67 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่งกับสื่อการเรียนการสอนที่จัดทาขึ้น
สรุปผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญยอมรับ ชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ ที่สร้างขึ้นมานี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้
การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนที่จะนาไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ใช้หาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผล
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การทดลอง พบว่า จะได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.65 ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.60 และค่าความมั่น
เท่ากับ 0.89 เมื่อผ่านการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วปรากฏว่าได้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 13 ข้อ ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บ
ข้อมูลสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทางานของกระบอกสูบ ไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่ง
มีจานวนทั้งหมด 20 คน โดยทาแบบฝึกหัดหลังบทเรียนระหว่างเรียน จานวนทั้งหมด 22 ข้อ โดยมีจานวนของแบบฝึกหัดหลัง
บทเรียนทางด้านการฟื้นคืนความรู้ จานวน 16 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จานวน 6 ข้อ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือก ผลของการทาแบบฝึกหัดนักศึกษามีคะแนนต่าสุด 15 คะแนน คะแนนสูงสุด 22 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 18.60
คะแนน และทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียน จานวนทั้งหมด 13 ข้อ โดยมีจานวนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางด้านการฟื้นคืนความรู้ จานวน 8 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จานวน 5 ข้อ
เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผลของการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีคะแนนต่าสุด 8
คะแนน คะแนนสูงสุด 13 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 10.55 คะแนน ผลการวิจัยโดยสรุปปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นกั ศึกษาสามารถตอบ
คาถามในแบบฝึกหัดหลังบทเรียนได้ถูกต้อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนจากการหาค่าคะแนนเฉลีย่ ที่นักศึกษาสามารถทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนได้ถูกต้อง

ร้อยละ
84.54
81.15

อภิปรายผล
จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษา
สามารถตอบคาถามในแบบฝึกหัดหลังบทเรียน ร้อยละ 84.54 จะมีค่าสูง เป็นเพราะว่านักศึกษาได้กระทาแบบฝึกหัดหลัง
บทเรียนทันทีเมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนในการทดลองจากใบประลองเสร็จสิ้น ทาให้มีความรู้ ความจา และความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชามีความแม่นยาสูง ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนของการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษา
สามารถทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียน ร้อยละ 81.15 จะมีค่าต่ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างเรียน เป็นเพราะว่านักศึกษาได้กระทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังที่กระบวนการเรียนการสอน
ผ่านไปนานแล้ว อาจจะทาให้มีความรู้ ความจาและความเข้าใจในเนื้อหามีความแม่นยาลดลงหรือถูกลืมไปบ้าง แต่ก็สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงว่าเมื่อนักศึกษาได้เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการ
ทางานของกระบอกสูบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางานในแต่ละขั้นตอนของกระบอกสูบ และ
กระบวนการต่าง ๆ ของกระบอกสูบ ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนรายวิชา 2100-1009 งานนิวแมติกส์แ ละไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการ
ทางานของกระบอกสูบ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก พุทธศักราช 2556 ที่
สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพ 84.54/81.15 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยเป็นอย่างดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือ และคาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และวิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ให้ความ
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อนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์ที่ เกี่ย วข้อ งต่าง ๆ ในการจั ดทาและเก็บข้ อมูล ในการทาวิจัย และขอขอบคุณ นักศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเป็นอย่างดียิ่ง
เอกสารอ้างอิง
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง. (2559). การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ไพศาล วรคา. (2561). การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 9). มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์.
ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
สุรสิทธิ์ แสนทอน, พิษณุ สังข์คา, และภานุวัฒน์ จันต๊ะภา. (2558). สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนา
วัสดุช่วยสอน. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 (น. 48-52).
ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
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การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
THE DEVELOPMENT OF USING THE MULTIPLICATION AND DIVISION SKILLS PRACTICES
FOR THE STUDENTS IN PRATHOMSUKSA 3
วัชราภรณ์ ปาละวันนา
โรงเรียนบ้านเด่น สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 ลาปาง
*corresponding author e-mail: Palawanna2521@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหารและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเด่น อาเภอสบปราบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 9 คน
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4
ตัว เลื อก จ านวน 30 ข้ อ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อง การคู ณ และการหาร ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 จ านวน 12 แผน
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและ
การหาร จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ), ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 𝜎 )
ผลการวิ จั ย พบว่ า แบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ เ รื่ อ ง การคู ณ และการหาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.28 / 83.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ แบบฝึ ก เสริม ทัก ษะคณิต ศาสตร์ เรื่ อ ง การคู ณและการหาร กลุ่ มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47.04
โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 36.30 และ 83.33 ตามลาดับ ความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ และการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( μ ) เท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) เท่ากับ 0.22
คาสาคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Abstract
This research were to 1) develop the multiplication and division skills for the students in
Prathomsuksa 3 that had efficiency of 80/80 according to criterion 2) to compare the achievement and
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attitude toward mathematics subject before and after using the skills practices. The populations were 9
students in Prathomsuksa 3 at Ban Den school, Sobprab district, The office of Lampang Primary Education
Area 2 during semester 2 in academic year 2017.
To use the multiplication and division skills practices for the students in Prathomsuksa 3,the
multi-choice achievement tests, the multiplication and division lesson plan and the statistical analysis
were arithmetic average, standard deviations.The results of this research were the multiplication and
division skills for the students in Prathomsuksa 3 that had efficiency of 90.28 / 83.33 higher than criterion (
80 / 80 ) students learning with skills practices had post- test scores significantly higher than pre-test
scores. Test scores before and after learning the average score was 36.30 and 83.33% respectively which
the average point increased 47.04% .The students had positive attitude toward learning by the
multiplication and division skills practices. The students were very satisfied according to 4.44 of arithmetic
average and 0.22 of standard deviations.
Keywords: skills practices for the students in Prathomsuksa 3
บทนา
การพัฒนาประเทศจะพัฒนาไปด้วยดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม นั้นย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของพลเมืองส่วน
ใหญ่ของประเทศเป็นสาคัญ ฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพของประชากรจึงเป็นสิ่งจาเป็นในการพัฒนาประเทศ การศึกษามีส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากร การพัฒนาความคิดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี การฝึกทักษะการคิดและกระบวน การคิด จึงเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก เพื่อที่จะเจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกาลังสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ (จิราภรณ์ ศิริทวี,2545 : 35) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม อีกทั้งยังได้
กาหนดให้มี การจั ดทาหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 โดยยึดหลั กการจัดการศึกษาเพื่อ มุ่งให้
ความสาคัญของความรู้ ความคิด ความสามารถ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
มุ่งไปสู่การคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น อีกทั้งสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง การเรียนการสอนคณิตศาสตร์สาหรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เ พื่อ ให้เ ยาวชนเป็น ผู้ที่มีค วามรู้ค วามสามารถทางคณิต ศาสตร์ที่พ อเพีย ง
สามารถนาความรู้ ทักษะ และกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นคณิตศาสตร์เป็นวิชากลุม่
สาระพื้นฐานที่จาเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างเพียงพอ ดังนั้น การฝึกทักษะจึงมีความจาเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสอน
คณิตศาสตร์ ซึ่งการฝึกทักษะนั้นไม่เฉพาะฝึกในแบบเรียนและแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว ครูจาเป็นจะต้องหากิจกรรมอื่น ๆ
เช่น เกม และสร้างแบบฝึกเสริมทักษะต่าง ๆ มาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ซึ่ งจะทาให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย
บทเรี ย น มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย นมากขึ้ น ซึ่ ง ชุ ด กิ จ กรรมเป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ที่ น ามาใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์เพราะชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
ความสามารถ และความสนใจ มีอิสระในการคิด สามารถใช้ความคิดได้อย่างเต็มความสามารถของตนเอง โดยครูเป็นผู้สร้าง
โอกาสทางการเรียนการสอน มีกิจกรรมให้ผู้เรีย นเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มซึ่งผู้เรียนจะดาเนินการเรียนตามคาแนะนาที่
ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมเป็นลาดับขั้นตอนด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยากรู้อยาก
เห็นอยากคิดค้นสิ่งต่างๆ จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ประสบความสาเร็จตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์
ต่า ซึ่งสภาพปัญหาส่วนใหญ่เนื่องมาจากนักเรียนขาดทักษะในการคิดคานวณ ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา และขาดความรู้
ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ที่เป็นความรู้พื้นฐานเชื่อมโยงสาระอื่น ๆ โดยเฉพาะ เรื่อง การคูณและการหาร นักเรียนไม่มี
ทักษะในการ การคูณ และการหาร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ต่ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กาหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.30
(สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านเด่น, 2558) ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้คือร้อยละ 80.00
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นอกจากนี้ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ จ ากผลการทดสอบประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (NT:National Test)
ปีการศึกษา 2558 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดคานวณ ต่ากว่าทุกด้าน คือได้คะแนนเฉลี่ย 39.43 (สานัก
ทดสอบทางการศึกษา,2558) จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าทักษะทางด้านคิดคานวณสมควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับ
แรก
จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้จัดทาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาการคู ณ และการหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 12 ชุด เพื่อให้นักเรียนได้เกิด การเรียนรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเด่นให้เพิ่มสูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กาหนดไว้
วิธดี าเนินการวิจัย
1.ขั้นตอนและการดาเนินการวิจัย
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรี ย นบ้ า นเด่ น อ าเภอสบปราบ จั ง หวั ด ล าปาง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 2
จานวน 9 คน
1.2 ตัวแปรที่ต้องการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตั ว แ ปร ตา ม ได้ แก่ ผ ลสั มฤทธิ์ ท างกา รเ รี ย นของนั ก เรี ยนชั้ น ประ ถม ศึ ก ษา ปี ที่ 3 ที่ เ รี ยนด้ ว ย
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ชนั้
ประถมศึกษาปีที่ 3
1.3 รูปแบบในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และในระหว่างนั้นมีการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ต่อเนื่องกันไป 12 ชุด โดยมี
รูปแบบ ดังนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัย
กลุ่ม
ทดสอบก่อน
ทดลอง
ทดสอบหลัง
E
O1
X
O2
เมื่อ
E
หมายถึง กลุ่มทดลอง
O1
หมายถึง การทดสอบก่อ นเรียน
O2
หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
X
หมายถึง การดาเนินการสอนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อ ง การคูณและ
การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 12 เล่ม
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวน 12 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ฉบับ 10 ข้อ
1.5 ขั้นตอนการดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วิ เคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย วารสาร สิ่งพิมพ และตาราตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสราง
แบบฝกเสริมทักษะ และการจัดทาแบบฝกเสริมทักษะ ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวของ เชน แนวการทางจัด
กิจกรรมการ เรียนรู คณิตศาสตร ตลอดจนเทคนิคการสอน การสรางนวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู และ
จิตวิทยาการเรียนรู ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาคัญจากเอกสาร เว็บไซต์และ งานวิจัยตางๆ ตลอดจน
ปรึกษาผูที่มีความเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อการออกแบบโครงสราง และหนวยการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหตัวชี้วัด สาระการเรียนรู และ
ความคิดรวบยอด สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อกาหนดชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด และแนวการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง การคู ณ และการหาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 3 ออกแบบ
ชุดแบบฝกเสริ มทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ องการคู ณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปที่ 3
วิ เ คราะหตั ว ชี้ วั ด สาระการเรี ย นรู และความคิ ด รวบยอด สมรรถนะส าคั ญ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค เพื่ อ จั ด ท า
แผนการเรี ย นรู และพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ที่ ใ ชประกอบการใช้
แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อ ง การคูณและการหาร กลุ่ม สาระ การเรีย นรู้ค ณิต ศาสตร์ สาหรับ นัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 3 จานวน 12 เล่ม
นาแบบฝึก เสริม ทัก ษะคณิต ศาสตร์ เรื่อ ง การคูณ และการหาร กลุ่ม สาระการเรีย นรู ้ค ณิต ศาสตร์ ส าหรับ นัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 12 เล่ม เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
และเนื้อ หา รวมทั้ง ประเมิน ความเหมาะสมความสอดคล้อ งของประเด็น ต่า งๆ ของแบบฝึก เสริม ทัก ษะคณิต ศาสตร์
เรื่องการคูณและการหาร นาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส าหรับ นัก เรีย นชั ้น ประถมศึก ษาปีที ่ 3 มาปรั บ ปรุ งแกไขตามขอเสนอแนะของผู เ ชี่ ย วชาญ หลั ง จากปรั บ ปรุ งแกไข
แบบฝึก เสริม ทัก ษะคณิต ศาสตร์ เรื ่อ ง การคูณ และการหาร กลุ ่ม สาระการเรีย นรู ้ค ณิต ศาสตร์ ส าหรับ นัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แลว นาไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามขั้นตอน ดังนี้ ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสมัย ตาบลสมัย อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จ านวน 3 คน น าผลคะแนนระหว่า งการท ากิจ กรรมการเรีย นและคะแนนวัด ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นมา
คานวณหาค่า ประสิท ธิภ าพของแบบฝึก เสริม ทัก ษะ ได้ค่า ประสิท ธิภ าพ (E1 / E2) คือ 75.56/72.00 นาแบบฝึกเสริม
ทักษะมาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนาไปทดลองกับกลุ่มเล็กในขั้นที่สองต่อไป ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1 : 10) นาแบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้าหลง ตาบลสมัย
อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 10 คน นาผลคะแนนระหว่า งการทากิจ กรรม
การเรีย นและคะแนนวัด ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นมาค านวณหาค่า ประสิท ธิภ าพของแบบฝึก เสริม ทัก ษะ ได้ค ่า
ประสิทธิภาพ (E1 / E2) คือ 79.67/78.33 ผู้วิจัยบันทึกปัญหาข้อบกพร่องไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาในการเขียนคาสั่ง
เมื่อทดลองกับกลุ่มเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว นาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขอี ก ครั้ งหนึ่ ง โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ที่ นั ก เรี ย นบั น ทึ ก ปั ญ หา
ข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยไว้การทดลองภาคสนามได้ดาเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล
สบปราบ ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน นาผลคะแนน
ระหว่า งการทากิจ กรรมการเรีย นและคะแนนวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น มาคานวณหาค่า ประสิท ธิภ าพของแบบฝึก
เสริม ทัก ษะได้ค่า ประสิท ธิภ าพ(E1/E2) คือ82.92/81.78 นาแบบฝึก เสริม ทัก ษะคณิต ศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วไปใช้จริงกับ
นักเรีย นชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้ านเด่ น ตาบลสมัย อ าเภอสบปราบ จั งหวัด ลาปาง สั งกั ดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2560 จานวน 9 คน
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2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อ ง การคูณ และการหาร กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ คณิต ศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และขอบข่ายเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ศึกษาขอบขายเนื้อหาของการสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการคูณและการหาร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากเอกสารการสอนคณิตศาสตรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางจัดทาขอบขายเนื้อหาและ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การคูณและการหารวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปนกรอบในการจัดทาหนวยการเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การคูณ
และการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จานวน 12 แผน 15 ชั่วโมง นาแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาป ที่ 3 จานวน 12 แผน ที่สร้างขึ้นเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและความสอดคลองของ ประเด็นตางๆ ของแผนการ
จัดการเรียนรู นาผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ข อง (บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 67-71)
นาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ นาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้สอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้ ศึกษา
หลักสูตร เอกสารคู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครื่องมือวัด และประเมินผล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบทดสอบ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดยให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หลักสูตรสถานศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สร้า งแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรีย น เรื่อ ง การคูณ และการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และหลังใช้ แบบฝึก เสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ สอดคล้องกั บ
ผลการเรียนรู้ที่ค าดหวังและสอดคล้อ งกับ เนื้อ หา เรื่อง การคูณและการหาร สร้างเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจานวน
40 ข้ อ ต้ อ งการจริ ง 30 ข้ อ ซึ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนในแต่ ล ะข้ อ คื อ ตอบถู ก ให้ 1 คะแนน ถ้ า ตอบผิ ด ให้ 0 คะแนน
นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้อง ความยากง่าย
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะการใช้คาถาม ตัวเลือก ตัวลวง เนื้อหาที่
ต้องการวัด และความถูกต้องทางด้านภาษา เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข นาผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญไปทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่า IOC ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่ 0.05 ถึง 1.00 ถือว่า
แบบทดสอบนั้นมีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาที่
ใช้ได้ (สมนึก ภัททิยธนี,2546 : 217-220)
4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดดาเนินการ ดังนี้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบ
สอบถามพึงพอใจ วิเคราะหเนื้อหาที่วัด เลือกรูปแบบเครื่องมือที่วัด สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใช แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนแบบ
มาตราส วนประมาณค า มี 5 ระดั บ คื อ พึ ง พอใจมากที่ สุ ด พึ ง พอใจมาก พึ ง พอใจปานกลาง พึ ง พอใจน อยที่ สุ ด
นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สร้างขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอความ และภาษาที่ใช เพื่อใหมี
ความชัดเจน และเหมาะสมกับงานวิจัย แลวนามาปรับปรุงแกไขนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต อการเรียน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มประชากร
ต่อไป
1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนนี้ ไดแก การรวบรวมผลการทากิจกรรมโดยใช แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร การทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post - test) และการตอบ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทา
การวิเคราะห์จากคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยร้อยล ะ 3) วิเคราะห์ระดับ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณและการหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (1) สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) ร้อยละ (Percentage) P=  f ×100


2) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ซึ่งใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105)

𝜇  X

3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard

N

Deviation) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2546 : 103) 𝜎 = √𝑁 ∑ 𝑥 𝑁−(∑ 𝑥) (2) สถิติหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา (IOC) ด้วยการพิจารณาของ
2

2

2

R

ผู้เชี่ยวชาญ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (อ้างในวาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546,หน้า 88) จากสูตร IOC= N 2) ค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบ (P) ใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี.2544 : 221) P = R
3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
N

ทางการเรียนโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson 20) 4) การหาค่าอานาจจาแนกของ
แบบทดสอบใช้สูตรการคานวณดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 130) r=
5) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
Ru – Re
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดย
N/2
X
X
ใช้สูตร ดังนี้ (เผชิญ กิจระการ, 2545 : 46-51) E  N 100 และ E  N 100
1

1

A

A

ผลการวิจัย
การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การคู ณ และการหาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ดาเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
เด่น อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 9 คน โดยทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงสอน
ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อสอน
จบเรียบร้อยแล้วทาการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งได้ผลการทดลอง ปรากฏดังตาราง 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
𝑥̅
รายการ
N คะแนนเต็ม
ร้อยละ
เกณฑ์ร้อยละ
∑𝑥
คะแนนระหว่างเรียน
9 120
975.00 108.33 90.28
80 (E1)
คะแนนหลังเรียน
9 30
225
25.00 83.33
80 (E2)
จากตาง 1 จากตาง 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จานวน 9 คน ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน 108.33 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.28 และได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 แสดงว่า แบบฝึ กทัก ษะคณิ ตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิต ศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 มีค่า E1 / E2 เท่ากับ 90.28 / 83.33
ตอนที่ 2 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย นด้ ว ยแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเด่น อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 จานวน 9 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จานวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จานวน 4 ตัวเลือก โดยทาการทดสอบก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริม
ทัก ษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ และการหาร กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ กษาปีที่ 3 แล้ว น าข้ อ มู ล
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การทดสอบ
จานวนนักเรียน
คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น
ก่อนเรียน
9
19.60
36.30
47.04
หลังเรียน
9
45
83.33
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเด่น ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การคูณและการหาร มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47.04 โดยคะแนนการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 36.30 และ 83.33 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ ว ยแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์
เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด จานวน 4 รายการ จากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมทั้งฉบับ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.44 มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเกณฑ์ที่กาหนดในการแปรผล คือค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 เป็นระดับที่พอใจ
มาก หมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร อยู่ในระดับ
มาก
อภิปรายผล
การพัฒ นาแบบฝึ กเสริ มทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง การคู ณและการหาร กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ตศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ผลการศึกษาและผลการอภิปรายดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 ผลการศึก ษาพบว่า ประสิ ท ธิภ าพของแบบฝึ กเสริม ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่อง การคู ณและการหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.28 / 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง
ไว้ 80/80 นอกจากนี้แบบฝึกเสริมทักษะสร้างขึ้น ยังสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ ลาดับขั้นตอนการเรียนรู้ของผู้เรียน
เริ่มจาก เนื้อหาง่ายไปหายาก มีตัวอย่างชัดเจน ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รองศาสตราจารย์พชร มีกลาง (2556 : 177) ได้พัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึก เรื่อ ง การคูณ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 76.80/76.12 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางปราณี จิณฤทธิ์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.21/82.99
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี อุ่นสี (2552 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.16/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนา เสียมไหม (2551 : 42) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะการคูณด้วย
ชุดฝึกทักษะการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
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คูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 90.28 / 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
คูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47.04 โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ
36.30 และ 83.33 ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและ
การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุหลาบ สีชาลี. (2556 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่านัก เรีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นหลัง เรีย นสูงกว่า ก่อ นเรีย นอย่า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของรองศาสตราจารย์พชร มีกลาง (2556 : 177) ได้ศึกษาการ
พัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของนางปราณี จิณฤทธิ์ (2552 :
บทคั ดย่ อ ) ได้ ศึก ษาผลการใช้ แบบฝึก ทั ก ษะคณิต ศาสตร์ ที่มี ต่ อ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นคณิ ต ศาสตร์ข องนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นเพชร ไชยประเสริฐ (2556 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการบวก ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังการเรียนโดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สูงขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน
3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( μ ) เท่ากับ 4.44 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) เท่ากับ 0.22 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 สอดคล้องกับงานวิจัยของนายสุทัศน์ โพธิ์ขา (2557 :
บทคัดย่อ) ได้รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การ
คูณ และการหารเศษส่วน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.81 นั่นคือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์พชร มี
กลาง (2556 : 177) ได้การพัฒนาการเรียนรู้เรือ่ ง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาววนิดา ผลานิสงส์ (2550
: บทคัดย่อ) ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000 ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะระดับมาก
ข้ อ เสนอแนะ 1) การน าแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การคู ณ และการหาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่ละชุดไปใช้ควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมในเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นี้จะใช้
ได้ผลดี มีหลักสาคัญคือ 2.1) ควรให้นักเรียนได้เริ่มฝึกคิด ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มในแนวคิด วิธีการคิดนั้นๆ ก่อนที่จะให้ทาแบบฝึก
รายบุคคล 2.2) ให้เวลาในการฝึกคิด ฝึกปฏิบัติรายบุคคลตามความรู้ ความสามารถในกรณีที่นักเรียนยังหาหลักการคิดในเรื่อง
ใดไม่ได้ ครูควรเข้าไปช่วยชี้แนะ กระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นพบหลักการคิด หรือวิธีการคิด2.3) ควรให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ
ในแบบฝึกหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้สาระ เนื้อหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติเสร็จ
สิ้นแล้ว 2.4) มีการเสริมแรง โดยการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนรู้ดี
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สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.28 / 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและ
การหาร กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นเท่ากับ47.04โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ36.30และ 83.33
ตามลาดับ
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( μ ) เท่ากับ 4.44 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) เท่ากับ 0.22
กิตติกรรมประกาศ
การพั ฒ นาแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การคู ณ และการหาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเด่น อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้
ความกรุณาอย่างดียิ่งจาก นายประคอง อินทร์นวล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเด่น อาเภอสบปราบ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต2 ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทาการพัฒนาผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ เชี่ยวชาญให้
คาปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือในการทาผลงานทางวิชาการ
ขอกราบขอบพระคุณ นายอรรณพ หลีแก้วเครือ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นางศิริจันทร์ ใจเย็น
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวัฒนา นางกฤษณา ใจดี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวัฒนา อาเภอสบปราบ และ
นางอรุ ณ พั ฒ น์ ทุ่ ง เก้ า ครู ช านาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย นเสริ ม ขวาวิ ท ยา อ าเภอเสริ ม งาม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ให้คาปรึกษาตลอดจนตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องในการวิจัย จนรายงานนี้สาเร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณคณะครู โรงเรีย นบ้ านเด่น และเพื่ อนครู ในอาเภอสบปราบ จั งหวัด ลาปาง สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 ที่ได้ให้คาแนะนาเพิ่มเติม ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
คุณค่าอันพึงมีจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้กาลังใจและสนับสนุนแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
A STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN EXPERTISE POWER ADMINISTRATOR’S AUTHORITY
EXERCISE AND EDUCATIONAL INSTITUTION’S EFFICIENCY IN PHITSANULOK
PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3
สุธาสินี สังฤทธิ*์ และ สมหมาย อ่าดอนกลอย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*corresponding author e-mail : suthasinee_1986@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สถานศึกษา จานวน 98 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาพิษณุโ ลก เขต 3 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการใช้อานาจ
ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษามากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ และการใช้อานาจความเชี่ยวชาญ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า ทิศทางลบ ( r = -0.066) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : อานาจความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา
Abstract
The present research aimed to determine the relationship of utilization of expertise power by
education institutional administrators and the efficiency of educational institutions under the Third District
of the Primary Education Office in Phitsanulok Province. The samples included 98 educational institutions.
Informants were 98 administrative staffs under the Third District of the Primary Education Office in
Phitsanulok Province. Measurement instruments consist of a five-scale rating questionnaire. Results were
presented with percentage, means standard deviations and Pearson’ s Correlation Coefficient. The results
demonstrated that the utilization of expertise power by educational institution administrators was
perceived as high. When each domain of the utilization of expertise power was separately analyzed, the
utilization was found highest in the financial budget administration. There was a non-significant, negative
relationship between the utilization of expertise power and the efficiency of educational institutions
(r = 0.066).
keywords : expertise power school administrator educational institution’s efficiency
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ
ประชาชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนากระบวนการศึกษา มีการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งในการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตามความถนัดหรือความสนใจของตนเองได้
สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความเหมาะสม โดยให้ความสาคัญทั้ง
ด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และสามารถนาความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสัมพันธ์กันได้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542 : 11-12) เพื่อให้เยาวชนของชาติมี
ความพร้อม มีความเจริญงอกงามพร้อมที่จะเป็นกาลังหลักของชาติได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
ต่อไป
การที่สถานศึกษาจะดาเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ต้องอาศัย
ปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้บริหาร ครู ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ในบรรดาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ปัจจัยที่สาคัญที่สุด คือ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา เพราะผู้ บริ หารเป็ นต าแหน่ งสู งสุ ดในสถานศึก ษาต้อ งเกี่ย วข้อ งกั บการใช้ อานาจเพื่ อโน้ม น้า วและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผล ดังนั้นการทางานใน
ตาแหน่งผู้บริหารต้องใช้อานาจ เพราะอานาจเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารสถานศึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้บริหาร
หากผู้บริหารที่ใช้อานาจหน้าที่ไม่เหมาะสมกับคนและงานย่อมทาให้งานประสบความล้มเหลวหรือได้ผลไม่ตรงเป้าหมาย
การใช้อานาจบังคับที่เคร่งเครียดมีกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด การทางานที่มุ่งแต่ผลงานมากเกินไปโดยไม่คานึงถึงผู้ร่วมงาน ย่อมมี
ผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจ ในบางครั้งที่ผู้บริหารใช้อานาจพร่าเพรื่อ อ้างข้อกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ มาใช้กับครูมาก
เกินไป กล่าวคือ การใช้อานาจตามความพึงพอใจและอารมณ์ของตนเอง และไม่ยึดหลักคุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่ ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในองค์กร คณะครูไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี มีการลาหรือขาด การมาทางานสายผิดปกติ อันเป็น
ผลต่อประสิทธิผลของงาน (ศักดิ์ชัย ณรงค์หนู , 2543 : 84 อ้างถึงใน ปาริฉัตตก์ พิศิฏฐศักดิ์ , 2551 : บทนา) ขณะที่
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548 : 96) กล่าวว่าความสาเร็จของผู้บริหารขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้อานาจ ผู้นาที่มีประสิทธิผลจะ
มีความชาญฉลาดในการใช้อานาจ มีความเข้าใจในความละเอียดอ่อนของอานาจ โดยระมัดระวังมิให้การใช้อานาจของตนไป
ก่อให้เกิดช่องว่างทางสถานภาพระหว่างบุคคล พยายามหลีกเลี่ ยงการใช้อานาจ ข่มขู่ ทาลายศักดิ์ศรีและสถานภาพของผู้อื่น
ในทางตรงกันข้าม ผู้นาที่ชอบใช้อานาจด้วยความอหังการเพื่อกลั่นแกล้งลงโทษ กดขี่ข่มเหง และขาดความเป็นธรรมย่อมสร้าง
บรรยากาศที่เกิดความโกรธแค้น เกิดการต่อต้านผู้นาและส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อองค์การ
การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษามีหลากหลายรูปแบบ ผู้บริหารที่ฉลาดจาเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เลือกใช้
อานาจที่มีอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เป็นแรงกระตุ้น จูงใจให้ผู้ร่วมงานได้ทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งอานาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power) ก็เป็นแหล่งอานาจอย่าง
หนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลได้ กล่าวคืออานาจความ
เชี่ยวชาญ (Expert Power) เกิดจากการที่ผู้บริหาร มีความสามารถที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ต้องการของ
องค์กร หน่วยงาน อานาจนี้เกิดจากคุณวุฒิและวัยวุฒิ หรือเกิดจากการเรียนรู้ การศึกษา การฝึกอบรมจากประสบการณ์ หรือ
การมีทักษะความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ จนได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานอื่ น ๆ และ
จากบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง อานาจความเชี่ยวชาญนี้หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รับรู้ในข้อนี้ย่อมส่งผลต่อความศรัทธา
ความเชื่อถือ การไม่ปฏิบัติตาม แต่ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ในข้อนี้ อานาจความเชี่ยวชาญจะมีพลังมาก ความเชี่ยวชาญของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ควรจะมี เช่น เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีความสามารถในการ
วางแผน มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดการเงิน การติดต่อสื่อสาร ความสามารถในด้านเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถ
ในการสาธิตการสอน การเสนอแนะให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่บุคลากร ฯลฯ เหล่านี้เป็นสิ่งที่คณะครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา หรือแม้แต่นักเรียนต่างก็คาดหวังต่อผู้บริหารสถานศึกษา (French and Raven : อ้างถึงใน ณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ,
2547 : 16)
ปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้มีการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดทุกกลุ่มสาระ (กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3) ซึ่งผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ต้องได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา โดยปัญหาที่
เกิด ขึ้น อาจมาจากสาเหตุห ลายประการ เหตุส าคั ญประการหนึ่ งคื อ การเลือ กใช้อ านาจในการบริห ารงานของผู้ บริ หาร
สถานศึกษา
จากข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อเป็นประโยชน์ในกา ร
พัฒนาการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาให้เหมาะสม ซึ่งจะทาให้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ประสบความสาเร็จ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสถานศึกษามีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย สถานศึกษา
จานวน 132 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต
3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษา จานวน 98 โรงเรี ยน ผู้ ให้ข้อมู ล ได้แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 98 คน โดยใช้ตารางการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 42 - 43) และเพื่อให้ได้
ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 98 โรงเรียน ที่มาจากผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงใช้วิธีการแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามอาเภอ 4 อาเภอ ได้แก่
อาเภอพรหมพิราม อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอชาติตระการ และอาเภอนครไทยที่อยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็น ฐานเทียบสัดส่วนประมาณและกลุ่มตัวอย่าง แล้วสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่องการใช้อานาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power) ของผู้บริหารสถานศึกษา 1
ฉบับ ตรวจสอบหาความตรง เชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และหาค่า ความเชื่อมั่นโดยการหาค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาช
(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 95 - 113) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ทั้งฉบับ จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มา
ดาเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย (xˉ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และนาไปหาค่าความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ
พื้นฐาน (O-NET) โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่
- ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายด้านดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับ และลาดับการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
สถานศึ กษา ตามความคิด เห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน
ข้อ
1.
2.
3.
4.

การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ
ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานด้านบุคลากร
ด้านการบริหารงานด้านบริหารทั่วไป
เฉลี่ยรวม

X

4.22
4.30
4.29
4.28

S.D.
0.50
0.50
0.52
0.47

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.27

0.44

มาก

ลาดับ
4
1
2
3

กาหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 122 143)
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้บริหารมีการใช้อานาจจากความเชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้บริหารมีการใช้อานาจจากความเชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้บริหารมีการใช้อานาจจากความเชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ระหว่ าง 1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้บริหารมีการใช้อานาจจากความเชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้บริหารมีการใช้อานาจจากความเชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า การใช้อานาจความเชี่ย วชาญของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาของโรงเรีย นในสังกัด สานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารงานด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านการบริหารงานด้านบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงานด้านวิชาการ
ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3
ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประกอบด้วย 5 วิชา
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ใน ภาพรวมและรายวิชา
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ( x )
เปรียบ
ข้อ
รายการ
ระดับ
มาตรฐาน
ระดับ
เทียบระดับ
เขตพื้นที่ฯ
(S.D.)
ประเทศ
ประเทศ
1 ภาษาไทย
51.36
12.53
52.98
-1.62
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43.15
11.45
46.68
-3.53
3 ภาษาอังกฤษ
29.24
10.19
34.59
-5.35
4 คณิตศาสตร์
37.29
15.5
40.47
-3.18
5 วิทยาศาสตร์
39.55
9.96
41.22
-1.67
รวมเฉลี่ย
40.12
11.93
43.19
-3.07
จากตารางที่ 2 เมื่ อ พิจ ารณาในภาพรวม พบว่ า ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2559 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
อยู่ในระดับต่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 3.07 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาทั้ง 5 วิชา พบว่า วิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดับต่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 1.62 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับต่ากว่าระดับประเทศคิด
เป็นร้อยละ 3.53 วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 5.35 วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ากว่า
ระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 3.18 และวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับต่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 1.67
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตารางที่ 3

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยภาพรวม

ความสัมพันธ์การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา

ประสิทธิผลของสถานศึกษา

การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษา

-.066
.541

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson s’ Product Moment Correlation Coefficient) ใช้เกณฑ์
การวิเคราะห์ ดังนี้ (Hinkle D. E. 1998 : 118)
1) ค่า r = 1.00 หมายความว่า มีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์
2) ค่า r = 0.71-0.99 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูง
3) ค่า r = 0.31-0.70 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
4) ค่า r = 0.01-0.30 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับต่า
5) ค่า r = 0.00 หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์
6) ค่า r มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวก
7) ค่า r มีค่าเป็นลบ (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางลบ
จากตารางที่ 3 พบว่า การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า ทิศทางลบ ( r = -0.066) อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้
1. การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3
ผลปรากฏว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัยอานาจความเชี่ยวชาญเป็นเครื่องมือหลักในการทาให้ผู้ร่วมงาน
ยอมรับและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา และยินยอมที่จะปฏิบัติตามคาสั่งโดยปราศจากข้อสงสัย
อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของเฟรนซ์และราเวน (French & Raven, 1968)
ที่กล่าวว่า มนุษย์ต้องการทาสิ่งที่ดีให้กับบุคคลที่ตนชื่นชอบเป็นพิเศษ รวมถึงยินยอมที่จะปฏิบัติตามคาร้องขอของผู้นั้นอย่าง
เต็มใจ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ จึงได้รับการยอมรับเชื่อถือจากผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดไป
ตราบใดที่ผู้บ ริห ารคนนั้น มีค วามใฝ่รู้ ใฝ่เ รีย น หมั่ น ฝึกฝนตนเองอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับ ผลการวิจัย ของ ชาพลิน
(Sharplin, 1987) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของฐานอานาจ พบว่า อานาจที่ทาให้พลังเชื่อฟังและ/หรือ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ อานาจความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ริงโรส (Ringrose อ้างถึงใน รองรัตน์ วิเศษ,
2540 : 89) ได้ศึกษาเรื่อ ง ความสัมพันธ์ร ะหว่างการรับรู้ข องครูกับ ฐานอานาจครูใหญ่ ระบบการบริห ารโรงเรียนและ
บุคลิกลักษณะของครูใหญ่ พบว่า เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ฐานนิยม (mode) แล้ว ฐานอานาจครูใหญ่ที่ครูยอมรับ คือ
อานาจความเชี่ยวชาญและอานาจตามกฎหมาย และถ้าพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (mean) ฐานอานาจที่ครูใหญ่ใช้มากที่สุด
คือ ฐานอานาจความเชี่ยวชาญ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผลการวิจัยพบว่า การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา เช่ น ความเอาใจใส่ ของครู ตั วผู้ ปกครอง และตั วนั กเรี ยนเอง และความสอดคล้ องระหว่ าง
แบบทดสอบกับการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัยชาญ น้อยนัน , ทวี แย้มดี และลูกน้า
มากลิ่น (2551 : 61) ได้ ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
เพียงอย่างเดียวไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ได้ สอดคล้องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2549)
ที่ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบางละมุง
อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยหลักที่มี ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มี 4 ประการ
คือ ปัจจัยหลักด้านโรงเรียน ด้านชุมชน ด้านครอบครัว และด้านนักเรียน และปัจจัยหลักด้านนักเรียนส่งผลโดยตรงต่อปัจจัย
หลักด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเกี่ยวข้องกับปัจจัยย่อยทุก ๆ ด้าน คือ ด้านความประพฤติ กีฬาและสุขภาพ
ร่างกาย ความขยันหมั่นเพียร และความตั้งใจเรียน การหารายได้พิเศษ ความกตัญญูและคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะของ
นักเรียน การค้นคว้าเพิ่มเติมและอุปกรณ์เสริมความรู้ (เช่น อินเทอร์เน็ต) ระดับความสามารถและผลการเรียนพื้นฐาน
การศึกษา ทัศนคติและความคาดหวังของนักเรียน ส่วนปัจจัยที่เหลือเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน รวมถึงการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
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สรุปผลการวิจัย
1. การใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
สถานศึ กษาอยู่ ในระดั บมากทุ กด้ าน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อ ย คื อ ด้านการบริหารงานด้ านงบประมาณ ด้ านการ
บริหารงานด้านบุคลากร ด้านการบริหารงานด้านบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงานด้านวิชาการ ตามลาดับ
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผลปรากฏว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ พื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับต่ากว่าระดับประเทศ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผลปรากฏว่าในภาพรวมการใช้อานาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความสัมพันธ์กันระดับต่า ทิศทางลบ อย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.สมหมาย อ่าดอนกลอย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงกั บ ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการคานวณของเคจซี่และมอร์แกน รวม
ทั้งสิ้น จานวน 383 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายด้าน
มีระดับภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายด้านมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสาเร็จของงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ และความ
รับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์
Abstract
The purposes of research were to study on relationship between transformation leadership with Job
Satisfaction of teachers under the Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 by quantitative
methods. The sample of this study were 383 educators from these schools setting by the formula "Krejcie &
Morgan". The research instrument was a questionnaire 5 rating scale to use for collecting research data. The
data were analyzed by mean and standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. Results of this
research were the following: 1.The administrators’transformational leadership under the Sukhothai Primary
Educational Service Area Office 1 in overall and each aspect were at a high level considering each aspect, it
was found the aspect ranked in high level of the average value ranking in order were Idealized Influence and
the aspect ranked in lowest level of the average value ranking in order were Intellectual stimulation. 2. Job
satisfaction of teachers under the Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 was generally grated
“high” Considering each aspect, it was found the aspect ranked in high level of the average value ranking in
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order were success in work and being recognized and the aspect ranked in lowest level of the average value
ranking in order were recognition and responsibility. 3. Relationship between transformation leadership with
job satisfaction of teachers under the Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 in overall were
positive and most of relationship were moderate level with the statistical significance at level .01
Keywords: transformational leadership job satisfaction relationship
บทนา
ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้เพื่อมีอิทธิพลต่อบุคลากรในโรงเรียนในการทาให้โรงเรียนประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ การบริหารงานในโรงเรียนจึงจาเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการทางานและที่สาคัญ
ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และใช้ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะบริหารงานของโรงเรียนให้สาเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยความถูกต้องชอบธรรมอันจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่ง
ฮอพพ็อค (Hoppock, 1935 : 47 ; อ้างถึงใน ศุภกิจ สานุสัตย์, 2546 : 4) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทางานเป็นผลรวม
ความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านร่างกายและสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ (เทิดชัย อุทัยวี, 2549 : 2) ได้กล่าวว่า สิ่งที่
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรให้ ค วามสนใจคื อ ความพึ งพอใจของบุ ค ลากรในโรงเรี ย น เพราะความพึ งพอใจของบุ ค ลากรมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพขององค์การอย่างมาก ถ้าหากบุคลากรในองค์การไม่เกิดความพึงพอใจในงานจะทาให้ผลการปฏิบัติงานด้อยลง แต่ถ้า
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะก่ อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความเข้าใจอันดีต่อกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารจะต้องคานึงถึง เพราะเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วจะส่งผล
ไปสู่การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ ตรงกั นข้าม ถ้าหากผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่า จะ
ส่งผลให้เกิดอัตราการขาดงานสูง มีความเห็นแก่ตัวในการปฏิบัติงาน เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ผลของการปฏิบัติงานมี
คุณภาพต่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงประสิทธิภ าพของการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งของทุก ๆ
หน่วยงาน (วาสนา ไทรงาม, 2546 : 2)
ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวจักรที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นผู้ นานโยบาย และโครงการต่าง ๆ ไปปฏิบัติ ถ้าการดาเนินการ
ตามนโยบายเป็นไปได้ด้วยดีย่อมเป็นผลดีต่อคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนและโรงเรียนที่ตั้ง ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียนจะประสบความสาเร็จ หรือล้มเหลวในการบริหารเพียงใดนั้น ผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมการบริหารอย่างเหมาะสม ต้องเป็น
ผู้นาในการบริหารจัดการที่มีทั้งการปรับเปลี่ยน และพัฒนาองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วันเพ็ญ เจริญแพทย์, 2545 : 2)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า
ผู้บริหารที่สามารถสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกทางอาจช่วยให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ บรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก รได้ ผู้ ที่ เ ป็ น เสมื อ นแรงผลั ก ดั น ให้ โ รงเรี ย นจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้นั้นคือ ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงบทบาทของผู้นาในด้านต่าง ๆ การประพฤติปฏิบัติ
ตนต่อเพื่อนร่วมงานและบุคลากรในโรงเรียนให้เหมาะสม ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้สัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของครูในโรงเรียน โดยระลึกเสมอว่า ความก้าวหน้าเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์ การส่งเสริมทั้งในเรื่องการ
เรียน การศึกษา การค้นคว้าวิจัย ให้ครูมีความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งเป็นขวัญกาลังใจในการทางาน (ธันตกร ไชยมงคล, 2556 : 3)
ด้วยเหตุดังกล่ าว ผู้วิ จัยจึงได้ สนใจศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 เพื่อนาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาตนเองและเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสาเร็จต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ สอน สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 124
คน ครูผู้สอน จานวน 1,188 คน รวม 1,312 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการคานวณของเคจซี่และมอร์แกน โดยวิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนแยกแต่ละอาเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องอยู่สถานศึกษาเดียวกัน ได้
กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 383 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 92 คน และครูผู้สอน จานวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90) กาหนดให้ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน (ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85) กาหนดให้
ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูล จากนั้นนาผลการศึกษาที่ไ ด้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบ เพียร์สัน นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยแปลความหมายของข้อมูลตามเกณฑ์ของค่าเฉลี่ย (Mean)
กาหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
น้อยที่สุด
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโดยแปลความหมายของข้อมูลตามเกณฑ์ของ
ค่าเฉลี่ย (Mean) กาหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
4.51 – 5.00 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนโดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยในการหาความสัมพันธ์ โดยแปลความหมายของข้อมูลตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์ ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
0.81 – 1.00

ความหมายระดับความสัมพันธ์
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ทางานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันใน ระดับสูง

0.61 – 0.80

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ทางานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในระดับ ค่อนข้างสูง

0.41 – 0.60

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ทางานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในระดับ ปานกลาง
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0.21 – 0.40

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ทางานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในระดับ ค่อนข้างต่า

0.01 - 0.20

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ทางานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในระดับ ต่า

0.00

ไม่มีความสัมพันธ์กัน

หาก r มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวก
หาก r มีค่าเป็นลบ (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางลบ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
ระดับความคิดเห็น
ข้อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
n = 383
ระดับ
x
S.D.
1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
4.15
0.31
มาก
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
4.13
0.24
มาก
3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
4.10
0.26
มาก
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.14
0.26
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.14
0.23
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14) เมื่อพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
ลาดับแรก คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15) รองลงมาคือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
ระดับความคิดเห็น
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

n = 291
x
4.15
4.10
4.14
4.10
4.13
4.12

ด้านความสาเร็จของงาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะของงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้า
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.
0.36
0.31
0.26
0.30
0.39
0.24

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) เมื่อพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ
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ด้านความสาเร็จของงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15) รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14) ด้านความก้าวหน้า
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10)
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ภาวะผู้นาการ
ด้าน
ด้านการ
ด้านลักษณะ
ด้านความ
ด้าน
เปลี่ยนแปลง
ความสาเร็จ
ยอมรับ
ของงาน
รับผิดชอบ
ความก้าวหน้า
ของงาน
นับถือ
ด้านการมีอิทธิพล
.557**
.465**
.412**
.384**
.183
เชิงอุดมการณ์
ด้านการสร้างแรง
.379**
.499**
.520**
.448**
.346**
บันดาลใจ
ด้านการกระตุ้น
.391**
.471**
.472**
.558**
.308**
การใช้ปัญญา
การคานึงถึงความ
.281**
.425**
.400**
.391**
.351**
เป็นปัจเจกบุคคล
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก และส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญากับด้านความ
รับผิดชอบ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .558**) รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ กับด้านความสาเร็จของงาน
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .557**) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับด้านลักษณะของงาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
.520**) โดยทุกคู่อันดับ 3 ลาดับแรก มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่าที่สุด คือ ด้านด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ กับด้านความก้าวหน้า (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
.183) มีความสัมพันธ์ในระดับต่า อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เรียงลาดับ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .557**) รองลงมา
ด้านการยอมรับนับถือ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .499**) ด้านลักษณะของงาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .412**)
ตามลาดับ โดยทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เรียงลาดับ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านลักษณะของงาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .520**) รองลงมา ด้าน
การยอมรับนับถือ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .499**) ด้านความสาเร็จของงาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .448**)
ตามลาดับ โดยทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เรียงลาดับค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .558**) ด้านลักษณะของ
งาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .472**) ด้านการยอมรับนับถือ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .471**) ตามลาดับ โดย
ทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
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4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
เรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .425**)
รองลงมา ด้านลักษณะของงาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .400**) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
.391**) ตามลาดับ โดยทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคู่อันดับสองลาดับแรกมีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง ส่วนคู่อันดับในลาดับที่สามมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่า
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ทั้ง
ภาพรวมและรายด้านมีระดับภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก
ได้ แก่ ด้า นการมี อิ ทธิ พลเชิงอุด มการณ์ รองลงมาคื อ ด้ านการคานึงถึ งความเป็ น ปัจ เจกบุค คล ด้า นการสร้ างแรงบัน ดาลใจ
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่แสดง
บทบาทของตนอย่างชัดเจน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ร่วมงาน มีความมุ่ งมั่นในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปกครองผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาคและเห็นคุณค่า ผู้บริหารพร้อมเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่
เป็นอยู่เดิมพร้อมรับฟังและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่คาดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุชามนตร์ แย้มเจริญกิจ , 2553 : 89) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต
1 และเขต 2 พบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1 ปี การศึกษา 2552 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่าเฉลี่ยมากเป็นลาดับแรก
รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาและด้ านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์ ตามลาดับ
ส่วนด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยเป็นลาดับสุดท้าย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้งภาพรวม
และรายด้านมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีเฉลี่ยจากสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
ด้านความสาเร็จของงาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการ
ยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูพึงพอใจที่สามารถทางานของครูได้สาเร็จและเห็นผลได้อย่าง
รวดเร็ว ความสาเร็จของงานทาให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า ครูพึงพอใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาและรู้จัก
ป้องกันปัญหาในการทางานจนประสบผลสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุญธรรม ไวยมิตรา, 2553 : 111) ได้ทาการวิจัย
เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
งาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการทางาน ด้ านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านเป็นอยู่ส่วนตัว
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการทางาน และ ด้านเงินเดือนและสิทธิประโยชน์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาสุโขทัย เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก และส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเรียงลาดับค่าความสัมพันธ์สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญากับด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์กับด้านความสาเร็จของงาน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
กับด้านลักษณะของงาน โดยทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็น

172

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

เพราะ ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการที่ผู้นาสามารถนาไปใช้ในการโน้มน้าวให้บุคคลอื่นกระทากิจกรรม หรือปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศุภกิจ สานุสัตย์, 2547 : 102) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนกับ ความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานของครูผู้ส อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกั ด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.815)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการคานึงถึงเอกบุคคล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นเชาว์
ปัญญา (r=.803) ด้านการสร้างบารมี (r=.749) และการสร้างแรงบันดาลใจ (r=.737) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้ง
ภาพรวมและรายด้านมีระดับภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก
ได้ แก่ ด้า นการมี อิ ทธิ พลเชิงอุด มการณ์ รองลงมาคื อ ด้ านการคานึงถึ งความเป็ น ปัจ เจกบุค คล ด้า นการสร้ างแรงบัน ดาลใจ
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้ง
ภาพรวมและรายด้านมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีเฉลี่ยจากสูงสุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก และส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเรียงลาดับค่าความสัมพันธ์สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญากับด้านความรับผิดชอบ
รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์กับด้านความสาเร็จของงาน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับด้านลักษณะของงาน โดย
ทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ต่าที่สุด คือ ด้านด้าน
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์กับด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์ในระดับต่า อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรประเมินภาวะผู้นาของตนเองจากผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และ
จากพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2. ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความสาคัญต่อการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การบริหาร
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ผู้บริหารควรเปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีเหตุผล เนื่องจากผู้ร่วมงานคือกระจก
สะท้อนถึงการมีภาวะผู้นาของผู้บริหารได้ดีที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่น ผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้นจะทาให้เห็นพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเชิงประจักษ์
2. ควรศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายกรณี เช่น ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผล
สาเร็จในการบริหารจัดการศึกษา และได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ หรือผู้บริหารโรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่นเป็นต้นจะทาให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหาร จากผู้ร่วมงานตามสภาพความเป็นจริง ผู้วิจัยสามารถนาผลการวิจัย
มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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3. ควรศึกษาวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้
สาหรับผู้บริหารโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จ สมบูรณ์ได้ด้วยดี เพราะได้ความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลงด้วยดี นับเป็น
พระคุณอย่างยิ่งสาหรับผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดร.ณิรดา
เวชญาลักษณ์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ นายสมศักดิ์ คงอิ่ม และนายภักดี จันทรปิติกุล ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ทุกท่านที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัยตลอดจนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านที่ได้กล่าวถึงและผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือในการ
สนับสนุนให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยจริงใจ
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การศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในสถานศึกษา โดยใช้ตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน จากสถานศึกษา 110 แห่ง แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้น
ที่ 2 อย่างละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ยพบว่ าสภาพการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การเรี ยนรู้ วิ ชาภาษาอั งกฤษของครู ใ น
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ และด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
กระบวนการจัดการเรียนรู้
คาสาคัญ : สภาพการดาเนินงาน การจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
Abstract
The purposes of this research were to study of state in English Learning Management of Teachers
in the School under Phichit Primary Educational Service Area Office 2. The sample was the teacher in the
school by using the tables of "Krejcie & Morgan" from the school of 110 consisting of 2 teachers of each
school who teach English in grade 1-3 1 people and grade 4-6 1 people total 220 people. The instrument
used to collect research data was a questionnaire. The data were analyzed by mean, and standard
deviation. The results of the study showed that state in English Learning Management of Teachers in the
School under Phichit Primary Educational Service Area Office 2 was at a high level when considering each
side, found that the highest mean is the learning management and the lowest mean is the improvement
of the learning process.
Keywords : state learning management english
บทนา
ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค ที่ โ ลกมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว เป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลของความ
เจริญก้าวหน้า ทาให้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยง และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้คนในสังคมจาเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการ
เตรียมคนในชาติให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่
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จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีอิทธิพล
มากในโลก เพราะว่าเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารได้ทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดารง
ชีวิตประจาวันของคนไทยมากขึ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ รวมทั้งเป็นภาษาที่เป็ นสื่อกลาง
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษจึง
จาเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน (ทิพาชา นวลหลง, 2557 : 493)
ประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน และมีการนาวิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการ
สอน แต่การสอนภาษาอังกฤษยังประสบปัญหาต่างๆ เช่น ผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษหลายปีแต่ไม่สามารถสื่อสารหรือพูด
ภาษาอังกฤษได้ หรือไม่สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากครูผู้สอนและตัวผู้เรียน
ด้านครูผู้สอนนั้น พบว่าในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนบางท่านไม่ได้จบเอกวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง อาจไม่
มีความถนัดและเชี่ยวชาญทางการสอนในวิชาที่สอน ทาให้ขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการสอน เนื่องจากไม่ได้สอนใน
สาขาที่เรียนมา ส่วนด้านผู้เรียนนั้น มีปัญหาในเรื่องการขาดแรงจูงใจในการเรียน รูปแบบการสอนมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง ในการ
ทาให้กิจกรรมในชั้นเรียนเป็นไปอย่างน่าสนใจ ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ทาให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้ หาก
ไม่เป็นไปดังที่กล่าว อาจทาให้ให้ผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ลลิดา ภู่ทอง, 2552)
จากการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี พ.ศ. 2559 ที่ดาเนินการโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พบว่า ในระดับชั้ น ป.6 มีผู้เข้าสอบประมาณ 724,336 คน วิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.59 ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในระดับต่า (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559) แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนที่
ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ จึงทาให้ต้องย้อนกลับไปหาต้นตอของปัญหาที่ทาให้ผู้เรียนไม่มีคุณภาพ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่นั้น
ย่อมเกิดจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีคุณภาพ และจากรายงานผลการสารวจเรื่องความต้องการการพัฒนาการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (กรมวิชาการ, 2540)
การที่นักเรียนมีคะแนนภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับต่า อาจทาให้ต้องมีการทบทวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษาว่าต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนใด และที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือคุณภาพและความสามารถด้านการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครู รวมไปถึงด้านความรู้ ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน และทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แต่ครูผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการสอนภาษาอังกฤษบางท่านกลับมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
ค่อนข้างน้อย ดังที่ รัตนา จันทร์โสภา (2550: 2) กล่าวไว้ในวิจัยว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษาส่วน
ใหญ่ของประเทศไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ดังนั้นอาจจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนอาจไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ ทาให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึ กษาที่
ทาให้การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยเชื่อมโยงกับวงจรคุณภาพเดมมิ่ง(PDCA) เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 เป็นการศึกษาทั้งในเชิงสารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 จานวน 154 แห่ง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในสถานศึกษา
โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน จากสถานศึกษา 110 แห่ง แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษช่วง
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ชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 อย่างละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา 0.5 และค่าความเที่ยง
0.8 จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สภาพการดาเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 มีกรอบแนวคิดในการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การศึกษาสภาพการดาเนิ นงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการดาเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน (n=176)
สภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ
1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
4. ด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้
รวม

𝐱̅

S.D.

ระดับ

3.78
3.79
3.65
3.58
3.70

.34
.35
.42
.42
.27

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สภาพการดาเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวม โดยมีการแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 หน้า 121) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 มีสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 มีสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 มีสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 มีสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 มีสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้น้อยที่สุด
ดังนั้น สภาพการดาเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มี การ
ดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีการดาเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่าที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
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ด้านที่ 1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้
S.D.
ระดับ
ลาดับ
𝐱̅
1. ท่านมีการกาหนดขอบเขตของเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการ
3.95
0.69
มาก
1
เรียนรู้ให้ชัดเจนทุกครั้ง
2. ท่านมีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการ
3.88
0.78
มาก
3
เรียนรู้แต่ละครั้ง
3. ท่านมีการกาหนดวิธีการทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์และ
3.78
0.78
มาก
5
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง
4. ท่านมีการเตรียมแผนการสอนก่อนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
3.77
0.75
มาก
6
ทุกครั้ง
5. ท่านวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
3.92
0.76
มาก
2
เรียนรู้ทุกครั้ง
6. ท่านมีการเตรียมสื่อการสอนให้สอดคล้องกับแผนการ
3.65
0.76
มาก
9
จัดการเรียนรู้ทุกครั้ง
7. ท่านนาแผนการจัดการเรียนรูม้ าทดลองใช้ก่อนนาไปจัด
3.50
0.86
ปานกลาง
10
กิจกรรม
8. ท่านมีการกาหนดวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาในการจัด
3.73
0.77
มาก
7
กิจกรรมการเรียนรู้ทสี่ ามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
9. ท่านมีการกาหนดวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
3.85
0.77
มาก
4
10. ท่านมีการนาเครื่องมือวัดผลมาชี้แจงทาความเข้าใจกับ
3.73
0.72
มาก
8
ผู้เรียน
รวม
3.78
0.34
มาก
ด้ า นการวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สภาพการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ชาภาษาอั ง กฤษของครู ใ น
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสูงที่สุด คือ ข้อที่ 1 ท่านมีการกาหนดขอบเขต
ของเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจนทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 5 ท่านวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง และข้อที่มกี ารดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่าที่สุด คือ ข้อ
ที่ 7 ท่านนาแผนการจัดการเรียนรู้มาทดลองใช้ก่อนนาไปจัดกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้
1. ท่านสร้างปฏิสมั พันธ์กับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.ท่านมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้มาจัดการเรียนการสอน
ทุกครั้ง
3. ท่านมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
4. ท่านมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูต้ าม
วัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา
5. ท่านมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เป็นไปตามแผนทีไ่ ด้กาหนดไว้
6. ท่านมีการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด จิตใจ และพฤติกรรม
7. ท่านมีการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ คิดเป็น และสามารถแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข
สลับซับซ้อนได้
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𝐱̅
3.97
3.76

S.D.
0.87
0.84

ระดับ
มาก
มาก

ลาดับ
1
7

3.77

0.82

มาก

6

มาก

5

3.78

0.80

3.81

0.74

มาก

2

3.81

0.70

มาก

3

3.71

0.70

มาก

10
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8. ท่านให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
3.78
0.83
มาก
4
9. ท่านกระตุ้นให้ผเู้ รียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อการจัด
3.74
0.87
มาก
8
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง
10. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
3.72
0.90
มาก
9
ผู้เรียนมากที่สดุ
รวม
3.79
0.35
มาก
ด้า นการจั ด การเรี ย นรู้ สภาพการด าเนิ นงานด้ านจั ดการเรี ยนรู้ วิชาภาษาอั งกฤษของครูใ นสถานศึ ก ษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มกี ารดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่สูงสุด คือ ข้อที่ 1 ท่านสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 5 ท่านมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นไปตามแผนที่ได้
กาหนดไว้และข้อที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรูว้ ิชาภาษาอังกฤษต่าที่สุด คือ ข้อที่ 7 ท่านมีการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น และสามารถแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไขสลับซับซ้อนได้ อยู่ในระดับมาก
ด้านที่ 3 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
1. ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนทุกครั้ง
2. ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษขณะเรียนทุกครั้ง
3. ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนทุกครั้ง
4. ท่านมีการสังเกตจากการทางานของนักเรียนทั้งหมดใน
ขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ท่านมีการสังเกตจากการทางานของนักเรียนในขณะที่มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอบถามคาถามหลังจากจบการ
เรียนการสอนแล้ว
6. ท่านนาผลที่ได้จากการสังเกตการทางานของนักเรียนมา
รวมกันแล้วพิจารณาตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
7. ท่านนาผลที่ได้จากการวัดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ
8. ท่านมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวท่านเอง
ก่อนทาการสอนทุกครั้ง
9. ท่านมีการประเมินวิธีการสอนของตัวท่านเองหลังทาการ
สอนทุกครั้ง
10. ท่านเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการประเมินการ
สอนของท่านหลังทาการสอนทุกครั้ง

𝐱̅
3.64

S.D.
0.81

ระดับ
มาก

ลาดับ
5

3.59

0.79

มาก

9

3.64

0.74

มาก

6

3.82

0.69

มาก

1

3.70

0.76

มาก

3

3.71

0.72

มาก

2

3.60

0.77

มาก

8

3.60

0.80

มาก

7

3.53

0.87

มาก

10

3.68

0.81

มาก

4

รวม
3.65
0.42
มาก
ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สภาพการดาเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ สูงสุด คือ ข้อที่ 4 ท่านมีการสังเกตจากการ
ทางานของนักเรียนทั้งหมดในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 6 ท่านนาผลที่ได้จากการ
สังเกตการทางานของนักเรียนมารวมกันแล้วพิจารณาตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และข้อที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการ
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เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่าที่สุด คือ ข้อที่ 9 ท่านมีการประเมินวิธีการสอนของตัวท่านเองหลังทาการสอนทุกครั้ง อยู่ในระดับ
มาก
ด้านที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้
S.D.
ระดับ
ลาดับ
𝐱̅
1. ท่านมีการนาผลของการวัดและการประเมินผลก่อนเรียนมา
3.60
0.78
มาก
3
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
2. ท่านมีการนาผลของการวัดและการประเมินผลในขณะที่
3.59
0.71
มาก
5
กาลังเรียนทีไ่ ด้มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3. ท่านมีการนาผลของการวัดและการประเมินผลที่ได้หลัง
3.57
0.80
มาก
6
เรียนมาวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง
4. ท่านมีการนาผลของการวัดและการประเมินผลที่ได้จากการ
3.56
0.71
มาก
9
สังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลทุกครั้งก่อนจัดการ
เรียนรู้
5. ท่านมีนาผลทีไ่ ด้จากการสังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะห์เป็น
3.57
0.76
มาก
7
รายบุคคลทุกครั้งในขณะทาการจัดการเรียนรู้
6. ท่านมีการสังเกตพฤติกรรมและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
3.54
0.83
มาก
10
รายบุคคลทุกครั้งหลังจากจัดการเรียนรู้แล้ว
7. ท่านมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่เกิดขึ้น
3.59
0.77
มาก
4
หลังจากการ
8. ท่านมีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนเมื่อมีโอกาส
3.64
0.69
มาก
1
9. ท่านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
3.61
0.76
มาก
2
ของการดาเนินงาน
10. ท่านนาผลที่ได้จากการประเมินการจัดการเรียนรู้มา
3.56
0.73
มาก
8
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดกิจกรรมในแต่
ละครั้ง
รวม
3.58
0.42
มาก
ด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ สภาพการดาเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสูงที่สุด คือ ข้อที่ 8 ท่านมีการจัดการเรียนรู้
เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนเมื่อมีโอกาส อยู่ในระดับมาก รองลงมา ข้อที่ 9 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน และข้อที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่าที่สุด คือ ข้อที่ 6 ท่านมี
การสังเกตพฤติกรรมและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทุกครั้งหลังจากจัดการเรียนรู้แล้ว อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
จากการศึก ษาสภาพการดาเนิน งานด้า นการจั ดการเรี ยนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูใ นสถานศึกษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายผลในประเด็น ที่สาคัญของการวิจัย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากครูในสถานศึกษามีวิธีหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อต้องการให้การดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงส่งผลให้มีสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ
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ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ จีราภรณ์ สว่างพลกรัง (2551 : 49) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นไปตามแผนที่ได้
กาหนด เพื่อที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด จิตใจ และพฤติกรรม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทุกครั้งเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอน โดยมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้มาจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง และเกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนมากที่สุด เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ คิดเป็น และสามารถแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไขสลับซับซ้อนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เอียน สมิธ (2550 : 2) กล่าวว่า
ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น ผู้สอนตั้งเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
มากกว่าให้ผู้เรียนฟังผู้สอนบรรยายตลอดบทเรียน ครูจะใช้เวลาไม่มากให้ข้อมูลเบื้องต้น แนะแนวทางเวลาส่วนใหญ่จะเน้นให้
ผู้เรียนได้ทากิ จกรรม เช่น อภิปรายกลุ่มย่อย ศึกษาข้อมูล จากตารา ห้องสมุด หรือจากอินเทอร์เน็ต ระดมความคิด สร้าง
โครงการ ผลิตผลงาน การแสดงบทบาทสมมุติการแก้ปัญหา
ด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับที่ 2 คือ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการกาหนดขอบเขตของ
เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ที่ ชัดเจน มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กาหนดวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายให้ชัดเจน ซึ่งมีการวางแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเตรียมสื่อการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการทากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ นวพร ชลารักษ์ (2559 : 140)
กล่าวว่า การวางแผนการสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากเชื่อมโยงและเน้นทักษะเพื่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 แล้ว ยังต้องเน้นการเรียนรู้แบบที่นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือทาและคิด เน้นการหา
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกการทางานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความรู้ ในส่วนของปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีประเด็นสาคัญในด้านครูผู้สอน และด้านหลักสูตรการสอน
ผู้สอนต้องศึกษาข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมอย่างดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดทางการเรียน
ด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับที่ 3 คือ ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการติดตาม
และตรวจสอบการดาเนินการจัดการเรียนรู้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทั้งก่อนเรียน
, ขณะที่กาลังเรียน และหลังเรียน สังเกตจากการทางานของนักเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
จากนั้นนามารวมกันแล้วพิจารณาตัดสินคุณค่าอย่างมีเกณฑ์โดยอาศัยผลการวัดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นมาวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูด้ ้วยตัวเองก่อนทาการสอน และหลังทาการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการประเมิน
วิ ธี ก ารสอนของตั ว เองและให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น การสอน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(กระทรวงศึ กษาธิการ, 2545) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และ
พัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อนาไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้และใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินผลการเรียน ผู้สอนต้องรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และ
ยังสอดคล้องกับ นงนุช เอี่ยมสวัสดิ์ (2547: 14-20) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องมีการกากับ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เป็นระยะๆ เพื่อการแก้ไขและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และเป็นไปตาม
ข้อกาหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
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ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนได้นาผลของการวัดผล
และประเมินผลมาวิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์ได้จากกิจกรรมที่ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
วิเคราะห์ได้จากการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนเรียน, ขณะที่กาลังเรียน และหลังเรียน วิเคราะห์และสังเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการดาเนินการจั ดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ มีการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงานมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงการ
นาผลที่ได้จากการประเมินการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และหา
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 124)
กล่าวว่า ระหว่างการเรียนการสอนจะเป็นการปรับปรุงผลการเรียนและเพื่อให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนของตนเป็นระยะๆ และ
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา/ภาคเรียนจะเป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่า
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนที่กาหนดไว้
สรุปผลการวิจัย
สภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มี ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจากอาจารย์ ดร.สมหมาย อ่ าดอนกลอย อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย
อาจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ และอาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรี คูณ ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คาแนะนาด้วยดีมาตลอด
ขอขอบพระคุณ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาและครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 2 ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีที่ได้อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิด
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา บุพการี ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้แก่ผู้วิจัย
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การใช้เว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
USING LOCAL WISDOM KNOWLEDGE MANAGEMENT WEB FOR LEARNING MANAGEMENT
IN SCHOOL
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
*
corresponding author e-mail: woodiefamous@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลเรียนจากการบูรณาการเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีการดาเนินการวิจัย แบบเชิงคุณภาพและปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย หนังสือ
ตาราที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้วิธีการสารวจโดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ครูประจาการปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันเป็นการสอนแบบเดิมที่
ยึดเอาเนื้อหาวิชาเป็นหลักและยึดครูเป็นศูนย์กลาง ทาให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการศึกษาไม่เห็นความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ
ขาดทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนขาดการเชื่อมโยงความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการศึกษาผลเรียนจากการบูรณาการเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลวิจัยยังแสดงถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระความรู้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางการเชี่ยมโยงองค์ความรู้ของนักเรียนเข้ากับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
ได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ : เว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Abstract
This research was aimed to investigate the students’ learning outcomes from using web
knowledge management in Nakhon Sawans’ local wisdoms for Junior High School students. The
quantitative and qualitative methods were used by using studying related studies and documents and
using SWOT analysis to study the current status and study’ s environment. The sample group were
teachers and Grade 8 students in Small Sized Schools in Krokpra District, Nakhon Sawan Province. Mean,
S.D., and T-Test were used as statistical method in analysis. The results showed that, in today situation,
using the traditional teaching method which used teacher centered and content based caused the
students perception in linking between the various subjects and lack of problem solving skills. Moreover,
student were lacked of the self’s information seeking ability and linking to local wisdom and modern
technology. According to the learning outcome, there was posttest score higher than pretest score with
0.5 statistically significant, this showed that the learning process management by using appropriated
learning environment to the content which implemented in computer laboratory gave more advantage to
student in exploring and linking to the local wisdoms in Nakhon Sawan Province.
Keywords : local wisdom knowledge management web learning management junior high school
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บทนา
ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต สังคมไทยมิได้
เน้นเฉพาะชนเชื้อชาติไทยเท่านั้น แต่รวมถึงชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ซึ่งอาจมีเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกัน
แต่ ทุ ก กลุ่ ม ยึ ด ถื อ วั ฒ นธรรมไทยเป็ น พื้ น ฐานในการด ารงชี วิ ต ร่ ว มกั น โดยเฉพาะสั ง คมชนบท ได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง กระบวนการพัฒนาไปสู่สังคมยุคดิจิตัลหรือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบด้วยนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐต้องครอบคลุมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาค
ส่วนของประเทศ โดยเน้นการขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชน แต่รัฐมีหน้าที่อานวยความสะดวกให้ ไม่ว่าจะด้วยการมีนโยบาย
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสม พร้อมกับรัฐจะต้องปฏิรูปกระบวนการทางานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่
ภาครัฐมี เพื่อให้การบริการของตนมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ในทางปฏิบัตินั้น เป็นที่รับทราบกันดีว่า ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหน่วยงานราชการ ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะด้วยข้อจากัด
ด้านงบประมาณ หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่เอื้อกับการใช้งานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่ วิถีการทางาน
แบบเดิ ม หรื อ การขาดความเข้ า ใจในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ เ กิ ด วิ ธี ก ารท างานใหม่
(Transformative use) ด้วยเหตุนี้ สมาคม ATCI จึงเห็นว่า การจะก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิรูประบบ
ราชการให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยเปลี่ยนการทางานของระบบราชการให้ใช้เทคโนโลยีอย่างที่ควร ใน
การลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคกับการดาเนินธุรกิจและการให้บริการประชาชน มีการส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันให้เกิด Digital Government อย่างเต็มรูปแบบ โดยเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่จะช่วยเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้
นักเรียนตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบเดิมที่ยึดเอาเนื้อหาวิชาเป็น
หลัก และยึดครูเป็นศูนย์กลาง ทาให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการศึกษาไม่เห็นความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ และความสัมพันธ์
ของวิชาที่เรียนกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน ขาดทั กษะการแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนขาดการเชื่อมโยงความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (กรมสามัญศึกษา.2544) ซึ่งการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย (Lardizabal and
Others.1970) กล่ า วว่ า การเรี ย นการสอนแบบบู รณาการ หมายถึ ง การสอนโดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ยังผลให้เกิดการพัฒนาในด้านบุคลิกภาพในทุกๆ ด้านผู้เรียน
สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ การแก้ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้พื้นฐาน การสอนแบบ
บูรณาการจะให้ความสาคัญกับครูและนักเรียนเท่าเทียมกัน ทากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันแบบประชาธิปไตย (อัญชุลี
ศรียังเล็ก. 2552) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาที่ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนคลองลาดช้าง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัยศึกษาที่ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โรงเรียนคลองลาดช้าง จังหวัดปทุมธานี จากผู้วิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 มี
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.25 – 4.75 แสดงว่าหลักสูตรที่ใช้มีระดับความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด และผลการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ระหว่างเรียนของผู้เรียน ขณะทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาพบว่าเด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 96.82 – 97.66 แสดงว่าเด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนดีมาก
ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงขอนาเสนอผลการศึกษาที่ทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขนาดเล็กขยายโอกาสในเจตอาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นอาชีพและการเข้าถึงเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลเรียนจากการบูรณาการเว็บการจัดการความรูภ้ ูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอน เครื่องมือและสถิติที่ใช้ดังต่อไปนี้
1. ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย ดังนี้
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1.1 ทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมกับความต้องการองค์ประกอบของ
เว็บการจัดการความรู้ของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาแบบบูรณาการ และทฤษฎีเกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
1.3 พัฒนาเว็บการจัดการความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์
1.4 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ
ตรวจสอบความสอดคล้องจากผู้เชีย่ วชาญ (IOC)
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาหรับ
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในอ าเภอโกรกพระ จั งหวั ด นครสวรรค์ ตาม
กลุ่มเป้าหมายไปทดลองใช้
1.6 สรุปผลการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 แบบสารวจวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ความต้องการของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
2.2 แบบสอบถามความต้องการเว็บการจัดการความรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
2.3 แบบสอบถามองค์ประกอบเว็บการจัดการความรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการความรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
2.5 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สบูส่ มุนไพร
2.6 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรือ่ ง สบู่สมุนไพร
2.7 เว็บการจัดการความรูภ้ ูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในการจัดการเรียนรู้
3. กลุม่ ประชากร
3.1 ครูประจาการปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ จานวน 2 คน
2) โรงเรียนบ้านคลองม่วง จานวน 2 คน และ 3) โรงเรียนวัดนากลาง จานวน 2 คน
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ จานวน 8 คน 2) โรงเรียนบ้านคลองม่วง
จานวน 20 คน และ 3) โรงเรียนวัดนากลาง จานวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน สาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check List) จาก 48 คน ทั้งนี้โดย
การนาเสนอจาแนกสถานภาพ เพศ อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สาหรับครู/อาจารย์ และปฏิบัติการสอน/กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับ โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 1 – 2
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
1. นักเรียน
2. ครู/อาจารย์
โดยรวม
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จานวน
42
6
48

ร้อยละ
87.50
12.50
100.00
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จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนและร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จานวน 42
คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาเป็นครู/อาจารย์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
1. ชาย
31
64.58
2. หญิง
17
35.42
โดยรวม
48
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า จานวนและร้อยละตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.58 รองลงมาเป็นเพศหญิง จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42 ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจการทางานของเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการประมาณ
ค่าแบบ 5 ระดับ (Likert Scale) จานวน 30 ข้อ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมายประเด็นความพึงพอใจการ
ทางานของเว็บการจัดการความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
4.31
.47
มากที่สุด
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ มีความเหมาะสมน่าสนใจ
4.11
.38
มาก
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4.47
.63
มากที่สุด
4. การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
4.36
.83
มากที่สุด
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทาความเข้าใจ
4.29
.59
มากที่สุด
6. ข้อความในต้นแบบเว็บถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
4.49
.63
มากที่สุด
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
4.69
.47
มากที่สุด
8. การจัดรูปแบบในเว็บง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
4.47
.55
มากที่สุด
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
4.64
.53
มากทีส่ ุด
10. สีสันในการออกแบบเว็บมีความเหมาะสม
4.31
.67
มากที่สุด
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
4.18
.68
มาก
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
4.38
.68
มากที่สุด
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
4.49
.63
มากที่สุด
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
4.49
.51
มากที่สุด
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บ
4.22
.67
มากที่สุด
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น
4.42
.58
มากที่สุด
17. ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
4.20
.79
มากที่สุด
18. ความถูกต้องของการประมวลผลและรายงานต่างๆ
4.38
.68
มากที่สุด
19. ความรวดเร็วในการตอบสนองของเว็บ
4.40
.69
มากที่สุด
20. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
4.24
.65
มากที่สุด
21. การจัดการรักษาความปลอดภัย และกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของ 4.44
.59
มากที่สุด
ผู้ใช้งาน
22. การเชื่อมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การ 4.20
.59
มากที่สุด
ใช้งานเว็บหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่งข้อมูล)
23. ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของต้นแบบเว็บ
4.31
.87
มากทีส่ ุด
24. การเชื่อมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ ช่วยทาให้การทางานรวดเร็วขึ้น
4.38
.68
มากที่สุด
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รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
25. การเชื่อมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
4.18
.89
มาก
26. ภาษาที่ใช้ ในการเชื่อมต่อของเว็บการจัดการความรู้ ฯ เป็นทางการ ตรง 4.51
.51
มากที่สุด
ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน
27. การเชื่อมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ อานวยความสะดวกในการค้นหา 4.49
.51
มากที่สุด
องค์ความรู้
28. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
4.44
.50
มากที่สุด
29. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน 4.20
.73
มากที่สุด
30. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
4.47
.63
มากที่สุด
31. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
4.67
.48
มากที่สุด
32. ความพึงพอใจโดยรวมของการเชื่อมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ
4.56
.62
มากที่สุด
โดยรวม
4.68
.66
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.25 , S.D. = .58) โดยพิจารณารายข้อพบว่า
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน ( = 4.69 , S.D. = .47) รองลงมา ได้แก่ เป็นแหล่ง
ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ( = 4.67 , S.D. = .48) และน้อยที่สุด ได้แก่ การเชื่อมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ( = 4.18 , S.D. = .89) ตามลาดับ
3. แบบสารวจวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ความต้องการของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง
(Strengths)

รายการ
1. ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ทุกคนในขณะทาการสอน
2. ครูมองเห็นพฤติกรรมและจดจานักเรียนได้ทุกคน เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ขาดเว็บการจัดการความรู้ภมู ิปญ
ั ญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน
จุดอ่อน
2. ผู้สอนที่ต้องการนาเว็บการจัดการความรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นนี้ไปใช้ จาเป็นอย่างยิ่ง
(Weaknesses)
ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต
1. ผู้ปกครองให้ความเชื่อถือโรงเรียน ในการนาลูกหลานให้มาศึกษา
โอกาส
2. การส่งครูในโรงเรียนไปศึกษาดูงาน อบรม เพิ่มพูนความรู้เกีย่ วกับการจัดการความรู้ภมู ิ
(Opportunities)
ปัญญาท้องถิ่น
3. การให้บริการอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนขนาดเล็ก
1. งบประมาณ
อุปสรรค
2. การคมนาคม
(Threats)
3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนขนาดเล็ก
จากตารางที่ 4 พบว่า จุดอ่อนของความต้องการของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอโกรกพระ คือ อุขาดเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแนวทางและวิธี การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อช่วยให้โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอโกรกพระสามารถนาการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
สภาพจริงของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
4. ผลจากการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง สบู่สมุนไพร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยาย
โอกาสในกลุ่มอาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สถิติทดสอบทีคะแนนการทดสอบก่อนเรียน-หลัง เรื่อง สบูส่ มุนไพร
กลุ่มเป้าหมาย
S.D.
t
Sig.
(n=42)
ก่อนเรียน
3.40
1.33
17.11*
.00
หลังเรียน
8.14
1.14
*P < .05
จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิ ชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
คะแนน = 3.40 ,S.D. = 1.33 และมีคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีคะแนน = 8.14 ,S.D. = 1.14 เมื่อทาการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนและคะแนนก่อนเรียนโดยใช้การ
ทดสอบที (t-test) พบว่า = 17.11 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับโรงเรียนขนาด
โอกาสในกลุ่มอาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติใน
ระดับ .05
สรุปผลและเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเรียนก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการสอนรายวิช าการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เน้นการบูรณาการกับต้นแบบ
ระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2539) ซึ่งการเรียนรู้ใน
สาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย
ผู้เรี ยน ให้ค วามสนใจและตั้งใจในการเรีย นรู้ และเชื่อฟั งคาแนะนาจากผู้สอน สามารถสั งเกตได้ จากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจการทางานของเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ให้ความ
พึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นอย่างมาก กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นแหล่ง ข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
ผู้สอนต้องคานึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง สบู่สมุนไพร ทั้งนีม้ ักมีข้อจากัดด้านงบประมาณสนับสนุนและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งค่อนข้างไปได้ยากกับการใช้ต้นแบบระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนที่ต้องการนาเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไปใช้ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และเนื่องจากเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นเสริมสร้างให้นักเรียน มีคุณลักษณะการเรียนรู้แบบ
นาตนเองและการใฝ่รู้ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากครูผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้
(Facilitator) เป็นผู้ให้คาปรึกษา (Advisor) ช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าช่วยเหลือนักนักเรียน และกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้และเกิดการใฝ่รู้ อีกทั้งโรงเรียนมีความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ การมีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการเพียงพอแก่นักเรียนจะช่วยสนับสนุนการใช้เว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการเรียนรู้
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ท่านคณบดีและรองคณบดีตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาที่ทาให้การวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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การจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้โปรเจคบล็อค สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑา
เวทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบว่า 1) วิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค คือ การจัดการเรียน
การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจั ดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยโปรเจคบล็อค พบว่า คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยที่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน มีค่าเท่ากับ 15.00 และคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 10.50
คาสาคัญ : โปรเจคบล็อค การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Abstract
The aims of this research were to 1) investigate the appropriated instruction method by using
Project Bloks, and 2) study the effects of using instruction method by using Project Bloks for Grade 6
students of Phanuthatkreethawet School, Krok Pra District, Nakhon Sawan Province who study in second
semester of 2560 Academic Year. The results found that, 1) the appropriated instruction method was
Project Based Learning, and 2) students have higher score in posttest than pretest by the Mean of
posttest was 15.00 while the pretest was 10.50.
keywords : Project bloks problem base learning grade 6 students
บทนา
การจั ดการเรีย นการสอนเพื่อ เตรี ยมผู้เ รีย นให้ เหมาะกับ ศตวรรษที่ 21 นั้ น มี ทิศ ทางการเตรี ย มให้ผู้ เ รีย นเป็ น
นักวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา เป็นนักสร้างสรรค์ เป็นนักประสานความร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นนักสื่อสาร ตระหนักรับรู้สภาวะของโลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่า มีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลัง จะเห็นได้ว่า การ
คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา เป็นทักษะจาเป็นที่ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝั งให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนาทักษะ
ดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจาวัน และสามารถนาผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง และอาจช่วยแก้ปัญหาของผู้อื่นในอนาคต
โปรเจคบล็อคเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ในการใช้งานจะได้ผลตอบกลับด้วย เช่น การสัมผัส ภาพ และเสียงที่มากกว่าใน
เทคโนโลยีอื่น และในการเขียนโค้ดนั้นจะไม่ใช่ทักษะของงานแต่เป็นทักษะการคิด โปรเจคบล๊อคมีฟังชั่นที่หลากหลาย เช่น
Sensor Lab , Music Maker และ Coding Kit เพื่อให้เด็กได้ลงมือใช้อุปกรณ์จะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ และจะทาให้
เด็กเกิดการสังเกต การแก้ปัญหา และเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ (Bliskstein, 2016) เป็นการสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์
และทักษะการแก้ปัญหาไว้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เป็นการเรียนแบบบูรณาการ
โดยการนาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมาบูรณาการกัน เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ของ
นักเรียนในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
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การคณนา (computing) เป็นศาสตร์พื้นฐานแห่งอนาคต ที่รวมสาระเกี่ยวกับ วิธีคิด การแก้ปัญหา การแปลงร่าง
จากจินตนาการสู่รูปธรรม การคิดแบบมีขั้นมีตอน เช่น การเขียนโค้ด การลงมือทา การแก้ปัญหา การใช้สื่อสารสนเทศกับการ
เรียนรู้ เป็นต้น การเรียนสาหรับเด็กจะเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทาให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา แยกแยะและเข้าใจความ
ซับซ้อนของปัญหาได้ การเรียนการคณนา (computing) ในระดับนักเรียนเป็นฐานของการสร้างทักษะการคิด ที่จาเป็นสาหรับ
ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น หมอ ทนายความ นักการเกษตร วิศวกร บัญชี การเงิน นักนิเทศก์ ฯลฯ เพราะเป็นหลักการพื้นฐานของ
การคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีการวางแผน เพื่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (ยืน ภู่วรวรรณ, 2560)
IoT เป็นศาสตร์การเขียนและพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับการสร้างสรรค์ทางฮาร์ดแวร์ ให้จินตนาการออกมาเป็น
รูปธรรม ใช้ความคิด การแก้ปัญหา มีการเกี่ยวโยงกับการเขียนโค้ด สามารถสร้างเด็กให้เรียนรู้ได้ มีจุดประสงค์ต้องการพัฒนา
ทักษะความคิด เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการที่เป็นรูปธรรมใกล้เคียงกับการวางแผนการทางาน รู้จักสร้างลาดับ คิดเป็นขั้น ตอน สร้าง
จินตนาการ คิดเป็นระบบ และมีเหตุมีผล (ยืน ภู่วรวรรณ, 2560)
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการนาความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ไปใช้
ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล หาสาเหตุของปัญหาและตัดสินใจแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหาหรือความยุ่งยากเหล่านี้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง นาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้ปัญหากระตุ้นให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่ม
ผู้เรียน โดยครูเป็นผู้อานวยความสะดวกประจากลุ่ม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจนาโปรเจคบล็อคมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือเล่นและใช้
อุปกรณ์ และจะทาให้ผู้เรียนเกิดการสังเกต การแก้ปัญหา และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะธรรมชาติความสนุกจะก่อให้เกิด
ความสุขกับการเรียนรู้ ความสนุกก่อให้เกิดความประทับ ความประทับใจก่อให้เกิดการจดจาความรู้และทักษะกระบวนการ
ยิ่งประทับใจมากยิ่งจดจาและเรียนรู้ฝังแน่นได้ยาวนาน
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินงานโครงงานวิจัย
1. สารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อค โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับแนวการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค
2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคบล็อค (Project Bloks)
4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
5. นาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานไปทดลองใช้ จานวน 10 คาบ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จานวน 11
คน
6. สรุปผลโครงงานพิเศษ
2. ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ปีการศึกษา 2560 จานวน 11 คน โดยใช้การเลือกแบบ
เจาะจง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจค
บล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเนื้อหาที่ใช้ได้มาจากวิเคราะห์ตัวชี้วัดสาหรับนักเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 มาตรฐาน 3.1
3. เครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
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ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน
1.1 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน
1.2 สอบถามและหาค่าดัชนีความเที่ยงจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
1.3 ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
1.4 นาไปทดลองใช้
3. วิธีการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1. สารวจความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค
1.1 ออกสารวจโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค โดยใช้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.2 วิเคราะห์ค่าทางสถิติที่ใช้ในโครงงานพิเศษได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ได้จาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค
ขั้นตอนที่ 2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้การศึกษาขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคบล็อค (Project Bloks)
ขั้นตอนที่ 4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน
4.1 พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจค บล็อคแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน หรือแผนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน จานวน 3 คน ในโรงเรียน
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ที่มีประสบการณ์สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ค่าดัชนีความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.67 – 1.00
ขั้นตอนที่ 5. นาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบ
ล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปทดลองใช้ จานวน 10 คาบ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
จานวน 11 คน
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. การสารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยโปรเจ
คบล็อค โดยการรวบรวมวิธีการสอนและสื่อการสอนมากกว่า 100 วิธี พบว่า ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา และสื่ อที่เหมาะสม ได้แก่ แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์
(Online Portal)
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน หรือแผนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน จานวน 3 คน ในโรงเรียน
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ที่มีประสบการณ์สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ค่าดัชนีความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.67 – 1.00
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ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักกับอุปกรณ์ เวลา 1 ชั่วโมง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
แบบทดสอบก่อเรียน
นาเข้าสู่บทเรียน
ผู้สอนให้ผเู้ รียนดูรูปภาพอุปกรณ์ Project Bloks
ผู้สอนให้ผเู้ รียนดูและสัมผัสอุปกรณ์ Project Bloks
ขั้นนาเสนอ
ผู้สอนอธิบายเกีย่ วกับหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิด
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน
ผู้สอนแจกใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ Project Bloks
ขั้นนาไปใช้
ผู้เรียนจาแนกได้ว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีหน้าที่อะไรบ้าง
ตัวแทนนักเรียนสรุปความรู้ เรื่อง รู้จักกับอุปกรณ์ ว่าเป็นอย่างไร
ขั้นสรุป
ครูอภิปรายสรุปเกี่ยวกับอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการจัดการเรียนการสอน
Project Bloks
ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ปลุก Raspberry ให้มีชีวิต เวลา 2 ชั่วโมง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
ไม่สามารถเปิด Raspberry Pi ได้
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใด จึงไม่สามารถเปิด Raspberry Pi ได้
แล้วคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ผู้เรียนแต่ละคนนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์

ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีที่คิดไว้
เปิด Raspberry Pi เพื่อเช็คว่าอิมเมจ OS ที่ทาการติดตั้งไปใช้ได้และสมบูรณ์

ตารางที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บัดกรีสายไฟกับมอเตอร์ เวลา 1 ชั่วโมง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
ผู้สอนถามผู้เรียนว่าจะทาอย่างไรให้มอเตอร์กับสายไฟนั้นติดกัน
นาเข้าสู่บทเรียน

ขั้นนาเสนอ

ผู้สอนและผูเ้ รียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
ผู้สอนให้ผเู้ รียนดูอุปกรณ์ในการบัดกรี เช่น หัวแร้งบัดกรี น้ายาบัดกรี
มอเตอร์ สายไฟ
ผู้สอนให้ผเู้ รียนดูวีดีโอการบัดกรีสายไฟกับมอเตอร์
ผู้สอนสาธิตการบัดกรีให้ผู้เรียนดู และให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั ิ

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน
ขั้นนาไปใช้
ขั้นสรุป

ผู้สอนให้ผเู้ รียนบัดกรีสายไฟกับมอเตอร์
ผู้เรียนบัดกรีสายไฟกับมอเตอร์
ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกีย่ วกับการบัดกรีสายไฟกับ
มอเตอร์
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ตารางที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ประกอบร่างหุ่นยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
ให้ผู้เรียนประกอบหุ่นยนต์
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนวิเคราะห์ปญ
ั หาว่าเพราะเหตุใด หุ่นยนต์ที่ประกอบออกมาแล้วจึงมี
รูปร่างแปลกไปจากแผนผัง
ผู้เรียนคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์

ผู้เรียนแต่ละคนนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหาตามวิธีที่คิดไว้ตามแต่ละวิธีที่นักเรียนช่วยกันเสนอมา
หุ่นยนต์ที่ประกอบมีรูปร่างตามแบบแผนผังและมั่นคงแข็งแรง

ตารางที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 Coding I เวลา 2 ชั่วโมง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
ทาอย่างไรให้รถวิ่งได้
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใด รถจึงไม่สามารถวิ่งได้เมื่อเขียนโค้ด
เสร็จแล้ว
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ผู้เรียนแต่ละคนนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหาตามวิธีที่คิดไว้
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์

รันโค้ดอีกครั้ง เพื่อดูว่ารถวิ่งได้

ตารางที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 Coding II เวลา 2 ชั่วโมง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
ทาอย่างไรให้รถสามารถวิ่งได้แบบไร้สาย
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าจะทาอย่างไรให้รถวิ่งได้แบบไร้สาย
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ผู้เรียนแต่ละคนนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหาตามวิธีที่คิดไว้โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียน เรื่อง
โปรแกรม VNC
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์

รันโค้ดเพื่อตรวจสอบว่ารถสามารถวิ่งแบบไร้สายได้

ตารางที่ 7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เพิ่มพลังให้หุ่นยนต์ เวลา 1 ชั่วโมง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
เมื่อรถวิ่งได้ช้า จะทาอย่างไรให้รถวิ่งได้เร็วขึ้น
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใด รถจึงวิ่งช้า
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ผู้เรียนแต่ละคนนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหาตามวิธีที่คิดไว้
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์
รันโค้ดและดูว่ารถวิ่งเร็วขึ้นหรือไม่
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3. การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตารางที่ 8 สรุปคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน จากการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
คนที่
Pre-Test
Post-Test
เพิ่มขึ้น
1
9
16.5
7.5
2
13
16.5
3.5
3
12
15.5
3.5
4
13.5
15
1.5
5
12
18
6
6
10
19
9
7
7.5
11
3.5
8
11
14
3
9
10
12.5
2.5
10
8.5
12
3.5
11
9
15
6
รวม
124
165
49.5
ค่าเฉลี่ย
10.50
15.00
4.50
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.49
1.95
จากตางรางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วย
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ พบว่า คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยที่
ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 15.00 และคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 10.50
สรุปได้ว่า หลังจากดาเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ด้วยโปรเจคบล็อค มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.50
อภิปรายผล
1. ผลการสารวจการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบ
โดยการรวบรวมวิธีการสอนและสื่อการสอนมากกว่า 100 วิธี พบว่า ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติจริงระหว่างทากิจกรรม วิธีสอนแบบกิจกรรม
(Self-Activity Method) และการมีส่วนร่วมในการทากิ จกรรม และสื่อที่เหมาะสม ได้แก่ เกม (Game) โปรแกรมสาหรับ
นาเสนอ (MS PowerPoint) สังคมออนไลน์ (Social Network) แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ (Online Portal) และโปรแกรม
สาหรับการสร้างเอกสาร (Word Processing) ครูจึงมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาทักษะของนักเรียนให้เกิดการคิ ดมากที่สุด เพื่อให้
นักเรียนเกิดทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอน และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ซึ่งผลการสารวจจากแบบสอบถาม สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2558) ที่ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไว้ว่า ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัย และความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัย
ดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหา นั้น ๆ จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สรุปได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้เป็นผลมาจากกระบวนการทาความเข้าใจ
และการแก้ไขปัญหา ซึ่งใช้ปัญหา หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตามสภาพจริงมาเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ใช้โปรเจคบล็อค สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 11
คน พบว่า
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1) ขั้นตอนการติดตั้ง Image OS (Operating System) มีปัญหาไม่สามารถทาการติดตั้งได้นักเรียนจึงมี
การวิเคราะห์ปัญหาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถติดตั้งได้ พบว่าเป็นที่การดาวน์โหลดก่อนการติดตั้งนักเรียนจึงแก้ปัญหาด้วย
การดาวน์โหลด Image OS ใหม่แล้วติดตั้งทันที
2) การประกอบโครงรถ เมื่อประกอบครั้งแรกเสร็จแล้วพบว่า เหลือชิ้นส่วนของโครงรถ จึงทาการรื้อโครง
รถออกและประกอบใหม่
3) ในการโค้ดดิ่งนักเรียนมีปัญหาในการเขียนโค้ดที่ช้าและยังไม่ชินแป้นพิมพ์ จึงทาการแก้ปัญหาด้วยการ
ให้มีคนบอกโค้ด และมีคนพิมพ์โค้ดตามที่เพื่อนบอก และเมื่อรันโค้ดไม่ผ่านร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาโดยการกลับมาดูโค้ดว่า
เขียนผิดที่บรรทัดใด
4) การต่อสายไฟเนื่องจากสายไฟในการต่อ Raspberry เข้ากับตัวควบคุมมอเตอร์ค่อนข้างเยอะจึงมีการ
ต่อสายไฟผิดเส้น จึงแก้ปัญหาด้วยการดูแผงการต่อสายไฟอีกครั้งแล้วทาการต่อใหม่
5) การหมุนของล้อรถที่หมุนไม่ครบทุกล้อ วิเคราะห์ปัญหาได้ว่าที่ล้อหมุนไม่ครบทุกล้อเกิดมาจากการที่ต่อ
สายไฟไม่แน่น จึงทาการขยับสายไฟแล้วรันโค้ดอีกครั้งจนสาเร็จ
การที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองจะทาให้ผู้เรียนเกิดความสุขกับการเรียนและมีความอยากเรียนเพิ่ม
มากขึ้น และเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ เมเยอร์ (Mayer , 1992) ที่กล่าวว่า การ
ให้ ผู้ เ รี ย นเป็น ผู้ แ ก้ ปั ญ หา ผู้ เ รี ย นจะใช้ ค วามรู้ ที่มี เ พื่ อ หากระบวนการแก้ ปั ญ หาและพยายามที่ จะเอาชนะอุป สรรคไปสู่
จุดมุ่งหมาย
สรุปผลการวิจัย
1. การสารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบ
ล็อค พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค
จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในการเก็บข้อมูล มีจานวนทั้งสิ้ น 54 คน แบ่งเป็นเพศชายและหญิง ได้ดังนี้ เพศชาย 23
คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 และเพศหญิง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 แบ่งเป็น แบ่งเป็นตาแหน่งวิทยฐานะ ดังนี้ ผู้สอนที่มี
ตาแหน่งวิทยฐานะครูอัตราจ้าง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ผู้สอนที่มีตาแหน่งวิทยฐานะครูผู้ช่วย คิดเป็นร้ อยละ 18.52 ผู้สอนที่มี
ตาแหน่งวิทยฐานะครู ค.ศ.1 คิดเป็นร้อยละ 25.93 ผู้สอนที่มีตาแหน่งวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ 24.07 ผู้สอนที่มี
ตาแหน่งวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 9.26 และผู้สอนที่มีตาแหน่งวิทยฐานะครูชานาญการ คิดเป็นร้อยละ
11.11 พบว่า วิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ใช้โปรเจคบล็อค สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
11 คน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยโปรเจคบล็อค มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.50 โดยคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นตั้งแต่ 2.5 –
7.5 คะแนน
สรุปผลแผนการจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปลุก Raspberry ให้มีชีวิต
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
ไม่สามารถเปิด Raspberry Pi ได้
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่ามีปัญหาที่ตัวโปรแกรมสาหรับติดตั้ง Image OS
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ผู้เรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Image OS
ใหม่ แล้วทาการติดตั้ง Image OS ลง Raspberry Pi ทันที
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์
สามารถเปิดและใช้งาน Raspberry Pi ได้
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ตารางที่ 10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบร่างหุ่นยนต์
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
ให้ผู้เรียนประกอบหุ่นยนต์
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนวิเคราะห์ปญ
ั หาได้ว่าเพราะมีชิ้นส่วนของโครงรถเหลืออยู่ จึงทาให้
หุ่นยนต์ที่ประกอบออกมาแล้วจึงมีรูปร่างแปลกไปจากแผนผัง
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ผู้เรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการรื้อโครงรถออก และประกอบใหม่พร้อมทั้ง
ดูแผนผังประกอบ
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์
หุ่นยนต์ที่ประกอบมีรูปร่างตามแบบแผนผังและมั่นคงแข็งแรง
ตารางที่ 11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Coding I
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
ทาอย่างไรให้รถวิ่งได้
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่าที่รถไม่สามารถวิ่งได้นั้น อาจเป็นผลมาจากไม่ได้ต่อ
สายไฟบางเส้น หรือต่อสายไฟผิด
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ผู้เรียนตรวจสอบสายไฟอีกครั้งว่าต่อครบทุกเส้น เมื่อดูครบแล้วพบว่าต่อแล้ว
ทุกเส้น จึงดูแผนผังการต่อสายไฟอีกครั้ง แล้วเริ่มต่อสายไฟใหม่อีกครั้ง
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์
รันโค้ดอีกครั้ง พบว่ารถสามารถวิ่งได้
ตารางที่ 12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Coding II
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
ทาอย่างไรให้รถสามารถวิ่งได้แบบไร้สาย
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่าต้องเอาสาย HDMI ที่ต่อเข้ากับจอภาพออกแต่ยัง
ต้องสามารถมองเห็นหน้าจอของ Raspberry Pi ได้ และจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟ
ให้กับ Raspberry Pi ที่ไม่ต้องต่อสายไฟ
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ผู้เรียนเสนอให้ใช้แบตเตอรีส่ ารองมาใช้จ่ายไฟเข้ากับ Raspberry Pi และนา
ความรู้ที่ได้จากการเรียน เรื่อง โปรแกรม VNC มาแก้ปัญหา คือ จะทาการ
ติดตั้งโปรแกรม VNC ลงในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง เพื่อควบคุมการเปิด – ปิด
Raspberry Pi และรันโค้ด
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์
รันโค้ดการเชื่อมต่อ VNC แล้วทาการถอดสายต่อจอภาพออก รถสามารถวิ่ง
แบบไร้สายได้
ตารางที่ 13 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มพลังให้หุ่นยนต์
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติ
ขั้นตั้งปัญหา
เมื่อรถวิ่งได้ช้า จะทาอย่างไรให้รถวิ่งได้เร็วขึ้น
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่าเพราะล้อหมุนไม่ครบทุกล้อ และการจ่ายไฟจากตัว
Raspberry Pi นั้นไม่เพียงพอ
ข้อเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
ผู้เรียนขยับสายไฟที่ต่อเข้ากับตัวควบคุมมอเตอร์ และเพิ่มถ่านไฟฉายเข้ามา
จานวน 6 ก้อน เพื่อเพิ่มกระแสไฟให้กับตัวควบคุมมอเตอร์และลดการใช้ไฟจาด
แบตเตอรีส่ ารอง
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์
รันโค้ดอีกครั้งพบว่ารถวิ่งเร็วขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
1. โปรเจคบล็อคมีหลายรูปแบบที่ผู้วิจัยเลือก คือ แบบ Robot Bloks ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการดัดแปลง
หรือเลือกใช้โปรเจคบล็อคในรูปแบบอื่นๆ
2. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ
พัฒนาต่อไปโดยให้นักเรียนฝึกโค้ดดิ่งหุ่นยนต์โปรเจคบล็อคร่วมกับอุปกรณ์อื่น
3. ควรมีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคได้ฝึกความสามารถในด้านอื่น
นอกเหนือจากการแก้ปัญหา เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
4. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ
นาไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นที่มีวัยใกล้เคียงกัน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานพิ เศษนี้สาเร็จได้ ด้วยดีเพราะผู้จั ดทาได้รับ ความช่วยเหลือ ความกรุ ณา และคาแนะนาอย่ างดียิ่ งจาก
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษในครั้งนี้ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และคณะครู ที่เสียสละ และ
เมตตาให้คาปรึกษาแนะนาในการทาวิจัยนี้ทุกขั้นตอน ทาให้ผู้จัดทา ได้รับประสบการณ์ทาวิจัยและรู้ถึงคุณค่าของงานวิจัย ที่
จะช่วยให้การทางานในด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อค
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปอย่างมีคุณค่า ผู้จัดทาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ นายมนู สนธิรักษ์ คุณครูสลิลทิพ ชูชาติ คุณครูพร
ทิพย์ แสงแก้ว และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสาหรับการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วยโปรเจค บล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้
ท้ายที่สุด ผู้จัดทาขอกราบขอบพระคุณบิดาผู้ล่วงลับ มารดา บุพการีที่อบรมเลี้ยงดู และพี่ น้อง และเพื่อนทุกๆ คนที่
คอยเป็นกาลังใจให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จัดทาอย่างดียิ่งเสมอมา คุณค่าประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากวิจัยนี้
ผู้จัดทาขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนผู้จัดทามาตั้งแต่เล็กจนปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้ว ยการเปิดตารางเครซี่ และมอร์แกน ได้จานวนทั้งสิ้น 315 ราย ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดพิจิตร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิ จั ย พบว่ า การใช้ อ านาจของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในจั งหวั ด พิ จิ ต ร สั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากสูงสุดไปต่าสุดคือ
ด้านอานาจอ้างอิง ด้านอานาจตามกฎหมาย ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ ด้านอานาจการให้รางวัล และด้านอานาจบังคับ
คาสาคัญ : การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The purpose of this research was to study the power usage of adminintrators in Phichit Province
under the Secondary Educational Service Area office 41. The sample size by opening the "Krejcie &
Morgan" tables to get 315 people that consisted of adminintrators and teachers in Phichit Province under
the Secondary Educational Service Area office 41. The research instrument was rating scale questionnaire.
The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. The research found that. The
power usage of adminintrators in Phichit Province under the Secondary Educational Service Area office 41.
The overall was at high level when considering each aspect from the hightest to the lowest, it was as
follows : referent power aspect, legitimate power aspect, expert power aspect, reward power aspect and
coercive poweraspect respectively.
Keywords : the power usage of adminintrators.
บทนา
การบริหารจัดการศึกษาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้เกิ ดการ
ถ่ายโอนอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากส่วนกลางไปสู่ระดับปฏิบัติ นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 ที่กาหนดให้กระทรวงกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีอิสระและเกิดความคล่องตัวใน
การบริหารงานมากขึ้น นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของการกระจาย
อานาจการบริห าร จึงกาหนดให้ เ ป็น ยุท ธศาสตร์ห นึ่ งของนโยบายประจ าปี 2558 ที่ ก าหนดทิ ศทางการดาเนิ น งานของ
สถานศึกษาและกาหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นย้าการบูรณาการการทางาน เน้นการ
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บริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอานาจและความรั บผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึ กษา (สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557 : 19)
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจาเป็นต้องมีความรู้และมีทักษะในด้าน
การบริหารเป็นอย่างดีดังที่ หวน พินธุพันธ์ (2549 : 80) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการใช้ทั้ งศาสตร์และ
ศิลป์ในการบริหาร เพื่อนามาบริหารทรัพยากรและงานด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จและจัดการศึกษา
ได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู้เรียน ดัง นั้น ศิลป์ที่ผู้บริหารพึงมี เ ป็นสาคัญคือ “การใช้อานาจ” กล่าวคื อ
ผู้บริหารถือเป็นผู้ที่มีอานาจโดยชอบธรรมในการคิดและตัดสินใจการดาเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างอิสระ ดังนั้นอานาจจึง
เปรียบเสมือนเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาและควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังที่ แมคเคลแลนด์ (McClelland,1961,p. 263 อ้างถึงใน ญาณวีร์ คาแผลง, 2555 :
2) กล่าวว่า บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ย่อมต้องมีอานาจ เพราะผู้บริหารเพียงคนเดียวไม่สามารถทาให้งานทั้งหมดของ
องค์กรสาเร็จลุล่วงไปได้ แต่ต้องใช้อานาจในการบริหารงานเพื่อให้คนอื่นๆ ทางานเพื่อองค์กร สอดคล้องกับ วิเชียร วิทยอุดม
(2550 : 165) กล่าวว่า อานาจเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในองค์การที่จะขาดเสียมิได้ ซึ่งในการบริหารงานใดๆ ก็ตาม ถ้าขาด
อานาจแล้ว ก็จะทาให้การทางานนั้ นเกิดความสับสนล่าช้าและขาดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยงยุทธ
เกษสาคร (2550 : 105-112) ยังได้กล่าวว่า อานาจเป็นพลังที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นคล้อยตามหรือทาตามส่งผลให้เกิ ด
พฤติกรรมหรือการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าผู้บริหารปราศจากอานาจนั้นแล้ว พฤติกรรมหรือการกระทาเช่นนั้น จะไม่
เกิดขึ้น และการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาย่อมไม่ประสบผลสาเร็จ สอดคล้องกับ อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555 : 185) ที่
กล่ า วไว้ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ า ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาใช้ อ านาจในการควบคุ ม ผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชาและใช้ ทรั พ ยากรช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารที่ไม่มีอานาจจะเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่
อาจใช้อานาจสั่งการผู้อื่นให้ดาเนินงานได้ตามที่ต้องการ ย่อมส่งผลเสียผลการดาเนินงานขององค์การหรือสถานศึกษา
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นั้น มีจานวน
สถานศึกษาทั้งสิ้น 30 แห่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 30 คน และครูผู้สอน 1,020 คน จากรายงาน การปฏิบัติ
ราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประจาปี 2558 (2558) ในภาพรวมพบว่า มีจุดอ่อ นที่ต้องพัฒนาใน
ด้านการขาดแคลนอัตรากาลัง การสอนไม่ตรงกับวิชาเอก ปัญหาดังกล่าวทาให้ครูผู้สอนมีภาระหน้าที่ในการสอนและงานอื่นๆ
มากขึ้น รวมถึงขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานทาให้บุคลากรยื่นคาร้องและโยกย้าย จานวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหา
ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติ งานและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่ าเป็นผลมาจากการใช้อานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ นริศรา แสงจันทร์ (2548 : 1-2) ที่กล่าวว่า ถึงแม้อานาจจะมีความสาคัญต่อการ
บริหารสถานศึกษาแต่ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาใช้อานาจในทางที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลถึงขวัญและกาลังใจของบุคลากร เพราะ
ไม่มีใครอยากจะทางานภายใต้การถูกบีบบังคับ กดดัน หรือขมขู่ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดาเนินการขององค์การ ซึ่งสอดคล้อง
กับญาณวีร์ คาแผลง (2555 : 3) ที่กล่าวว่า การใช้อานาจของผู้บริหารในทางที่ ไม่เหมาะสม เช่น การมอบหมายงานที่ไม่
ตรงกั บ ความสามารถการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบไม่ เ ป็ น ธรรม เคร่ งครั ด กฎระเบี ย บ มุ่ งผลส าเร็ จของงานมากกว่ า
สัมพันธภาพในสถานศึกษา จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ พิษณุ สุขนิติ (2556 : 2) ยังกล่าวไว้
ว่า การที่ผู้บริหารใช้อานาจ ที่เคร่งครัด มี กฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดหรือการทางานที่มุ่งแต่ผลงานมากเกินไปโดยไม่คานึงถึง
ผู้ร่วมงาน ใช้อานาจตามความพอใจและอารมณ์ของตนเอง ใช้อานาจเกินขอบเขตโดยไม่ยึดหลักคุณ ธรรมจะเป็นพฤติกรรมที่
กระทบต่อขวัญและกาลังใจของบุคลากร ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ในสถานศึกษาและส่งผลต่อผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ซึ่งการใช้อานาจที่กล่าวมาข้างต้น นั้นสามารถแบ่งได้ 5 รูปแบบตามแนวคิดของเฟรนซ์และราเวน (French & Raven, 1968
อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550 : 70) ได้แก่ 1) อานาจการให้รางวัล เป็นอานาจที่บุคคลกลุ่มเป้าหมายยอมรับอานาจ
เนื่องจากต้องการจะได้รับรางวัลผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผู้ที่มีอานาจนั้น อานาจดังกล่าวจึงอาจเรียกว่าเป็น
อานาจให้คุณ 2) อานาจบังคับเป็นอานาจที่บุคคลกลุ่มเป้าหมายยอมรับปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องถูกลงโทษโดยผู้มี
อานาจ จึงอาจเรีย กว่าเป็นอานาจให้โ ทษ 3) อานาจตามกฎหมาย เป็นอานาจที่บุคคลกลุ่มเป้าหมายยอมรับปฏิบัติตาม
เนื่องจากยอมรับว่าผู้ใช้อานาจมีความชอบธรรมในการใช้คาสั่งและจะต้องยอมปฏิบัติตามไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อานาจตอม
กฎหมายมักจะติดมากับการดารงตาแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ 4) อานาจอ้างอิง เป็นอานาจที่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายให้
การยอมรับต่อใครก็ตามที่ตนให้ความเลื่ อมใสศรัทธาและชื่นชมในคุณงามความดีและความมีบารมี เป็นที่ยกย่ องได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทั่วไปด้วยการอ้างอิงถึงบุคคลนั้นเพื่อให้คนอื่นเกิดความเชื่อถือหรือยอมรับในสิ่งที่ตนกระทาว่าถูกต้อง
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เหมาะสมตามไปด้วย 5) อานาจความเชี่ยวชาญเป็นอานาจที่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับต่อใครก็ตามที่ตนให้ความ
เชื่อถือว่าผู้นั้นทรงความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาการสาขาเฉพาะนั้นๆ
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามแนวคิดการใช้อานาจของเฟรนซ์และราเวน
(French & Raven, 1968 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2550 : 70) 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) อานาจการให้รางวัล 2) อานาจ
บังคับ 3) อานาจตามกฎหมาย 4) อานาจอ้า งอิง 5) อานาจความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการใช้อานาจในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
41 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจานวน 1,050 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 30 คน และครูผู้สอน จานวน 1,020 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงจานวน 30 คน และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนโดยการเปิดตารางของเคจซี่และมอร์แกน ได้จานวน 285
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทั้ง 5 ด้าน
การใช้อานาจ
S.D.
ระดับ
ลาดับ
อานาจการให้รางวัล
4.04
0.38
มาก
4
อานาจบังคับ
3.94
0.42
มาก
5
อานาจตามกฎหมาย
4.09
0.41
มาก
2
อานาจอ้างอิง
4.12
0.38
มาก
1
อานาจความเชี่ยวชาญ
4.08
0.40
มาก
3
รวม
4.06
0.30
มาก
การใช้อานาจของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ด้านอานาจจากการให้รางวัล อานาจการบังคับ อานาจตามกฎหมาย อานาจอ้างอิง และอานาจความเชี่ยวชาญในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อานาจอ้างอิง รองลงมาคือ อานาจตาม
กฎหมาย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ อานาจบังคับ

x
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อานาจของผู้บริหารของผู้บริหาร สถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านอานาจอ้างอิง
อานาจอ้างอิง
S.D. ระดับ อันดับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมเป็นแบบอย่างเหมาะสม
4.25 0.67 มาก
4
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมเป็นที่น่าเคารพนับถือ
4.13 0.72 มาก
5
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดีเป็นที่น่าชื่นชมแก่ผู้ใต้บังตับบัญชาและบุคคล 4.28 0.61 มาก
3
ทั่วไป
4. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งกายเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี
4.46 0.62 มาก
1
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้งใน นอกองค์การ
4.30 0.59 มาก
2
6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการอ้างอิงถึงความใกล้ชิด
3.33 0.87 ปาน
6
ความโดดเด่น ชื่อเสียง เกียรติยศของบุคคลอื่นเพื่อสร้าง
กลาง
ความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับให้แก่ตน
รวม
4.12 0.39 มาก
ด้านอานาจอ้างอิงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่งกายเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้งใน นอก
องค์การ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการอ้างอิงถึงความใกล้ชิด ความโดดเด่น ชื่อเสียง เกียรติยศของ
บุคคลอื่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับให้แก่ตน

x

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อานาจของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านอานาจตามกฎหมาย
อานาจตามกฎหมาย
S.D. ระดับ อันดับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย ตาแหน่งหน้าที่ ตามโครงสร้างการ 4.46 0.64 มาก
1
บังคับบัญชาขององค์การอย่างเคร่งครัด
2. ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายเหตุผลของคาสั่งให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอยู่เสมอ 3.85 0.72 มาก
5
3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อานาจตามตาแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม
4.22 0.64 มาก
2
4. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ใช้อานาจเกินขอบเขตหน้าที่
4.04 0.58 มาก
3
ตามกฎหมาย
5. ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามผลของการปฏิบัติงานของ
3.88 0.68 มาก
4
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามตามระเบียบที่วางไว้
รวม
4.09 0.43 มาก
ด้านอานาจตามกฎหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย ตาแหน่งหน้าที่ ตามโครงสร้างการบังคับบัญชาขององค์การอย่างเคร่งครัด รองลงมา
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อานาจตามตาแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบาย
เหตุผลของคาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอยู่เสมอ

x

203

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อานาจของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านอานาจความเชี่ยวชาญ
อานาจความเชี่ยวชาญ
S.D. ระดับ อันดับ
1.ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน 4.03 0.75 มาก
5
2.ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ผู้อื่นรับรู้ถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสาเร็จในการ 3.94 0.75 มาก
6
บริหารงาน
3.ผู้บริหารสถานศึกษารักษาความน่าเชื่อถือของตนเองยู่เสมอ
4.18 0.67 มาก
2
4.ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นและกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว
4.04 0.71 มาก
4
5.ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใช้ ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญมาพั ฒ นาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา 4.07 0.63 มาก
3
อย่างเหมาะสม
6.ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอ
4.23 0.68 มาก
1
รวม
4.08 0.39 มาก
ด้านอานาจความเชี่ ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมออยู่ใน รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษารักษา
ความ
น่าเชื่อถือของตนเองอยู่เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ผู้อื่นรับรู้ถึงทักษะ ประสบการณ์
ความสาเร็จในการบริหารงาน

x

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ด้านอานาจการให้รางวัล
อานาจการให้รางวัล
S.D. ระดับ อันดับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
4.15 0.69 มาก
3
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการอธิบายเกณฑ์การให้รางวัลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 3.88 0.63 มาก
7
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีเกณฑ์ในการให้รางวัลอย่างมีเหตุผล
3.90 0.63 มาก
6
4. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรรางวัลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
3.92 0.67 มาก
5
5. ผู้บริหารสถานศึกษาให้รางวัล ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
4.12 0.70 มาก
4
6. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 4.24 0.60
มาก
2
7. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ 3.85 0.72 มาก
8
เป็นธรรม
8. ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแห่งความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
4.28 0.58 มาก
1
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
รวม
4.04 0.38 มาก
ด้านอานาจการให้ ร างวัล ในภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็น รายข้อ พบว่ า ข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแห่งความก้าวหน้าในอาชีพการงานแก่ผู้ใต้บงั คับบัญชา รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษายกย่อง
ชมเชยในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดี
ความชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม

x

204

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อานาจของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิ ตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ด้านอานาจบังคับ
อานาจบังคับ
S.D. ระดับ อันดับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งกฎระเบียบของการลงโทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง 3.71 0.88 มาก
5
ชัดเจน
2. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เข้ า ใจสถานการณ์ ก่ อ นการลงโทษ 3.93 0.62 มาก
4
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชากรณีทาผิดเล็กน้อย
3.57 0.82 มาก
6
4. ผู้บริหารสถานศึกษาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเหมาะสม
3.93 0.72 มาก
4
5. ผู้บริหารสถานศึกษาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค
4.24 0.71 มาก
1
6. ผู้บริหารสถานศึกษารักษาความน่าเชื่อถือของการใช้อานาจบังคับ ไม่ใช้อานาจ 4.06 0.72 มาก
3
พร่าเพรื่อ
7. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการปรับปรุงพฤติกรรม 4.14 0.69 มาก
2
อยู่เสมอ
รวม
3.94 0.42 มาก
ด้านอานาจบังคับในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึ กษาลงโทษผู้ ใ ต้บั งคั บ บัญ ชาด้ วยความเป็ น ธรรม เสมอภาค รองลงมาคื อ ผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษามี ก ารกระตุ้ น ให้
ผู้ใ ต้ บั งคั บ บัญ ชาเกิ ด การปรั บ ปรุงพฤติ ก รรมอยู่ เ สมอ และข้ อ ที่ มีค่ า เฉลี่ ย ต่าสุ ด คื อ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษามี การตั ก เตื อ น
ผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีทาผิดเล็กน้อย

x

อภิปรายผล
จากการศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยในประเด็นสาคัญดังนี้
การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตาม
แนวปฏิบัติในการใช้อานาจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาใช้อานาจตามปฏิบัติใน
ปริมาณมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช โฉมนาค (2558 : 68) ที่ศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และภัคญดา คงสมัย (2555 : 111) ที่ศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรี ยนสังกัด เทศบาลเมือ งล าพูน พบว่ า การใช้อานาจของผู้บ ริหารสถานศึ กษาในภาพรวมมีค่ าเฉลี่ย อยู่ ในระดับ มาก
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอานาจเป็นเครื่องมือสาคัญที่ ช่วยให้การบริหารงานบรรลุผลสาเร็จและนาพาองค์การไปสู่
เป้าหมาย ดังที่จุมพล หนิมพานิช (2551:75) ได้กล่าวว่า อานาจเป็นสิ่งที่ผู้นาหรือผู้บริหารจะต้องใช้เพื่อชักจูงใจให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลปฏิบัติงานเพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้บรรลุผลสาเร็จ นอกจากนี้วิเชียร วิทยอุดม (2553:165) ยังได้กล่าวว่า อานาจ
เป็นเครื่องมือสาคัญของผู้นาที่จะทาให้การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ เพราะถ้าขาดอานาจแล้วก็จะทาให้การทางานเกิด
ความสับสนล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พิษณุ สุขนิติ (2558 : 16) ยังกล่าวว่า อานาจมีความสาคัญอย่างยิ่งและมี
ความจาเป็นสาหรับองค์การทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นระดับ ใด เพื่อให้คนศรัทธาเชื่อถือ ยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจและเต็มกาลังความสามารถ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอานาจถือเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งของผู้บริหารในการขับเคลื่อน
องค์การไปสู่ความสาเร็จ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามแนวปฏิบัตินั้ นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการใช้อานาจอ้างอิง จากผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อานาจอ้างอิงตามแนวปฏิบัติในการใช้อานาจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากอานาจอ้างอิงเป็นอานาจที่
ผู้บริหารสามารถแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้และพบเห็นได้จากภายนอก โดยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม
มีคุณธรรมเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายเหมาะสมเป็นที่น่าชื่นชม ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้ง
ในและนอกองค์การ จึงทาให้อานาจอ้างอิงนี้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินรัตน์ ปัญญาวงศ์ (2552)
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
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ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารโรงเรียนใช้อานาจอ้างอิงมากที่ สุด นอกจากนี้ญาณวีร์ คาแผลง (2555) ได้
ศึกษา การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 จากผลการวิจัยพบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และการใช้อานาจ
อ้างอิงอยู่ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ตามแนวปฏิบัติในด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากแต่อยู่ในอันดับต่าสุดคือ ด้านการใช้อานาจบังคับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากอานาจบังคับเป็นอานาจด้านลบซึ่งถ้าผู้บริหารใช้อานาจด้านนี้มากไปอาจส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปฏิกิริยา
ยินยอมปฏิบัติตามหรือมีพฤติกรรมต่อต้านได้ ซึ่งสอดคล้องกับธวัช บุณยมณี (2550 : 13) ที่ได้กล่าวว่า การใช้อานาจบังคับจะ
ทาให้เกิดการต่อต้านในระดับสูง การยินยอมในระดับปานกลาง และมีความผูกพันในระดับต่า และภัคญดา คงสมัย (2555 :
35-44) ได้กล่าวถึง ผลเสียจากการใช้อานาจนี้คืออาจทาให้บุคคลเกิดความเดือดร้อน เจ็บปวดทางกาย และทางใจ หวาดกลัว
และรู้สึกขายหน้า ทาให้มีผลงานที่แย่ลง เกิดความไม่พึงพอใจในการทางานและออกจากงาน อานาจบังคับนี้อาจเสื่อมได้ถ้า
ผู้บริหารดีแต่ขู่ไม่เคยลงโทษจริง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงใช้อานาจบังคับตามแนวปฏิบัตินี้อยู่ในระดับต่าสุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัคญดา คงสมัย (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ลาพูน ที่พบว่า การใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอานาจบังคับมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าสุด และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนิดา อินต๊ะปัญญา (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อานาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาเภอเมือง
เชียงราย พบว่า การใช้อานาจบังคับมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าสุดเช่นเดียวกัน
อานาจเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารหรือผู้นาของทุกองค์การในการขับเคลื่อนองค์การไปสูเป้าหมายความสาเร็จ
เพราะหากผู้บริหารไม่มีอานาจแล้วย่อมไม่สามารถทาให้ผู้รว่ มงานปฏิบตั ิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้แต่อย่างไรก็ตามองค์การ
จะบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับทักษะ ความชานาญของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้อานาจให้สัมฤทธิ์ผล
เหมาะสมกับผู้ร่วมงาน ความจาเป็นและสถานการณ์ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุตาม
เป้าหมายความสาเร็จขององค์การ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ตามแนวปฏิบัติในการใช้อานาจ โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีของเฟรนซ์และราเวน 5 รูปแบบ คือ อานาจการให้รางวัล
อานาจบังคับ อานาจตามกฎหมาย อานาจอ้างอิง และอานาจความเชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสรุปผล ได้ดังนี้
จากการศึกษาการใช้อานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ตามแนวปฏิบัติในการใช้อานาจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
อานาจอ้ างอิง รองลงมาคื อ อานาจตามกฎหมาย อานาจความเชี่ ยวชาญ อานาจการให้ร างวัล และอ านาจบังคับ ซึ่ งมี
รายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านอานาจอ้างอิงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งกายเหมาะสมเป็น
แบบอย่า งที่ ดี มี มนุ ษย์ สัม พั นธ์ ที่ดี กับ บุ คคลทั้ งใน นอกองค์ก าร แต่ มีก ารอ้ างอิงถึงความใกล้ ชิด ความโดดเด่ น ชื่อ เสี ย ง
เกียรติยศของบุคคลอื่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับให้แก่ตนในระดับปานกลาง
2. ด้านอานาจตามกฎหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย
ตาแหน่งหน้าที่ ตามโครงสร้างการบังคับบัญชาขององค์การอย่างเคร่งครัด ใช้อานาจตามตาแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม และ
อันดับสุดท้ายคือผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายเหตุผลของคาสั่งให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอยู่เสมอ
3. ด้านอานาจความเชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอ รักษาความน่าเชื่อถือของตนเอง และอันดับสุ ดท้ายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ผู้อื่นรับรู้ถึง
ทักษะ ประสบการณ์ ความสาเร็จในการบริหารงาน
4. ด้ านอ านาจการให้ร างวัล ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก โดยมีความเห็ นว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาให้โ อกาสแห่ ง
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ยกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และอันดับ
สุดท้ายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม
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5. ด้านอานาจบังคับในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเป็นธรรม เสมอภาค กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการปรับปรุงพฤติกรรมอยู่เสมอ และอันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีทาผิดเล็กน้อย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิคม นาคอ้าย อาจารย์ ดร.สมหมาย อ่าดอนกลอย และอาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ที่ได้กรุณา ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา
ตลอดจนช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คาแนะนาด้วยดีมาตลอด
ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ตลอดจนที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาในเขตจังหวัด พิจิตร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
เป็นอย่างดีที่ได้อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิด
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา บุพการี ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้แก่ผู้วิจัย
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การศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก
A STUDY ON THE IMPLEMENTATION FOR SCHOOL LIBRARY STANDARDS IN SECTION 2
TEACHER STANDARDS OF SCHOOLS UNDER PHITSANULOK MUNICIPALITY PHITSANULOK
PROVINCE
กฤติกา ยอดทอง และ อดุลย์ วังศรีคูณ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม)
corresponding author email : Krittika.y@psru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2
มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครูผู้สอน และครูที่
ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ จานวน 178 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับ
สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนหมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิ จัยสรุปได้ว่า
สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 5 ครู
หรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ มาตรฐานที่ 8
ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง และมาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียน
การสอน
คาสาคัญ : มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู
Abstract
Research in this the study focused on the implementation of the School Library Standards in
Section 2 teacher standards of schools under Phitsanulok municipality. Phitsanulok province.
The samples of this research were teacher and teacher acting librarian 178 people and the data
was collected by using a questionnaire about the condition operations according to the school library
standards in section 2 teacher standards of schools under Phitsanulok municipality, Phitsanulok
province. The statistics that used in the data analysis is the average percent and the standard
deviation. The research summary as follows: Operational conditions according to the school library
standards in section 2 teacher standards of schools under Phitsanulok municipality, Phitsanulok
province. In the overall image are included on many levels, and all the standard average are high
level. The highest average standard is the standard 4, the teacher or personnel librarian is capable of
administering a library. The second is standard 5, teacher or personnel acting librarian have the ability to
perform in technically. And the standard that has a lowest average is standard 8, teacher or personnel
acting librarian with continuous self-development and section 9, teachers use a library in teaching
Keyword : the school library standards in section 2 teacher standards.
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บทนา
ห้องสมุดโรงเรียนจัดเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมสรรพวิทยาที่เป็นสื่อความรู้ ความคิดตลอดจนข่าวสารต่างๆ ไว้อย่าง
เป็นระบบ และจัดระเบียบให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ (นพรัตน์ สมมุติรัมย์, 2542 : 24) ห้องสมุดโรงเรียนจึง
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระบบที่มีการจัดประมวลประสบการณ์ตามหลักสูตรใหม่ คือ การ
มุ่งเน้นให้นักเรียนหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เพื่อนาไปสู่การคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาเป็น ดังคา
กล่าวที่ว่าห้องสมุดเป็นหัวใจของโรงเรียน (กรมวิชาการ, 2535 : 15)
จากเหตุผลที่กล่าวมานั้นห้อ งสมุดโรงเรียนกับการศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะห้องสมุ ด
โรงเรียนเป็นเสมือนศูนย์กลางการเรียนรู้ที่จะช่วงส่งเสริมแนวคิดของผู้เรียนให้กว้างขึ้น พิกุล ภูมิโคกรักษ์ (2544 : 7) ได้กล่าว
ว่า “ห้องสมุดเป็นหัวใจของการศึกษา” เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่นักการศึกษาต่างยอมรับว่าเป็นเครือ่ งบ่งชี้ถึงคุณภาพ
และความสมบูรณ์ทางการศึกษาของโรงเรียนนั้นอย่างดีที่สุด และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีบทบาทห น้าที่
สาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคลนอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในห้องเรียน (สันติ ทองประเสริฐ , 2543 : 2) และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอน เป็นส่วนงานที่สนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าและสนองความใฝ่รู้ของผู้เรียน (กาญจนา หิรัญเกษรตร, 2549 : 2) ห้องสมุดโรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาที่จัดไว้ในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่รัฐบาลต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูป
แบบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 15) สืบเนื่องจากห้องสมุดมีการพัฒนาไปตามสภาพ
ปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกยุคข่าวสาร บรรณารักษ์จึงต้องมีความรู้ความสามารถอย่างมาก
เพื่อทาหน้าที่ในการให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ โดยบรรณารักษ์เปรียบเสมือนเป็นนักจัดการ บรรณารักษ์ต้องมีความรู้ในด้าน
การจัดการ การคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีความสาคัญต่อคุณภาพการศึกษา สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดทาเอกสาร
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับปี พ.ศ. 2556 และเอกสารแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิ สัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนให้ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา ดังนั้นห้องสมุดโรงเรียนจาเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานขั้นต่าของห้องสมุดโรงเรียน การดาเนินการ
ห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นค่อนข้างยากในการดาเนินงานแม้ว่าจะให้ความสาคัญกับห้องสมุดก็ยังคงมี
ปัญหาหลายประการ เช่น ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานห้องสมุด เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานห้องสมุดไม่มีวุฒิ
ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ครูบรรณารักษ์มีชั่วโมงในการสอนมาก ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานห้องสมุดได้ ขาดอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการให้บริการ และอาคารสถานที่ที่คับแคบขาดและไม่น่าเข้าใช้ ครูบรรณารักษ์ต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานห้องสมุด
คู่กับการสอนทาให้ไม่มีเวลาเต็มที่ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญในงานห้องสมุด และนักเรียนขาดความ
สนใจในห้องสมุดน้อยลง ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเป็นผลให้งานห้องสมุดโรงเรียนทั่วไปยังไม่สามารถพัฒนาและจัดกิจกรรม
ตามที่ภารกิจในด้านการส่งเสริมรักการอ่านและการส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพการดาเนินงานห้องสมุดสถานศึกษาจะเห็นได้ว่า ปัญหา
ของห้องสมุดโรงเรียนนั้นมีมากมาย แต่การที่จะพัฒนาห้องสมุดให้ดีขึ้นนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสาคัญ ถ้าผู้บริหารไม่
สนับสนุนกิจการห้องสมุดทั้งๆ ที่เราทราบทฤษฎีว่าควรทาอย่างไร ก็ ไม่สามารถปฏิบัติได้ในความเป็นจริง ดังนั้นงานสิ่งใดที่
ผู้บริหารมีความสนใจให้ความเอาใจใส่เข้าร่วมในการแก้ปัญหา ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นก็ลดน้อยลง แม้ว่าปัญหาบางส่วน
เกี่ยวข้องกับงบประมาณและโรงเรียนมีงบประมาณจากัด ก็อาจแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องมีแนวทางที่
แก้ปัญหาให้หมดไปได้
สานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก รับผิดชอบการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมี
โรงเรียนในสังกัดภาครัฐ จานวน 5 โรงเรียน มีข้าราชการครู 178 คน มีนักเรียนทั้งหมด 2,780 คน มีภารกิจสาคัญคือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากสภาพและแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
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ผู้วิจัยซึ่งทาหน้าที่บรรณารักษ์จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาด้านการดาเนินงานห้องสมุดตาม
มาตรฐานหมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู และการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อนาผล
การศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการพัฒนา วางแผนการดาเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนและ
ปรับปรุงการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีคุณภาพและประสิทธิ ภาพการเรียนรู้และสนองความ
ต้องการความใฝ่รู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริงต่อไป
จุดประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จานวน 178 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จากนัน้ นาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนิผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง
ตัวแปรที่ศึกษา
สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2556
หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู ซึ่ง
แบ่งออกเป็นครูหรือบุคลากรทาหน้าที่
บรรณารักษ์และครูผสู้ อน

มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2556
หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู
ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์ มี 5 มาตรฐาน
ดังนี้
มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด
มาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค
มาตรฐานที่ 6 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการให้บริการ
มาตรฐานที่ 7 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ 8 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ครูผู้สอน มี 2 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 10 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านแก่นักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ˉx ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นทีม่ ีต่อการ
ศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
S.D.
ระดับ
ˉx
มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มคี วาม
4.08
0.61
มาก
สามารถในการบริหารงานห้องสมุด
มาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มคี วาม
4.07
0.56
มาก
สามารถในการปฏิบตั ิงานเทคนิค
มาตรฐานที่ 6 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มคี วาม
4.03
0.66
มาก
สามารถในการให้บริการ
มาตรฐานที่ 7 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มคี วาม
4.03
0.75
มาก
สามารถในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ 8 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่าง
3.90
0.88
มาก
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
3.90
0.81
มาก
มาตรฐานที่ 10 ครูผสู้ อนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน 4.01
0.85
มาก
เฉลี่ย
4.00
0.66
มาก
สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านมาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มคี วามสามารถในการบริหารงานห้องสมุด รองลงมาคือมาตรฐาน
ที่ 5 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
มาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ตามลาดับ
มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด สภาพการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ข้อที่ 1 มีการจัดทา
แผนงาน และโครงการห้องสมุดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และข้อที่ 2 มีการจัดทาโครงสร้าง
การบริหารงานห้องสมุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ข้อที่ 7 นามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด ตามลาดับ
มาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค สภาพการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
มาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติ งานเทคนิค เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 3 มีการจัดหมวดหมู่และทารายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสากล รองลงมาคือ ข้อ 5 มี
การใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสมตามสภาพของโรงเรียน สะดวกต่อการเข้าถึง
และใช้บริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ข้อที่ 1 จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร ตามลาดับ
มาตรฐานที่ 6 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการ สภาพการดาเนินงานตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน มาตรฐานที่ 6 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 1 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์ มีการจัดทาระเบียบการใช้ห้องสมุด
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รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มีการจัดทาตารางการใช้ห้องสมุดที่ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ข้อที่ 4 มีการสอนวิชาการใช้
ห้องสมุด และการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากจากสารสนเทศ ตามลาดับ
มาตรฐานที่ 7 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มคี วามสามารถในการจัดกิจกรรม สภาพการดาเนินงานตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาตรฐาน
ที่ 7 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มคี วามสามารถในการจัดกิจกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ข้อที่ 3 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน
ให้กับนักเรียน รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ
นักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าทีส่ ดุ คือ ข้อที่ 1 มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ตามลาดับ
มาตรฐานที่ 8 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สภาพการดาเนินงานตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาตรฐาน
ที่ 8 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
ข้อที่ 2 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการให้บริการและการจัดเก็บ
ข้อมูลหนังสือ รองลงมาคือข้อที่ 1 มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ข้อที่ 4
ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์ เป็นสมาชิกสมาคม ชมรม กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายห้องสมุดภายนอก
หน่วยงาน ตามลาดับ
มาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อ
การเรียนการสอนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 3 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการภายใน
ห้องสมุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ข้อที่ 4 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้ห้องสมุด ตามลาดับ
มาตรฐานที่ 10 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาตรฐานที่ 10
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 2
ครูผู้สอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ข้อที่ 1 มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างหลากหลาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ
ข้อที่ 6 มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมของความคิดเห็นที่มีต่อ การศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุด
โรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ครูหรือบุคลากรทา
หน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิ ษณุโลก มีการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและทุกมาตรฐานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่า
ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการประชุมวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ครูหรือ
บุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด มีการจัดทาแผนงาน และโครงการห้องสมุดที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเมินผลการดาเนินงานของห้องสมุด
และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับอุษณา ป้อมลิขิต (2554 : 106) ได้กล่าวว่า การ
ดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมีการดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 : 8-22) ซึ้งสอดคล้องกับกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/
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ปะเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สาหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดให้มีทรัพยากร
สารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีเนื้อหาเหมาะสม และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ การจัดหมวดหมู่และทารายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสากล เตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสมตามสภาพของ
โรงเรียน สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้บริการ และมีการบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ ซึ่งสอด
คล่องกับสังวาน ชายเพ๊ชร์ (2549 : 111) ได้กล่าวไว้ว่า การดาเนินงานด้านงานเทคนิค และด้านระบบการบริการและความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคนจานวนเพียงพอมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่
มีการจัดการที่ดี ก็จะทาให้งานสาเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ สุชาดา คุณชมพู (2542 : 30) ได้กล่าวไว้ว่าห้องสมุดโรงเรียน
ควรมีการดาเนินงานด้านเทคนิค โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ นอกจากนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (2533 : 39) กล่าวถึงการบริการและความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไว้
ว่า ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ควรให้บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ ใช้เป็นสาคัญ
และมีการร่วมมือกันระหว่างห้องสมุด เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้แก่ ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์ มีการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินงานห้องสมุด ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีวุฒิ
บรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือผ่านการศึกษาอบรมด้านงานห้องสมุด บรรณารักษ์มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการ
ให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลหนังสือ ซึ่งสอดคล่องกับสังวาน ชายเพ๊ชร์ (2549 : 112) ได้กล่าวไว้ว่า สถานภาพในการ
ปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด ขนาดของโรงเรียน และขนาดของห้องสมุด ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่าไม่ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับมาร์กาเรท อลิ
ซาเบท (Margaret Elizabet, 1997 : 1453-A1) พบว่าผู้บริหารและครูบรรณารักษ์ได้รับการอบรม พัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ และทาผลงานทางวิชาการ ได้ศึกษาเอกสารตาราต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ช่วยสงเสริมให้ครูและบรรณารักษ์ มองเห็น
สภาพและปัญหาการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกที่เหมือนกัน
สรุปผลการวิจัย
ความคิดเห็นต่อการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงาน
ห้องสมุด รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุดคือ
มาตรฐานที่ 7 มีความสามารถในการจัดกิจกรรม และมาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
1.1 ความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือข้อที่ 1 มีการจัดทา
แผนงาน และโครงการห้องสมุดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และข้อที่ 2 ครูมีการจัดทา
โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 7 นามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด
1.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มี
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ความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 3 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดหมวดหมู่และทารายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสากล รองลงมาคือ 5 มีการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสมตามสภาพของโรงเรียน สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้บริการ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 1 จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
1.3 ความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่ 6 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการให้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 1 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดทาระเบียบการใช้ห้องสมุด รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มีการจัดทาตารางการใช้ห้องสมุดที่ชัดเจน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 4 มีการสอนวิชาการใช้ห้องสมุด และการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากจากสารสนเทศ
1.4 ความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่ 7 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 3 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ
ที่ 1 มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
1.5 ความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่ 8 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 2 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลหนังสือ รองลงมาคือข้อที่ 1 มีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 4 เป็นสมาชิกสมาคม ชมรม กลุ่มวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายห้องสมุดภายนอกหน่วยงาน
1.6 ความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 3 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการภายในห้องสมุด และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 4 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้ห้องสมุด
1.7 ความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาสภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้าน มาตรฐานที่ 10 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านแก่นักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 2 ครูผู้สอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ข้อที่ 1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระ
การเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างหลากหลาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 6 มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมค่าเฉลี่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน
พบว่า มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ ด้านมาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการ
บริหารงานห้องสมุด รองลงมาคือมาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค
และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องกาหนดนโยบายในการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจึงมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
1. สานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ควรส่งเสริมครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระต้องให้ความ
สนใจในการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
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2. สานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่ทาหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
3. สานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่ทาหน้าที่บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน สนับสนุนการใช้หนังสือให้เหมาสมกับระดับชั้น และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการรักการอ่านแลการเรียนรู้ผ่านห้องสมุด
4. สานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ควรสนับสนุนครูหรือบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์ให้มีการจัดบริการ
สืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต มีการสนับสนุนให้ครูเข้าอบรมสัมมนาในเรื่องการใช่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
สะดวกในการให้บริการมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.อดุล วังศรีคูณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิรดา เวชญาลักษณ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย และอาจารย์ ดร.สมหมาย อ่อนดอนกลอย ที่กรุณาให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คาแนะนาด้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีที่อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน ของการดาเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา บุพการี ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่
ผู้วิจัย
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การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารจัด การกิจกรรม ประสิทธิผลของกิจกรรม และปัจจัย
ความส าเร็ จ การจั ด กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย นพรานกระต่ า ยพิ ท ยาคม จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 2 คน
ครู จานวน 3 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จานวน 291 คน รวมทั้งสิ้น
296 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check List)และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้วัดก่อนและหลังการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และแบบสัมภาษณ์ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและผู้บริหารโรงเรียน มี
ลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้างใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นที่ศึกษาแล้วสรุปอุปนัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมมุติฐานเปรียบเทียบ
ข้อมูลโดยใช้ค่าที(t-test) ผลวิจัย พบว่า 1. การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษา โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1.1 ด้านการวางแผน (Plan) ศึกษา
วิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการ
ดาเนิน งาน ก าหนดภาพความส าเร็ จของการขับ เคลื่ อนนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่ มเวลารู้ วิเคราะห์แ ละปรั บ
โครงสร้างตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและบริบทของโรงเรียน 1.2 ด้านการดาเนินงาน (Do) ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานเพื่อประชุมชี้แจงรูปแบบและวิธีการดาเนินกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนได้มีการดาเนินกิจกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 1.3 ด้านการติดตามและประเมินผล (Check) กากับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างเป็นระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการนิเทศ กากับติดตามและประเมิลผลการจัด
กิจกรรม บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน เช็คชื่อด้วยระบบออนไลน์ จัดประชุมเสวนาทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) 1.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) ประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน เพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติกิจกรรม โดยประมวลผลการดาเนินงานมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
2. ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามตัวชี้วัด 4H ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมและผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด 4H วัดระดับก่อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกโดยภาพรวมรายด้านและรายข้อ โดยผลการพัฒนาหลังการมี
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สูงกว่าก่อนมีกิจกรรม 3. ปัจจัยความสาเร็จในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
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เวลารู้ พบว่า มาจากการบริหารจัดการกิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน การมีส่วนร่วมของครูผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมและนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุนของหน่วยงานภายนอก มีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เพียงพอและเหมาะสมเป็นปัจจัยที่ทาให้กิจกรรมประสบความสาเร็จ
คาสาคัญ: บริหารกิจกรรม ประสิทธิผล
Abstract
The purposes of this research was to study activity management, effectiveness and
success factors of moderate Class , more Knowledge activities in case study of
Prankrataipittayakom School, Kamphaengphet. The samples of data collection were 2 school
administrators, 3 teachers ,and 291 junior high school students which were totally 296. The
research instrument used to collect data from the students was a questionnaire which designed
as a checklist, and a five-rating-scale used before and after measuring moderate class-more
knowledge activities. The interview forms which structured to analyze the content of the study
and concluded by inductive method were used to collect the data from the teachers who
concerned with the activities and the school administrators. The data were analyzed using by
frequency, percentage, mean, standard deviation, and compare the data by using t-test. The
results showed that: 1. There are 4 sides of the Management of a Moderate Class–More
Knowledge activities in case of Prankrataipittayakom School, Kamphaengphet, such as 1.1 For
Planning side (Plan), the school analyzes the policy of the project and appoint the responsible
team. Then organized the meeting to clarify the operation of the project. After that, determined
the success of driving policy. Finally, analyze and re-structured school hours appropriate with
school activities and the context of the school. 1.2 For Doing side (Do), the school organized the
meeting in order to clarify the format and method for operations in which the school has also
conducted concrete activities. 1.3 For checking side (Check), the school supervised and
evaluated the project systematically, including appointing supervisors to supervise and monitor
the results. Otherwise, there was student attendance record with online checking system. And
the end, the meeting set after project operation. 1.4 For acting side (Act), the school set the
meeting for all teachers and related participants to review the principle operation of activity by
evaluation of operation in order to be a guideline of improvement. 2. The results was found
that the effectiveness of moderate class-more knowledge activities according to 4H indicators as
a result of activities and results of comparisons of differences in development outcomes based
on 4H indicators which measured before and after operating the activities to the junior high
school students in the second semester, 2016 had a different significant .05 when classified by
overview of aspects and points. From this result, the development after doing moderate classmore knowledge activities is higher than before doing the activities.
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3. The finding reveals that there are several factors of success in Moderate Class-More
Knowledge activities management, such as administration the project of the school
administrator and the cooperation of external supporters. In addition, there were sufficient and
appropriate sources of learning both in and out of the school, which could be the factors to
achieve the project by the sample group which consisted of 2 school administrators, 3 teachers
and 291 Junior High School students.
Keywords: activities management effectiveness
บทนา
การศึกษาเป็นหัวใจสาคัญที่นาไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของคนในชาติ แนวนโยบายการศึกษาที่
สามารถจับต้องได้จะขับเคลื่อน และปรับเปลี่ยนความคิดจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญคือพัฒนาให้
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ แต่ผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับชาติและนานาชาติที่
ผ่านมาสะท้อนว่าเด็กไทยไม่สามารถนาคิดวิเคราะห์และนาความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ขาดการคิดเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลการลงทุนและระดมทรัพยากรทางการศึกษาแปรผกผันกับ
ผลลัพธ์ที่ได้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ด้วยความห่วงใยถึงคุณภาพการศึกษาและอนาคตของชาติ
รัฐบาลภายใต้การนาของท่านนายรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในหลายประเด็น และประเด็นที่สาคัญที่ทาให้ผู้เขียนหยิบยกขึ้นมานาเสนอคือนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ซึ่งนโยบายนี้ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา 4H คือ การพัฒนาสมอง
(Head) พัฒนาจิตใจ(Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ( Hand) และพัฒนาสุขภาพ(Health) มุ่งพัฒนาเพื่อเตรียม
นักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์
หรือโลกไร้พรมแดน เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่นักเรียนพึงมีเพื่อให้สาเร็จในการเรียน การ
ทางาน และการดารงชีวิต (วิจารณ์ พานิช, 2555 อ้างอิงใน ปกรณ์ ประจันบาน และอนุชา กอนพ่วง, 2559, น. 1)
โลกกาลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้เท่านั้นที่จะประสบความสาเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ต ลอดเวลา ซึ่งจากผลการศึกษาการดาเนินโครงการ
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนาร่อง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 จานวน 25 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีการประชุม วางแผน ปรับโครงสร้างหลักสูตร
เวลาเรียน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และมีการกากับ
ติด ตามจากคณะศึ กษานิ เ ทศก์อ ย่ างใกล้ ชิด นอกจากนี้ ยังมีก ารสรุป ผลการดาเนิน งาน รายงานผลให้กั บทาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 อย่างสม่าเสมอ เพื่อสรุปและประเมินผลการดาเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
และมีการคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการมากที่สุด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการ
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จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เป็นเลิศ ในการบริหารจัดการกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนที่สุด โดย
สามารถสร้างสรรค์และบูรณาการกิจกรรมได้อย่างหลากหลายครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผล
ของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรม ประสิทธิผลของกิจกรรม และปัจจัยความสาเร็จของกิจกรรมลด
เวลาเรีย นเพิ่ม เวลารู้ เพื่อเป็นข้ อมูล ให้ผู้บ ริหารสถานศึก ษา ครูผู้ รับผิด ชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการจั ดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
คม จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษา
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของการวิจัย
1. กรณี ศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กโรงเรี ย นพรานกระต่ า ยพิ ท ยาคม อ าเภอพรานกระต่ า ยจั ง หวั ด
กาแพงเพชร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นแหล่งพื้นที่ศึกษา เนื่องจากได้รับคัดเลือกให้เป็น
โรงเรี ยนต้นแบบโรงเรียนเดียวของทั้งหมดที่เ ป็น โรงเรียนนาร่องตามโครงการลดเวลาเรีย นเพิ่ม เวลารู้ สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการกิจกรรมอย่างเป็นระบบและมี
ความหลากหลายของกิจกรรมตรงตามความต้องการของนักเรียน
2. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารการจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีประเด็นศึกษาดังนี้
2.1 การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบ ด้วย 4 ด้าน คือ1) ด้านการวางแผน(Plan) 2) ด้านการปฏิบัติ
(Do) 3) ด้านการติดตามและประเมินผล(Check) และ 4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act)
2.2 ประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 1) ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด 4H วัดระดับก่อนมีการจัดกิจกรรม
และหลังมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของผลการพัฒนา 2) ผล
การพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดที่เป็นผลมาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งประเมินผลหลังจากมีกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้ว เพื่อให้ทราบว่าผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดในแต่ละตัวเกิดจากการจัดกิจกรรมใดเป็นส่วน
ใหญ่
2.3 ปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนับสนุนของหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับปัจจัย ที่สาคัญที่ทาให้โรงเรียนประสบ
ความสาเร็จในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
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3. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ผู้วิจัยให้ความสาคัญ โดยอาศัยหลักการเป็นตัวแทนที่ดี
ของปรากฏการณ์นั้นๆ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลในแง่ของเวลา สถานที่ บุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 เวลา ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการเข้าสนามวิจัยเป็นระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 10 มีนาคม และ วันที่
17 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้เวลาตั้งแต่ 09.00 น.– 16.00 น.
3.2 สถานที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร
3.3 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 2 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปัจจัยความสาเร็จ และประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จานวน 3 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกั บ
การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปัจจัยความสาเร็จ และประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ -3 จานวน 291 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร มีกรอบแนวคิด ดังนี้
การบริหารจัดการกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ด้านการวางแผน(Plan)
- ด้านการปฏิบัติ(Do)
- ด้านการติดตามและประเมินผล(Check)
- ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act)

ประสิทธิผลของกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรม
ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

ผลการพัฒนา
ผู้เรียน
ตามตัวชี้วัด
4H

ปัจจัยความสาเร็จ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ และมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณประกอบ ซึ่งเป็นรูปแบบของการวิจัยที่มุ่งแสวงหาข้อค้นพบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกิจกรรม ประสิทธิผลของกิจกรรม และปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ เพื่อนาข้อค้นพบที่ได้ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอน
การดาเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 กาหนดแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลของเวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
เวลาในการเข้าสนามเป็นระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 10 มีนาคม และ17 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถานที่ คือ โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีแหล่งข้อมูลจากผู้บ ริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ครู
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม จานวน 3 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 291 คน ผู้วิจัยได้เลือก
โรงเรียนที่มีกระบวนการดาเนินงานการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่
ชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตัวเข้าสนามวิจัย ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือ เอกสาร และติดต่อขอข้อมูล
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 รวมทั้งได้ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต(Internet) โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน มีการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขอเข้าทางานวิจัย พร้อมนัดหมายวัน เวลา และ
สถานที่ แล้วศึกษาเส้นทางการเดินทางเพื่อไปเก็บข้อมูล โดยมีการจัดเตรียมเครื่องมืออานวยความสะดวกต่างๆ
ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความ
ชัดเจนมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าสนามวิจัย ผู้วิจัยเดินทางเข้าสนามวิจัยในวันที่ 10 เมษายน และ 17 เมษายน
พ.ศ. 2560 โดยในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และศึกษาเอกสารของโรงเรียนตามประเด็นแนวคาถามในการสัมภาษณ์ แล้วบันทึก
ข้อมูลที่ได้ลงในเอกสารตามความเหมาะสม และวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จานวน 291 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร ถึงผู้อานวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลรวบรวมการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆตามประเด็นคาถาม
ขั้นตอนที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักเรียนเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งประเด็นคาถามมี 2 ประเด็น คือ 1) ผลการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ 4H ของ
นักเรียนที่เป็นผลมาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) และ 2) ผลที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนตามตัวบ่งชี้ 4H เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย เพื่อ ทาการสรุปวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ประเด็นที่ศึกษา และนามาสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย (Analysis Induction) สาหรับการตอบแบบสอบถาม ใช้ก าร
วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย(  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และสถิติ t-test นาผลการวิเคราะห์ เป็น
ตารางประกอบการบรรยายและเปรียบเทียบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 7 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนาเสนอเชิงพรรณนาโดยสรุปตามประเด็นที่
ศึกษา และนามาสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย (Analysis Induction)
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการวางแผน (Plan) โรงเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ
แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการ
ดาเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กาหนดภาพความสาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วิเคราะห์และปรับโครงสร้างตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและบริบทของโรงเรียน
1.2 ด้านการดาเนินงาน (Do) โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อประชุมชี้แจง
รูปแบบและวิธีการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกาหนดให้ครูจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายงานผลการดาเนินงานและให้ครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมคนละ 1 กิจกรรม นักเรียนมีความ
อิสระในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ มีการจดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคล ซึ่งโรงเรียนได้
มีการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดทาเอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมทุก
ขั้นตอน มีการดาเนินกิจกรรมจริง ปฏิบัติจริง มีผลงานยืนยันความสาเร็ จของการจัดกิจกรรม สามารถติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลได้ นอกจากนี้ยังเป็นทีช่ ื่นชมและยอมรับของชุมชนเป็นอย่างดี
1.3 ด้านการติดตามและประเมินผล (Check) โรงเรียนมีการกากับติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการนิเทศ กากับติดตาม
และประเมิลผลการจัดกิจกรรม มีแบบบันทึกการเข้าการเข้าร่วมกิจกรรมของนั กเรียน เช็คชื่อด้วยระบบออนไลน์
จัดประชุมเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)
1.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) โรงเรียนมีการประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อ
ทบทวนหลักการปฏิบัติงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างต่อเนื่อง โดยนาผลการดาเนินงานจากเอกสารและ
การเสนอแนวคิดต่างๆ ทั้งของครูและนักเรียนมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรม
2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
จังหวัดกาแพงเพชร โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า
2.1 ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด 4H วัดระดับก่อนจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกโดยภาพรวมรายด้านและรายข้อย่อย มีผลการพัฒนาหลังการจัด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม ดังตาราง
ที่

ก่อนมีกิจกรรม
(n=291)

ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด



1.
2.
3.
4.

ผลการพัฒนาด้านสมอง(Head)
ผลการพัฒนาด้านจิตใจ(Heart)
ผลการพัฒนาด้านทักษะ(Hand)
ผลการพัฒนาด้านสุขภาพ(Health)
รวมเฉลี่ย

3.10
3.18
3.15
3.33
3.18
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S.D
0.59
0.64
0.65
0.86
0.61

หลังมีกิจกรรม
(n=291)


3.70
3.74
3.62
3.68
3.68

S.D
0.43
0.44
0.56
0.67
0.42

ความต่าง
t-test
15.89*
12.82*
8.62*
8.13*
12.14*
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2.2 ผลการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัด 4H ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า หลังมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้เกิดผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่
พิจารณาจากตัวชี้วัด 4H ได้แก่ ด้านสมอง(Head) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์
รองลงมาเป็นกิจกรรมเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก ด้านจิตใจ (Heart) ส่วนใหญ่เกิด
จากกิจกรรมศิลปะพาเพลิน รองลงมาเป็นกิจกรรมครื้นเครงบทเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรม Homework และกิจกรรม
ใจสบายใจสงบสมองฉลาด ด้านทักษะ (Hand) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมดนตรีไทย รองลงมาเป็นกิจกรรมกุ๊กขั้น
เทพ และกิจกรรมสร้างสรรค์งานปั้น และด้านสุขภาพ(Health) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมกีฬาฟุตบอล รองลงมา
เป็นกิจกรรมว่ายน้า และกิจกรรมลีลาศพาเพลิน ดังตาราง

225

เรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ผ่านภาพยนตร์

322
(14%)

405
(17%)

136
(9%)
ใจสบาย ใจสงบ
สมองฉลาด

156
(8%)

343
(15%)

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า
ต้นไม้

302
(15%)

เรียนรู้การวาด
เส้น

115
(6%)

220
(9%)

สวดมนต์หมู่
ทานองสรภัญญะ

136 301
(7%) (15%)

เกมคณิตคิดสนุก

239
(10%)

ศิลปะพาเพลิน

281
(12%)

ลับสมอง

มหัสจรรย์น้า
จากพืช

458
(20%)

ตามใจผู้เรียน

ภาษาจีนน่ารู้

301
(13%)

ครี้นเครง
บทเพลงไทย
ลูกทุ่ง
ดูหนัง
ประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์สาร
คดีวิทยาศาสตร์



177
(8%)

mini theater

ผลการ
พัฒนา
2
ด้านจิตใจ
(Heart)

ปริศนาตัวเลข



ไม่
เกิด

Homework

1

ผลการ
พัฒนา
ด้านสมอง
(Head)

เกิด

นิทานแผ่นเดียว

ที่

เป็นผลมาจากกิจกรรม

1 Hour 1
Happy

ผลที่เกิด

ผลการ
พัฒนา
ตาม
ตัวชี้วัด

240
(12%)

313
(15%)

260
(13%)

219
(11%)

301
(15%)
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ซ่อมคอมพิวเตอร์

ดนตรีไทย

ตุ๊กตาถักโคเช

นักประชาสัมพันธ์น้อย

พ.พ.ซาลอน

สร้างสรรค์งานปั้น

เพ้นท์ผ้า
ด้วยสีอะคริลิค

438
(15%)

304
(10%)

489
(17%)

239
(8%)

344
(12%)

136
(5%)

428
(15%)

302
(10%)

กีฬาเทเบิล
เทนนิส

ฟุตซอล

มวยไทย

ลีลาศพาเพลิน

ว่ายน้า

เชปักตะกร้อ

เปตอง

52
(3%)

กุ๊กขั้นเทพ



365
(13%)

กีฬาฟุตบอล

4

ผลการ
พัฒนา
ด้าน
สุขภาพ
(Health)

303
(10%)

soundtrack
movies



ไม่
เกิด

กีฬา
บาสเกตบอล

3

ผลการ
พัฒนา
ด้านทักษะ
(Hand)

เกิด

108 ไอเดียสิ่งประดิษฐ์

ที่

ผลการ
พัฒนา
ตาม
ตัวชี้วัด

เป็นผลมาจากกิจกรรม

การฝึกทักษะ
กีฬากอล์ฟ

ผลที่เกิด

135
(8%)

541
(31%)

115
(7%)

199
(11%)

199
(11%)

239
(14%)

279
(16%)

136
(8%)

209
(12%)

3. ปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ผู้บริหารมีความเป็นภาวะผู้นาสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่บุคลากรในโรงเรียน สร้างและพัฒนา ติดตามกากับ
การดาเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการเช็คชื่อออนไลน์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การตรวจสอบและจัดการข้อมูลที่ดี ทาให้เกิดความเข้าใจและสามารถดาเนินงานจัดการกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการมี ส่ ว นร่ ว มของครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด กิ จ กรรม รวมทั้ ง นั ก เรี ย นผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นอกจากนั้นโรงเรียนยังตั้งอยู่ในเขตชุมชนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการกิจกรรม หน่วยงาน องค์การ
ชุมชนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการสนับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทาให้โรงเรียนดาเนิ นกิจกรรมได้
อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
สรุปและอภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
คม จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เป็นไปตามวงจรเดม
มิ่ง PDCA ดังนี้
การวางแผน (Plan) มีการจัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการดาเนินงานตามโครงการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานร่วมกัน จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาและดาเนินกิจกรรม“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4H ที่มีความชัดเจนครอบคลุมทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์
อักษร จัดทาแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินการดาเนินกิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้อย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการ
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วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแล้วนาหลักสูตรไปใช้ ออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ สารวจ ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับผู้เรียน
สนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของคณะครู นักเรียน และจัดเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์
ตามความต้องการของแต่ละกิจกรรม สอดคล้องกับวิจัยของ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2556: 6-8) ได้ศึกษาการใช้วงจร
เดมมิ่ง (PDCA) ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 พบว่า ขั้นการวางแผนภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนงานโดยใช้หลักการที่ว่า การวางแผน
จะช่วยพัฒนาความคิดต่างๆ เพื่อนาไปสู่รูปแบบที่เป็นจริง โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง สามารถเข้าใจได้
สามารถวัดได้ สามารถปฏิบัติได้และสามารถบรรลุผลสาเร็จได้ จึงทาให้การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนในภาพรวมแต่
ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหาร
สถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา เขต 1 ด้านการวางแผน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยา คาแหง (2552, บทคัดย่อ) ผลการวิจัย พบว่า
สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตามวงจรเดมมิ่งในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี ด้านการวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การดาเนินงาน (Do) มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ทาการสารวจกิจกรรมที่นักเรียน
สนใจเพื่อเป็นแนวทางให้ครูกาหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนให้มาก
ที่สุด ซึ่งครูทุกคนจะต้องกาหนดกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น
ตามความสนใจ โดยครูเป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการและวิธีการของแต่ละบุคคล และจัดกิจกรรม
ตามตารางที่กาหนด ครูมีการจัดทาแผนการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด ออกแบบการสอนให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่สอน สอดคล้องกับธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2556: 6-8) ได้ศึกษาการใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ขั้นการปฏิบัติ พบว่า ขั้น
การปฏิบัติ ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีการดาเนินงานต่อเนื่องจากการวางแผน โดยมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตามลักษณะงาน เวลาและภารกิจของแต่ละส่วนงาน โดยมีการนิเทศ แนะนา กากับ
ติดตาม เพื่อให้งานเป็นตามที่กาหนด จึงท าให้การใช้วงจร เดมมิ่ งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ขั้นการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมด้านการปฏิบัติตามแผน (do) แต่ละ
บริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่าผู้บริหารสถาน
สถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ด้านการปฏิบัติตามแผนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยา คาแหง (2552, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ตามวงจรเดมมิ่งในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี ด้านการดาเนินงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การติดตามและประเมินผล (Check) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการนิเทศ กากับติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูผู้สอนและนักเรียน โดยมีแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมและการเช็คชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบออนไลน์ที่สามารถทราบข้อมูลได้รวดเร็วและสามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ สอดคล้องกับ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2556: 6-8) ได้ศึกษาการใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า ขั้นการ
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ตรวจสอบ ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีขั้นตอนการตรวจสอบ และประเมิน ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน
กล่าวคือ ขั้นตอนนี้เป็นการกากับ ติดตามผลการปฏิบัติหรือการดาเนินงานที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น ว่าได้ปฏิบัติตรง
ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน แล้วนาผลที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลความหมาย เพื่อ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงทาให้การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด้านการตรวจสอบอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจั ยของจตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบ
ภาพรวมแต่ละขั้นตอน และแต่ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของประกอบ พอดี (2549,
บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 1 ด้านการตรวจสอบติดตาม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
การปรับปรุงแก้ไข (Act) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีการประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After
Action Review: AAR) ร่วมกันของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประจาทุกเดือน เพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจกรรม แล้วหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการเสนอแนะ แนะนาวิธีการ
บริหารจัดการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเกิดผลดีต่อผูเ้ รียนของครูที่สามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูไ้ ด้
ประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2556: 6-8) ได้ศึกษาการใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า ด้าน
การปรับปรุง ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโดยการทบทวนแผนงานเพื่อ
ปรับปรุงระบบและวิธีการดาเนินการให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานมีการจัดระบบการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการนาข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ได้จากการตรวจสอบ มาพิจารณ าวางแผนหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและข้อบกพร่องของคณะทางาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพของ
งานมากยิ่งขึ้น และมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป จึงทาให้
การใช้ ว งจรเดมมิ่ ง ในการบริ ห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ด้านการปรับปรุง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548,
หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงและพัฒนา ภาพรวมแต่ละขั้นตอนและแต่ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับ
การปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ด้านการแก้ไขปรับปรุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สาหรับการบริหารงานในระดับต่าง ๆ ทุกระดับตั้งแต่เล็กสุด ถึงในระดับใหญ่ที่ต้องใช้กาลังคนและ
เงินงบประมาณจานวนมากย่อมมีกิจกรรม PDCA เกิดขึ้นเสมอ โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบ้าง ไม่ครบ
วงจรบ้างแตกต่างกันตามลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน สอดคล้องกับ บุศรา สาระเกษ (2555: 8-9)
ได้กล่าวว่า ในแต่ละองค์กรจะมีวงจร PDCA อยู่หลายๆ วง วงใหญ่สุดคือวงที่มีวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรเป็นแผนงาน (P) แผนงานวงใหญ่นี้อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายปีจึงจะบรรลุผล การจะ
ผลักดันให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏเป็นจริงได้จะต้องปฏิบัติ (P) โดยนาแผนยุทธศาสตร์มา
กาหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร แผนการปฏิบัติงานประจาปีจะก่อให้เกิด
วงจร PDCA ของหน่วยงานขึ้นใหม่ หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจานวนมากก็จะต้องแบ่ง
กระจายความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ทาให้เกิดวงจร PDCA เพิ่มขึ้นอีกหลายๆ วง โดยมีความเชื่อมโยง
และซ้อนกันอยู่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหมดจะรวมกันเป็นการปฏิบัติ (D) ขององค์กรนั้น ซึ่งองค์กรจะต้อง
ทาการติดตามตรวจสอบ (C) และแก้ไขปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับแผนใหม่ในแต่ละปี (A) เพื่อให้
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วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นปรากฏเป็ นจริง ทาให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
รวมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
2. จากผลการศึ กษาประสิท ธิผ ลของกิจ กรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่ มเวลารู้ กรณี ศึก ษาโรงเรีย นพราน
กระต่ายพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ตามที่โรงเรียนได้จัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” (Moderate
Class More Knowledge) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กาหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม
กระตุ้ นให้ ผู้เรีย นได้ ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเองได้อ ย่างครบถ้ วน (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2558, หน้า 1-2) นั้นสอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ข อง
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ทีพ่ บว่า
ผลการพัฒนาด้านสมอง(Head) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ รองลงมา
เป็นกิจกรรมเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมเหล่านนี้ช่วยให้
นักเรียนได้รับความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสืบค้นความรู้และหาคาตอบในสิ่ง
ที่ตนสนใจได้ ทาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า ได้เรียนรู้
คาศัพท์และการใช้ภาษาอื่นๆ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดคานวณให้ได้รวดเร็วขึ้น สามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริงได้ เป็นการฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นคบความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ผลการพัฒนาด้านจิตใจ (Heart) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมศิลปะพาเพลิน รองลงมาเป็นกิจกรรม
ครื้นเครงบทเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรม Homework และกิจกรรมใจสบายใจสงบสมองฉลาด เพราะเป็นกิจกรรมที่
นักเรียนสามารถซึมซับความงดงามและเรียนรู้อย่างมีความสุข ทาให้มีสติ จดจ่อ รู้เท่าทันสิ่งต่างๆ สามารถควบคุม
อารมณ์ ข องตัว เองได้ ดีขึ้น ช่ วยพัฒนาให้นัก เรี ยนมี จิต สานึกที่ ดีต่ อตนเองและส่ วนรวม พั ฒนานิสั ยที่ดี ในการ
ดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
ผลการพัฒนาด้านทักษะ (Hand) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมดนตรีไทย รองลงมาเป็นกิจกรรมกุ๊กขั้น
เทพ และกิจกรรมสร้างสรรค์งานปั้น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการทางาน
การใช้อุปกรณ์ ทักษะในการพูด การอ่าน การเขียน ถ่ายทอดและนาเสนอความรู้และผลงานสู่ชุมชนที่กว้างขึ้น ทา
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีการนาและสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้มีคุณค่า สามารถสร้างอาชี พและหารายได้
ระหว่างเรียนได้
ผลการพัฒนาด้านสุขภาพ(Health) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมกีฬาฟุตบอล รองลงมาเป็นกิจกรรม
ว่ายน้า และกิจกรรมลีลาศพาเพลิน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนานักเรียนรู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้อง เล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การเจ็บป่วยของนักเรียนน้อยลง
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล(สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2558) ที่ว่า โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆให้นักเรียนปฏิบัติและควรเป็น
กิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม และที่
สาคัญควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความสามารถ ความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็ก
ทุกคนมีความสามารถพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้อง
เดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทาร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆรู้จัก
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ปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กั บคนหลายช่วงวัย โดยการจาลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้
เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก (2541 : 36,
อ้างถึงใน สุกัญญา งามบรรจง, 2559: น.147) กล่าวถึง นักเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู้ว่าจะสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ โดยผู้เรียนได้รับการตอบสนองจากการ ใฝ่รู้ การกระทา การสร้างสรรค์
ของตนเองใช้ความสามารถในการคิด การใช้เหตุผลเกี่ยวกับการบริโภค การเลือกใช้วัสดุสิ่งของ รวมทั้งทรัพยากร
อย่างประหยัดด้วยการอนุรักษ์และเห็นคุณค่า การที่ผู้เรียนได้ทาสิ่งที่ตนสนใจ สามารถเรียนให้รู้ความจริง บรรลุ
ความดี ความงาม ความรัก อิสรภาพ มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สมดุลและมีความสุข
นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนสามารถแสวงหาข้อมูลเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์ที่ได้รับ เสริมสร้างนิสัยรัก
การเรียนรู้ สามารถนาไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ กิจกรรมต่างๆช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีอิสระ เรียนรู้ตามที่ผู้เรียนถนัด
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
3. จากผลการศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของ
โรงเรี ยนพรานกระต่ ายพิทยาคม จั งหวัดก าแพงเพชร พบว่า ผู้ บริหารเป็นปัจ จัยสาคั ญที่สุดในการขั บเคลื่อ น
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนจนประสบความสาเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและขององค์กร การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จาเป็นต้องอาศัย
สามารถและภาวะความเป็นผู้นาของผู้บริหารในการสร้างและพัฒนา กากับ ติดตาม การดาเนินกิจกรรมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการกากับติดตามทั้งครูและนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเช็คชื่อระบบ
ออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการตรวจสอบและจัดการข้อ มูลที่ดี ทาให้เกิดความคล่องตัว
สามารถกากับติดตามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญดี บุญญากิจ
(2549) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการประสบความสาเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กร ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ (Technology) เช่น อินเทอร์เน็ต ระบบข้อมูลความรู้ ระบบสานักงาน
อัตโนมัติ ระบบงานสนับสนุนผู้ใช้ความรู้ เป็นต้น เป็นสิ่งที่ช่วยอานวยความสะดวกและรวดเร็วในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในองค์กร และโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) และระบบรองรับที่ทาให้พนักงานในองค์กรสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างสะดวก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในองค์กร นอกจากนี้การให้ร่วมมือในการ
มีส่วนร่วมของครูผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม รวมทั้งนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญหนึ่งทีท่ า
ให้การขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบที่สุด สอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
(2554, หน้า 85) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรนับเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กร ดังนั้น
องค์กรจะประสบความสาเร็จหรือไม่นั้นส่วนหนึง่ จะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย โดยเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ความต้ องการของทรัพ ยากรมนุ ษย์บนพื้ นฐานของกลยุท ธ์องค์กร นอกจากนั้น อีก ปัจจัยหนึ่ งที่ทาให้
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คือ
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการกิจกรรม หน่วยงาน องค์การ ชุมชนและ
ท้องถิ่นทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการสนับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ทาให้โรงเรียนดาเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ จีรวัตร ป.ปาน, (2556 : บทคัดย่อ อ้างอิงใน นิดา นิ่มวงษ์,
2559) ศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับการใช้ประเภทแหล่งเรียนรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่มไตรสัมพันธ์ สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.5 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ทุกคนเห็นความสาคัญ ประโยชน์ของการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน นอกโรงเรียน ครูผู้สอนควรเลือกสรร
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แหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ สมทรง สรรพสาร(2547: บทคัดย่อ อ้างอิงใน ทรรศนีย์
วราห์คา, 2554) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในด้านทาง
กายภาพ สังคมและจิตใจ มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน เพราะสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทาง
กายภาพ ทาให้นักเรียนเกิดความสนใจในการทากิจกรรมการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ที่มีความสุข
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่ทาให้ทราบถึงการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคมที่เป็นไปตามวงจรเดมมิ่ง PDCA นั้น ทาให้ทราบว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการ PDCA จะ
ทาให้การดาเนินงานสามารถตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การดาเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคน
ในองค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริง และที่สาคัญคือการดาเนินการ
ได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะและเป็นระบบ ซึ่งก็จะทาให้สามารถปรับแผนหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบโครงการหรือกิจกรรม ทาให้สามารถเรียนรู้รูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับผู้เรียนและองค์กร นอกจากนั้นยังสามารถนามาเป็นแนวทางในการดาเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะทา
ให้กิจกรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนสาหรับประสิทธิผลของกิจ กรรมที่วัดจากผลการ
พัฒนาตามตัวชี้วัด 4H และผลการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดที่มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้น เกิดจาก
รูปแบบของการจัดกิจกรรมและมี กิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น หากหน่วยงาน สถานศึกษาหรือครูที่สนใจที่จะนา
แนวทางการจัดกิจกรรมนี้ไปใช้ ควรปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไปใช้
2.1 ควรมีการสังเคราะห์ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่แล้วนา
มาเป็นกรอบสาหรับการวิจัยพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยอาจจะมีองค์ประกอบที่
แตกต่างไปจากความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นขยายขอบเขตของ
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กว้างขวางและเหมาะสมกับบริบทแต่ละสถานศึกษามากขึ้น
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนใน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
A STUDY OF CONDITION IN PARTICIPATORY ADMINISTRATION FOR MODERATE CLASS
MORE KNOWLEDGE ACTIVITY OF SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 41
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางเครซี่ และมอร์แกน โดยการสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียนทั้งหมดจานวน 62 โรงเรียนเป็นฐาน
ได้จานวนทั้งสิ้น 56 โรงเรียน และนาโรงเรียนที่ได้มาสุม่ แบบเจาะจงโดยสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการและ
ครูภายในสถานศึกษานั้นๆ ได้จานวนทั้งสิ้น 168 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดย
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมของ
การมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้านคือ 1)ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2)ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3)ด้านการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ 4)ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้ง4ด้านค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที่มีสภาพการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
อันดับที่ 3 คือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
คาสาคัญ : การบริหารแบบมีส่วนร่วม
Abstract
The purpose of this research was to study the participatory management in the activities of
reducing learning time, This study was a quantitative study to determine the size of the sample by the
opening of the Crazy and Morgan Tables by simple random sampling from 62 schools. There were 56
schools and the schools were randomly selected. Educational Manager The teacher and the teacher
within the institution. The total of 168 instruments were collected. The questionnaire was analyzed by
Frequency, percentage, mean, and standard deviation.The research found that the participatory
management in the activities of reducing the learning time increased the knowledge of the school. The
district's 41 offices are the areas where participation in decision-making is important. 2) Participation in
practice 3) Participation in benefits 4) Participation in evaluation The average is 4 levels. When
considering each side, it was found that. The most participatory aspect was participation in evaluation.
Second, the participation in the third rank was the participation in decision making andThe lowest
mean is participation in benefits
Keywords : participatory management
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บทนา
การจัดการศึกษาโดยที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญและสิ่งที่ผู้เรียนสนใจนั้นจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ใน
การบริหารด้านจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์จาเป็นต้องอาศัยครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดย
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จึงต้องมีการบริหารจัดการวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนและตัวผู้เรียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของทั้งโรงเรียนและผูเ้ รียนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นั้นขึ้นมา โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะสามารถสร้างทักษะทางด้านอาชีพหรือสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในด้านที่
ตนเองถนัดและชื่นชอบอย่างแท้จริงโดยได้มีนักวิชาการได้ศึกษา(ปรัชญา เวสารัชช์, 2553 : 13) ได้กล่าวว่า การศึกษาจึง
เป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเพราะได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคลที่สนใจ
การศึกษาจาเป็นต่อสังคมที่ต้องนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์อย่างแท้จริงจึงเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันการดาเนินการของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่จัดให้ประชาชนทุกคนในสังคมนั้นได้รับการศึกษานา
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรูไ้ ปพัฒนาชีวิตให้มีความเป็นอยู่และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของ
ตน
การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครู เพื่อ
จะให้เห็นถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทางความคิดตัดสินใจ ปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบผลประโยชน์ทั้งทางบวกและทาง
ลบ ร่ ว มกั น ปะเมิ น กิ จ กรรม จากการท างานและจะท าให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ กั บ สถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาระบบให้ มี
ประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว้ และในแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานยังมีส่วนร่วมที่เป็นหัวใจของการเสริมพลังในการทางานร่วมกัน
เป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมทาให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้น
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ให้เกิดความสาคัญของการจัดการศึกษาและตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม และเป็นว่าการบริหารงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน เนื่องจากงานด้านการบริหาร
เป็นงานที่จะช่วยให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น มั่นใจและให้ความไว้วางใจในระบบการบริหารงานของโรงเรียน การบริหาร
ของสถานศึกษามีความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้หลายๆ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ความไว้วางใจจากผู้ปกครองก็จะตามมา
ด้วย ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เพื่อจะ
ได้นาผลการวิจัยไปวางแผนการดาเนินงานและพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วมให้กิจกรรม
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
จานวน 2,843 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางเครซี่ และมอร์แกน โดยการสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียน
ทั้งหมดจานวน 62 โรงเรียนเป็นฐานได้จานวนทั้งสิ้น 56 โรงเรียน และนาโรงเรียนที่ได้มาสุ่มแบบเจาะจงโดยสอบถาม
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการและครูภายในสถานศึกษานั้นๆ ได้จานวนทั้งสิ้น 168 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบ
ไปด้วยการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่วมในการประเมิน

สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ทั้ง 4 ด้าน
ด้าน
1
2
3
4

สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการประเมิน
รวม

X

S.D.

ระดับ

ลาดับ

3.79
3.84
3.65
4.11
3.85

0.20
0.24
0.27
0.41
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
2
4
1

สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมิน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อันดับที่ 3 คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีสภาพการการมีส่วนร่วม
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ 28 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการทบทวนการทางานในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมหลังจากมีการประเมินมี
ระดับสูงเป็นอันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือข้อที่ 27 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือในการประเมินผลกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและข้อที่ 29 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ 13 ผู้บริหารให้ครูมีมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีระดับสูงเป็นอันดับแรกมีค่าเฉลี่ยของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือข้อที่ 15 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบหรือเทคนิคการสอน
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ใหม่ๆ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่ 11 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ติดต่อประสานงานในแต่ละกลุม่ สาระวิชาเพื่อให้งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ 1 ผู้บริหารให้ครูได้มีส่วนร่ วมในการรับรู้และเข้าใจสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตรงกันมีระดับสูงเป็นอันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือข้อที่ 2 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่ 7 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณากาหนดเกณฑ์
การให้รางวัลเพื่อเป็นการสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อย
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ 20 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการนาผลงานจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนมีระดับสูงเป็นอันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อที่18 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีของครู
และนักเรียนในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และข้อที่ 16 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมใน
การพิจารณารางวัลตามเกณฑ์ตามที่กาหนดร่วมกันภายในโรงเรียน เป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยในประเด็นดังนี้
ผลของภาพรวมของสภาพการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่ ม เวลารู้ ข องโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนในการบริการ
เป็นสิ่งที่โรงเรียนมีการจัดให้ครูได้มีสว่ นร่วมในงานส่วนต่างๆอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พันธุโคตร(2558 :
68)ที่ศึ กษาเรื่ องสภาพการมีส่ว นร่ วมในการบริห ารด้า นวิชาการของครู ในโรงเรีย นประถมศึ กษา ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าว
ว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารงานของโรงเรียนที่โรงเรียนได้ปฏิบัติอยู่แล้ว และสมาน สมเพชร
(2555 : 57-59) ได้ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย พบว่าสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าวว่าการบริหารในแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดการมีส่วนร่วมให้ครูได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารสถานศึกษาดังนั้น
ในสถานศึกษาจึงได้มีการบริการแบบมีส่วนร่วมจัดให้ครูได้มีส่วนร่วมในงานด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และเมื่อพิจ ารณาผลเป็นรายด้า น โดยมี ด้า นการมีส่ว นร่วมในการประเมิน มีระดับสูงเป็นอัน ดับ แรก อันดั บ
รองลงมาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อันดับ3 คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็น
อันดับสุดท้าย
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
อันดับแรก ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการประเมินเป็นสิ่งสาคัญเป็นอันดับแรกที่โรงเรียนให้ความสาคัญในการทางานหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสละ กิ่งโพธ์ (2548 : 161) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมใน
การบริหารด้านวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา ด้านการร่วมในการประเมิน
พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มาเป็นอันดับสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับมาก ได้กล่าวว่า การประเมินเป็นสิ่งแรกที่โรงเรียนให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อนาผลมา
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา และเจริญ งานดี(2550 : 40) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการของ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ด้านการร่วมในการประเมิน พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มาเป็นอันดับสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ทุกกิจกรรมต้องมีการการประเมินเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในกิจกรรมและนาไปพัฒนา ดังนั้นการ
ประเมินจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในการทางาน โรงเรียนจึงให้ความสาคัญกับการจัดการประเมินสาคัญมาเป็นอันดับแรก
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ผลของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าในการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน โรงเรียนจัดให้ฝ่ายต่างๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกเหนือจากหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พันธุโคตร(2558 : 75) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ด้านวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าวว่า โรงเรียนให้ความสาคัญกับการ
มีส่วนร่วมในการทางานเพื่อให้งานบริหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ และสมาน สมเพชร(2555 : 61) ได้ศึกษา
เรื่องสภาพการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย พบว่าสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติเป็นสิ่งสาคัญในการ
บริหารสถานศึกษาดังนั้นในสถานศึกษาจึงได้มีการบริการแบบมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติให้ทุกคนได้ร่วมลงมือดาเนินงานทา
ตามแผนงานที่ได้วางไว้ ร่วมกันติดต่อประสานงาน ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การทางานและให้การทางาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนในสั งกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนได้ให้ความสาคัญจัดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ
ดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พันธุโคตร(2558 : 70) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารด้าน
วิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มีความสาคัญในการทางานด้านการบริหารเพื่อให้ครูภายในโรงเรียนได้เข้าใจวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการทางาน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสมาน สมเพชร(2555 : 57-59) ได้ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย พบว่าสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงรายมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารสถานศึกษาดังนั้นในสถานศึกษาจึงได้มีการ
บริการแบบมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจจัดให้ทุกคนได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ แผนการทางาน วิธีการทางาน ปัญหา การ
กาหนดเกณฑ์การพิจารณา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การทางานและให้การทางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ผลของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
อันดับสุดท้าย ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้รางวัล การได้รับ
ชื่อเสียงจากกิจกรรม มีความสาคัญเป็นอันดับสุดท้ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสละ กิ่งโพธ์
(2548 : 159) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา ด้านการร่วมในผลประโยชน์ พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ มาเป็นอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์นั้นเป็นอันดับสุดท้าย
ในการมีส่วนร่วมของการบริหารและสุวิมล เปลื้องกระโทก (2550 : 63) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารด้าน
วิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้านการร่วมในผลประโยชน์
พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มาเป็นอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุกโรงเรียนมีการจัดการการมีส่วนร่วมในด้านผลประโยชน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียง
ผลงาน รางวัล ขั้นเงินเดือน แต่ยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับเกณฑ์การให้รางวัลมาเป็นลาดับแรก หรือ การให้ร างวัลไม่ได้ยึด
จากกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งเพื่อมาเป็นเกณฑ์การให้รางวัลเพียงอย่าง
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็น
สิ่งสาคัญในการบริหารในงานและกิจกรรมภายในโรงเรียน ในการบริหารโรงเรียนได้มีการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอยู่แล้ว
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลาดับดังนี้ คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การมีส่วนร่วมในการประเมิน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อันดับที่ 3 คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ 28 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการทบทวนการทางานในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมหลังจากมีการประเมินมี
ระดับสูงเป็นอันดับแรก และข้อที่ 29 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการสรุปและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้เป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินเป็นส่วนที่สาคัญ
ที่สุดในการทากิจกรรม ในการมีส่วนร่วมในการประเมินได้ให้ความสาคัญในการทบทวนขั้นตอนการทางานมาเป็นอันดับ
แรกเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไป และอันดับสุดท้ายเป็นการมีส่วนร่วมในการสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการสรุปงานได้ให้ผู้รับผิดชอบงานสรุปด้วยตนเองไม่ได้จัดให้มีส่วนร่วมในการนามาสรุปงานร่วมกัน
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตพิ บว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ 13 ผู้บริหารให้ครูมีมสี ่วนร่วมในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มรี ะดับสูงเป็นอันดับแรก และข้อที่ 11 ผู้บริหารให้ครูมสี ่วนร่วมในการติดต่อประสานงานในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชาเพื่อให้งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสรุปได้ว่า
โรงเรียนจัดให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและบูรณาการองค์ความรู้ให้เข้ากับกิจกรรมต่างๆอยู่แล้ว แต่ยังขาดการติดต่อ
ประสานงานระหว่ากลุ่มงานหรือกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ 1 ผู้บริหารให้ครูได้มสี ว่ นร่วมในการรับรู้และเข้าใจสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตรงกันมีระดับสูงเป็นอันดับแรกและข้อที่7 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณากาหนดเกณฑ์การให้รางวัลเพื่อเป็นการ
สร้างให้เกิดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นอันดับสุดท้ายทีม่ ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นสรุปได้
ว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นส่วนสาคัญในการบริหารและโรงเรียนได้มีการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจอยู่แล้วแต่ต้น โดยโรงเรียนให้ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการรับรู้เข้าใจปัญหาในการจัดกิจกรรมร่วมกันมา
เป็นอันดับแรก แต่ยังไม่ได้ให้ความสาคัญในการพิจารณาเกณฑ์เพื่อให้รางวัลที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ให้รางวัลขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ 20 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการนาผลงานจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนมีระดับสูงเป็นอันดับแรก และข้อที่ 16 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณารางวัลตาม
เกณฑ์ตามที่กาหนดร่วมกันภายในโรงเรียน เป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นสรุปได้ว่าโรงเรียนได้
จัดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ให้ความสาคัญมาเป็นอันดับต้นๆ จากการจัดกิจกรรมได้มีการนาผลผลิต
จากกิจกรรมสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้ แต่กิจกรรมในบางส่วนอาจจะยังไม่ได้มีผลต่อ
การให้รางวัล หรือได้รับรางวัล ตามเกณฑ์การให้รางวัลที่กาหนดไว้ภายในโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ผลเป็นรายด้าน โดยมีด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินมีระดับสูงเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ อันดับ3 คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นอันดับสุดท้าย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
1. ควรมีการเก็บข้อมูลในรายกิจกรรม ว่ าในแต่ละกิจกรรมมีผลการดาเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร เพื่อมาเป็ น
ส่วนประกอบการพิจารณาการให้รางวัลตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ควรให้มีติดต่อประสานงานแต่ละกลุ่มสาระวิชามากขึ้นในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้กิจกรรมมี
ความหลากหลายและมีการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆได้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา
3. ควรให้ความสาคัญในการสรุปและรายงานผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เป็นไปตามระบบเพื่อนาไปใช้
ในการประเมิน ให้ได้ผลการสรุปและรายงานผลกิจกรรมไปพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการทางานหรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการประกอบการพิจารณาการให้รางวัลตามเกณฑ์
2. ควรศึกษารูปแบบของกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเนื้อหาระหว่างกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
3. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมสรุปและรายงานผลกิจกรรมในกิจกรรมต่างเพื่อนาไปพัฒนากิจกรรมต่อได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจากอาจารย์ ดร.ณิ ร ดา เวชญาลั ก ษณ์ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย
อาจารย์ ดร.สมหมาย อ่าดอนกลอย และอาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คาแนะนาด้วยดีมาตลอด
ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีที่ได้อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิด
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา บุพการี ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้แก่ผู้วิจัย
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้การศึกษานอกสถานที่เสมือนบน
อินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้นและศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง
กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นเนิ น ศาลา อ าเภอโกรกพระ จั ง หวั ด นครสวรรค์ สื บ
เนื่ องมาจากพลั งงานที่ใช้ในประเทศไทยมาจากหลายแหล่ ง ส่ ว นใหญ่มาจากธรรมชาติและใช้หมดไป ไม่
สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้อีก ยิ่งประชากรเพิ่มจานวนมากขึ้นความต้องการใช้พลังงานก็ยิ่งมากขึ้นด้วย
เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้การศึกษานอกสถานที่เสมือนบนอิน เทอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทน
เบื้องต้น มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 5.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.35 และมีคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 14.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 การทดสอบ t (t-test) พบว่า ผลการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต การศึกษานอกสถานที่เสมือน พลังงานทดแทน
Abstract

This research were aimed 1) to develop the learning resource website for virtual fieldtrip
on the internet in introduction to renewable energy for Grade 6 students, and 2) to investigate the
effectiveness of using learning resource website for virtual fieldtrip on the internet in introduction
to renewable energy in learning management for Grade 6 students. The quasi experimental
research was used as research method. The sample was Grade 6 students at Bannurnsala Schools
in Krokpra District, Nakhon Sawan Province. According to the use of natural energy, it is concerned
that the natural energy have been used in today’ s World society will going out and cannot
remade it, and the Worlds’ population were increased, so that why the study of renewable energy
is the hot topic which have to teach in schools. This study will help the students learn about
renewable energy in their own place and can learn anytime they want. The results also showed
that Grade 6 students who trained by using virtual fieldtrip learning management method
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integrated to learning resource on the internet in introduction to renewable energy have higher
learning outcomes score of posttest ( ˉx = 14.50, S.D. = 1.78) than pretest ( ˉx = 5.40, S.D. = 1.35)
of knowledge which gave the statistical significant at .05.
Keywords : learning resource on the internet virtual fieldtrip renewable energy
บทนา
ประเทศไทยก็มีความต้องการพลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ พลังงานที่ใช้ในประเทศไทยมา
จากหลายแหล่ง ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติและใช้หมดไป ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้อีก ยิ่งประชากรเพิ่มจานวนมากขึ้น
ความต้องการใช้พลังงานก็ยิ่งมากขึ้นด้วย ประเทศไทยใช้ พลังงานเพื่อการอุตสาหกรรมและคมนาคมเป็นส่วน พลังงานเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ แ ละมี ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศทั้ งด้ า นอุ ต สาหกรรม คมนาคมขนส่ ง
เกษตรกรรมและด้านอื่นๆ อีกมากมาย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559) การอนุรักษ์พลังงานไว้ เราจะต้องปลูกฝัง
จิตสานึกให้กับทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ให้เริ่มมีการเรียนรู้พลังงาน เรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษให้มากขึ้น เพื่อที่เติบโตไปจะ
ได้มีพลังงานไว้ใช้อย่างเพียงพอ ใหญ่ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) การที่
จะทาให้เด็กๆหันมาสนใจ พลังงานไม่ใช่เรื่องยาก แค่มีกิจกรรมที่มีแรงดึงดูด เด็กหลายคนก็จะหันมาสนใจ พลังงานมีประโยชน์
มากนัก หากเราเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ย่อมมีผลดี โรงเรียนบ้านเนินศาลา มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเบื้องต้น (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2559) การศึกษานอกสถานที่เสมือน (Virtual Field Trip) หมายถึง การสารวจและ
การศึกษาความรู้จากสถานที่ต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยผ่านเว็บไซต์และระบบออนไลน์ ผู้สอนควรศึกษาถึง
ความเหมาะสมในการศึก ษาสถานที่ นั้ นๆ เช่ น สถานที่ ที่ จะศึ กษามีค วามห่ า งไกล ไม่ สามารถเดิ น ทางไปได้ สะดวกด้ ว ย
งบประมาณหรือความพร้อมของผู้เรียน หรือสถานที่นั้นมีความอันตรายเกินกว่าผู้เรียนจะเข้าไปศึกษาได้ เช่น โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาที่ต้องการได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นความสาคัญของการใช้พลังงาน เพราะ
พลังงานมีความสาคัญและความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และให้ผู้เรียนได้รู้คุณค่าและช่วยกันประหยัด จึง
ได้ทาการศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนเบื้องต้น จากการศึกษานอกสถานที่เสมือนบนแหล่งการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ศึกษาและออกแบบแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต
2. ศึกษาหลักการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการศึกษานอกสถานที่เสมือน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต และจัดทาแผนการจัดกิจกรรม แล้วนาไปใช้สอน
4. ปฏิบัติใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินศาลา และเก็บรวบรวมผลงานเป็นระยะเวลา 13 ชั่วโมง
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
1. แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ลักษณะมีการผสมผสานรูปแบบต่างๆ ทั้งเอกสาร ภาพนิ่ง
ภาพพาโนรามา และวีดิทัศน์ การสื่อสารภายในแหล่งเรียนรู้ การเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
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ภาพที่ 1. ตัวอย่างหน้าแรกของแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต
เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 2. ตัวอย่างหน้าหลักของแหล่งเรียนรู้
ของแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 3. ตัวอย่างคลังภาพ เรื่อง พลังงานน้า
ของแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ภาพที่ 4. ตัวอย่างคลังวีดีโอ เรื่อง พลังงานน้า
ของแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่เสมือน เป็นแผนการจัดกิจกรรม มีทั้งหมด 6 แผน เวลา 13 ชั่วโมง มี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเตรียมสร้างความรู้ กิจกรรมรวบรวมข้อมูล กิจกรรมแลกเปลี่ยนต่อยอด
ความคิด กิจกรรมสร้างผลงาน และกิจกรรมนาเสนอผลงาน
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มทดลอง
N
S.D.
t
ก่อนเรียน
15
5.40
1.35
11.93*
หลังเรียน
15
14.50
1.78
*p<.05
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วยโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับ
แหล่งการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พบว่า ผลจากการศึกษารูปแบบการศึกษานอกสถานที่เสมือนเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้
ศึกษาได้ดาเนินขึ้นในความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญ จนทาให้แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงาน
ทดแทนเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64
2. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต สรุปได้
5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมเตรียมสร้างความรู้ ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนต่อ
ยอดความคิด ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมสร้าง และขั้นตอนที่ 5 นาเสนอผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน (Rubric Score)
3. ผลการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้บน
อินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนทดสอบหรือผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=11.93; p<.05)
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อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้
ศึกษาได้ดาเนินขึ้นในความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญ จนทาให้แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงาน
ทดแทนเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
2. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต สรุปได้
5 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ Foley Ruffini, M. (2010) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมเตรียมสร้างความรู้ ในขั้นนี้จะเป็นการปฐมนิเทศ
ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ครูสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านเนื้อหา
รายวิชา วิธีการเรียน นักเรียนทาการเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ โดยใช้ Username และ รหัสผ่าน ในการเข้าระบบ ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม
รวบรวมข้อมูล การรวบรวมความรู้ของนักเรียนระหว่างการศึกษานอกสถานที่นั้น นักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลที่อยู่ภายในแหล่ง
เรียนรู้ เช่น ข้อความ วิดีโอคลิป ภาพนิ่ง ภาพาพาโนรามา แล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงใน Microsoft Word แล้วส่งมาที่เมล์ครูผู้สอน
เพื่อจะนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ต่อยอดความคิดในการตอบคาถามภายในเว็บบอร์ดและสร้างผลงาน ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนต่อยอดความคิด ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการระดมสมองและต่อยอดความคิดของผู้เรียน
การเรียนในรูปแบบความเป็นจริงเสมือน คือ รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมสร้างผลงาน
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นักเรียนสามารถใช้ความคิดและออกแบบผลงานของตนเอง โดยนักเรียนใช้
ความรู้และทักษะการสร้างผลงาน มาทาเป็นชิ้นงาน เพื่อสรุปความเข้าใจของนักเรียน ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอผลงาน นักเรียน
จะต้องทาการนาเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเห็นผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละคนที่ได้
เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งครูผู้สอนให้คาเสนอแนะ เพื่อที่ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน
(Rubric Score) และให้คะแนน ให้คาแนะนาและชมเชยกับผลงานของนักเรียน
3. การสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต
เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนทดสอบหรือผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (t=11.93; p<.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วันวิสาข์ อิ่มคุ้ม (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการศึกษา
นอกสถานที่เสมือนด้วยฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับความคิด
สร้างสรรค์ที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
DEVELOPMENT OF A SKILL-BASED LEARNING MODEL BASED ON THE 4-STAGE PROBLEM
SOLVING METHOD OF SOLVING PROBLEM PROBLEMS. ADDITION, SUBTRACTION,
MULTIPLICATION AND DIVISION. PRATHOMSUKSA 3
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โรงเรียนบ้านหัวน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 2 ลาปาง
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่อ ง การแก้โ จทย์ปั ญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลัง เรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน
ของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ), ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการ
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.60/84.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
แบบฝึกเสริม ทักษะตามหลั กการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีคะแนนผลสั มฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อ นเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะ
Abstract
This research aims to Comparison of pre and post-learning achievement of Prathomsuksa 3 students
who conducted learning activities on problem solving, addition, multiplication and division of
mathematics learning topics. Use the skill-based exercises to solve four problems. The tools used in this
study were 1) a 4-step problem-solving technique for solving the problem of adding, subtracting, and
dividing mathematics. 2) The achievement test. To assess student knowledge before and after class. Using
the 4-step problem-solving method of problem solving, adding, subtracting, multiplying, and dividing
mathematics. 3) The satisfaction questionnaire of Prathom Suksa III students. To organize learning
activities; Use the 4-step problem-solving technique to solve the problem of adding, subtracting,
multiplying, and dividing mathematics. Statistics used in data analysis were mean (  ), percentage and
standard deviation (S.D.). The research found that 4-step problem-solving skills in problem solving,
multiplication, and division. The results of the study were as follows. The students in grade 3 who are
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learning the problem solving, adding, subtracting, and dividing learning mathematics. Use the skill-based
exercises to solve four problems. The students' satisfaction scores were higher than before learning at the
.01 level. The students were satisfied with learning activities on problem solving, addition, subtraction and
division. Use the skill-based exercises to solve four problems. Overall, it was at a high level
Keywords : skills practice
บทนา
จากการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานั้นนักเรียนส่วนหนึ่งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่า
ทั้งนี้เกิดจากตัวครูผู้สอนและตัวนักเรียนเอง คือ ครูผู้สอนยังถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าให้นักเรียนเรียนรู้จากสภาพจริง ยังไม่
เน้นทักษะกระบวนการที่จะแสดงให้ นักเรียนได้พัฒนาด้านความคิด วิเคราะห์ การแสดงออกและการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเพื่อสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังสอนโดยยึดครู
เป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนน้อยมากเพราะนักเรียนเป็นเพียงผู้ฟัง (สุกัญญา ไกรมา , 2547)
จากการวิเคราะห์ปัญหาและความยากของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหัวน้า
พบว่าเนื้อหาเรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เป็นเนื้อหาที่มีความยาก เพราะเป็นเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมสูง
นอกจากนั้นยังพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่า
(ร้อยละ58.45) และจากประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของผู้ศึกษาค้นคว้าพบว่า เนื้อหาของ
เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เป็นเนื้อหาที่นักเรียนเข้าใจยาก ต้องใช้เวลาในการศึกษามากกว่าหลายๆ เรื่อง จึง
อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้นักเรียนเกิดการเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า และส่งผลต่อเนื่องให้
นักเรียนไม่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ได้
การพัฒนาในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหา จะเป็นการพัฒนาในเรื่องการวิเคราะห์ขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหา
เพราะในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่าโจทย์ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะหลายๆ อย่าง
พร้อมกัน ดังที่ Brancan (1980) กล่าวไว้ว่า โจทย์ปัญหาเป็นทักษะที่เรียนและสอนได้ยากที่สุดในจานวนเนื้อหาวิชาต่างๆ
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหานับว่ามีความสาคัญ ดังนั้นขั้นตอนและวิธีการแก้โจทย์ปัญหาจึงต้องปลูกฝังในตัวนักเรียนให้เกิดขึ้นใน
ตัวของนักเรียน หากนักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะกระบวนการและมีเหตุผลแล้ว ความสามารถ
ดังกล่าวย่อมสามารถถ่ายโยงความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในการคิดและแก้ปัญหาไปยัง ศาสตร์อื่นๆ ได้ (สมทรง สุวพานิช ,
2549)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลหลังการสอนและชิ้นงานของนักเรียน พบว่าเนื้อหาที่นักเรียนมีปัญหาใน
การเรียนรู้คือ การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้นาหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยา
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการ
แก้โจทย์ปัญหา เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ โดยผู้ศึกษาค้นคว้าคาดหวังว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้น จะช่วย
พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญและมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณ และการหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นต่อไป
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and development) ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
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3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
4. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหัวน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 จานวน 1 ห้องเรียน มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น
4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย
1.1 แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 7 ชุด ดังนี้
1.1.1 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
1.1.2 การแก้โจทย์ปัญหาการลบ
1.1.3 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
1.1.4 การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ
1.1.5 การแก้โจทย์ปญ
ั หาการหาร
1.1.6 การแก้โจทย์ปญ
ั หาการหาร (มีเศษ)
1.1.7 การแก้โจทย์ปญ
ั หาการคูณและการหาร
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
1. แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความรู้และ
เทคนิคการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนของ โพลยา ของปรีชา เนาว์เย็นผล และคณะ (2545 : 1121) พรเทพ รู้แผน (2548 : 1-93) และยุพิน พิพิธกุล(2546 : 1-156)
1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 56-91) และหลักสูตรของโรงเรียนบ้านลีกอ เพื่อวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
1.3 ศึกษาข้อมูลและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.4 ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา
4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3
1.5 กาหนดกิ จกรรมให้ สอดคล้อ งกั บหลัก สูต ร กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ ค ณิต ศาสตร์
เพื่ อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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1.6 สร้างโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามองค์ประกอบที่กาหนด
1.7 นาแบบฝึกเสริมทักษะและแบบประเมินคุณภาพเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบฝึกเสริมทักษะในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของการใช้ภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้
1.8 ผู้เชี่ยวชาญประเมินโดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 2545)
เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเท่ากับ
4.51-5.00
คะแนน
เหมาะสมมาก
มีค่าเท่ากับ
3.51-4.50
คะแนน
เหมาะสมปานกลาง
มีค่าเท่ากับ
2.51-3.50
คะแนน
เหมาะสมน้อย
มีค่าเท่ากับ
1.51-2.50
คะแนน
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ
1.00-1.50
คะแนน
1.9 นาแบบฝึกเสริมทักษะที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินแล้วมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งต้องมี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-5.00 จึงถือว่าแบบฝึกเสริมทักษะมีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้ได้ ส่วนแบบฝึกเสริมทักษะที่ไม่
เข้าเกณฑ์ได้นาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึง่ แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย
โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.72
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลาดับขั้นตอนที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาค้นคว้าได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
̅
X
แทน คะแนนเฉลี่ย
N
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
S. D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
E1
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
E2
แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
E.I.
แทน ดัชนีประสิทธิผล
t-test แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยสาคัญ
df.
แทน Degree of freedom
ลาดับขั้นตอนที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เสนอลาดับขั้นในการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่
3 ทีจ่ ัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
ตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา
4 ขั้นตอนของโพลยา
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้ดาเนินการนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 7 ชุด ที่พัฒนาขึ้น
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านลีกอ จานวน 20 คน ในเวลาการ
ทดลอง 16 ชั่วโมง เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหากา
บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คะแนนระหว่างเรียน
คะแนนทดสอบหลังเรียน
เล่มที่
E1/E2
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ (E1) คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ (E2)
1
80
67.09
83.86
10
8.50
85.00
83.86/85.00
2
80
67.72
84.65
10
8.44
84.44
84.65/84.44
3
80
68.39
85.49
10
8.47
84.72
85.49/84.72
4
80
67.72
84.65
10
8.47
84.72
84.65/84.72
5
80
67.33
84.17
10
8.50
85.00
84.17/85.00
6
80
67.86
84.83
10
8.50
85.00
84.83/85.00
7
80
67.67
84.58
10
8.35
83.50
84.58/83.50
เฉลี่ย
80.00
67.68
84.60
10.00
8.46
84.63
84.60/84.63
จากตารางที่ 4.1 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 7 ชุด ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ ทั้ง 7 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
มีประสิทธิภาพ 83.86/85.00
ชุดที่ 2 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการลบ
มีประสิทธิภาพ 84.65/84.44
ชุดที่ 3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
มีประสิทธิภาพ 85.49/84.72
ชุดที่ 4 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ
มีประสิทธิภาพ 84.65/84.72
ชุดที่ 5 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร
มีประสิทธิภาพ 84.17/85.00
ชุดที่ 6 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร (มีเศษ)
มีประสิทธิภาพ 84.83/85.00
ชุดที่ 7 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
มีประสิทธิภาพ 84.58/83.50
ดังนั้นแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปั ญหาการบวก ลบ คูณ
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.60/84.63 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา ดังสมการ
∑ X −∑ X

2
1
E. I. = (Total)−∑

X1

501−366

= (30×20)−366
=

135
234

ดังนั้นค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.5769
ผลปรากฏว่า จะได้ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีค่าเท่ากับ
0.5769 ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.69
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่
3 ทีจ่ ัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา แสดงดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
df.
t
Sig.
ตัวแปรที่ศึกษา
̅
̅
S. D.
S. D.
X
X
19
11.83
0.000**
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
18.30
2.34
25.05
1.05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปญ
ั หา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
ตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา
4 ขั้นตอนของโพลยา
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4
ขั้นตอนของโพลยา แสดงดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปญ
ั หา 4 ขั้นตอน
ของโพลยา
รายการประเมิน
1. สอดคล้อง เหมาะสมกับชีวิตประจาวัน
2. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. เนื้อหาสั้นยาวเหมาะสม
4. มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน
5. มีรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาทีเ่ หมาะสมและน่าสนใจ
6. มีภาพประกอบเหมาะสม สีสันสวยงาม น่าสนใจ
7. ขนาดตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย
8. ภาษาที่ใช้มีความถูกต้องตามหลักภาษา เข้าใจง่าย
9. นักเรียนมีความสนุกสนานและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
10. ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
เฉลี่ย

̅
X

S. D.

การแปลผล

2.52
2.46
2.85
2.57
2.48
2.74
2.52
2.65
2.88
2.88
2.66

0.14
0.42
0.06
0.09
0.39
0.08
0.12
0.08
0.04
0.04
0.17

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการ
̅ = 2.63, S. D.= 0.15) โดย
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีความสนุกสนานและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และช่วยให้เกิด
̅ = 42.88, S. D.= 0.17)
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น (X
อภิปรายผล
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.60/84.63 หมายความว่า
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดระหว่างเรียนในแต่ละแบบฝึกเสริมทักษะทั้ง 7 ชุด เฉลี่ยร้อยละ 84.60 และคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบหลังเรียน เฉลี่ยร้อยละ 84.63 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การ
แก้ โ จทย์ ปั ญ หาการบวก ลบ คู ณ และหาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้เนื่องจากการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร เร้าความสนใจ
ของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทาแบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งสามารถฝึกเสริมทักษะด้วยตนเอง สนุกกับ
บทเรียน ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหามีความทันสมัย มีความยากง่ายเหมาะสม รูปเล่มของแบบ
ฝึกเสริมทักษะมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบกับการมีภาพประกอบน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณินทุ์ บุญ
ศาสตร์ (2550 : 79 - 81) ที่ได้ทาการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแปลงทาง
เรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.40/82.88 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา พบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.5769 หรือร้อยละ 57.69 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ความก้าวหน้า และพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.69
เนื่องจากกระบวนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท้าทายความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาในสิ่งที่กาลังเผชิญ
อยู่ โดยคิดเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน มุ่งเน้นให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมใน การทางานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ใช้
วัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ร่วมกันทุกคนต่างตระหนักว่าตนเป็นส่วนสาคัญของกลุ่ม ความสาเร็จของตนคือความสาเร็จของกลุ่ม
ประสบความสาเร็จร่วมกัน และได้รับรางวัลร่วมกัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด นักเรียนค้นพบ
ความรู้ด้วยตังเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 131) ที่กล่าวถึงความสาคัญของแบบฝึกเสริมทักษะว่าแบบฝึกเสริมทักษะเป็นเทคนิคการสอนที่
สนุกอีกวิธีหนึ่ง คือการให้นักเรียนได้ทาแบบฝึกเสริมทักษะมากๆ และช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
ได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนมีโอกาสนาความรู้ที่เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น หลังจากฝึกผู้เรียนได้ทราบผล
ทาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาในเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป และประสบผลสาเร็จในการเรียน ซึ่งผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้ง
นี้สอดคล้องกับการศึกษาของประพาฬรัตน์ แก้วเกิด (2554 : 79-84) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา ผลการศึกษาพบว่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อย
ละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้
ขั้นตอนของโพลยา มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7271 หรือร้อยละ 72.71 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
การแก้โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการ
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นการ
พัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ คอยให้ความช่วยเหลือเท่านั้น จึงทาให้นักเรียนมีความรู้หรือ
พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เรียนรู้ตามกระบวนการดังกล่าว
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีจ่ ัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพล
ยามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการ
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สามารถพัฒนา
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ทาให้นักเรียนมี ความ
กระตือรือร้น อยากเรียน มีความสนุกสนาน และตื่นเต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระพงษ์ ทองพันลา (2552 : 1-75) ที่
ได้ทาการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวิไลวรรณ พุกทอง (2545
: บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จานวนที่ตัวตั้ง
มี 2 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการทางานเป็นกลุ่มโดยสมาชิกต้องมี
บทบาทในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะช่วยส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน ซึ่งทิศนา แขมมณี (2547 : 101)
กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมีผลงานมากขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฎีการเชื่อมโยงของ ธอร์นไดค์ เรื่อง กฎแห่งการฝึกหัด (Law of
Exercise) ที่กล่าวว่าการฝึกหัดหรือกระทาบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจ จะทาให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระทาซ้าบ่อยๆ
การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และในที่สุดอาจลืมได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามไปด้วย
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีความพึงพอใจโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย 2.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา
4 ขั้นตอนของโพลยา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์ (2549 : 1-92) ที่ได้ทาการศึกษา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมี
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ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน อยู่ในระดับ
มากที่สุด และการศึกษาของประพาฬรัตน์ แก้วเกิด (2554 : 79-84) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา อยู่ในระดับมากที่สุด การทีน่ ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางสังคม เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการเป็นผู้นา
และฝึกความรับผิดชอบ (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา , 2545) และ เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อยที่คละความสามารถ กิจกรรมการเรียนส่วนมากจะให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง ทุกคนมีการร่วมมือกัน
ทางานตามที่รับมอบหมายมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการเรียนรู้สภาพอารมณ์การ
ปรับตัว เป็นแนวทางในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสมแต่ละบุคคลต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้
นัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การแก้ โ จทย์ ปั ญ หาการบวก ลบ คู ณ และหาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้อยู่
ในระดับมาก
จากผลการศึกษาค้นคว้าแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีคุณภาพ
สามารถนาไปใช้ได้ ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียน
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม มีขั้นตอนที่น่าสนใจ ส่งเสริมกระบวนการคิดในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และเกิด
ความสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนกระบวนการสอนแบบเดิม เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพียงให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึก
ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องด้วย ซึ่งครูเป็นคนกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนเท่านั้น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ และทาให้นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.60/84.63 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5769 หรือร้อยละ 57.69
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีจ่ ัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation)
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDUC 251 จิตวิทยาสาหรับครู ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยเป็นผู้สอน 2 ห้องจึงแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง คือ
กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ คบ./59 กลุ่ม 1 จานวน 18 คน และกลุ่มควบคุม คือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ./60 กลุ่ม 1
จานวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมบริหารสมอง และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain
Activation) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : กิจกรรมบริหารสมอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาวิชาชีพครู
Abstract
The purposes of this research were to study learning achievement after Brain Activation and
compared the learning achievement before and after Brain Activation. The sample of the study who
enrolled in EDUC 251 Psychology for teacher with purposive random sampling divided into 2 groups ;
experimental group 18 students from Math/59 group 1 major and control group 27 students from
Science/60 group 1 major. The instruments used in this research were Brain Activation and learning
achievement. The statics used were percentages, means, standard deviation and t-test. The results were
the post-test score on the learning achievement of the experimental group was significantly higher than
pre-test score at .01 level and the post-test score on the learning achievement of the experimental group
was significantly higher than control group score at .01 level
Keywords : brain activation learning achievement teacher student
บทนา
การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ เป็นอย่างมากสาหรับผู้สอน เนื่องจากผู้เรียนอยู่ใน
ระดับพัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ที่มีสมองพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ในเรื่องของการ
เรียนรู้และเรื่องทักษะวิชาการต่างๆ เพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมในโอกาสเข้าทางานในอนาคต ดังนั้นหากนักศึกษามีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาแล้ว จะทาให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้
หรือต่อยอดความรู้นั้นๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อวิชาชีพในอนาคตได้
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ในส่วนของการออกแบบการเรียนการสอนของผู้สอนที่ดี จึงควรที่จะใช้เทคนิควิธีการหรือกิจกรรมที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้อย่างเต็มที่ด้วย เพราะจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาที่ตนเรียนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้กาหนด
โอกาสในการศึกษาต่อหรือการเข้าทางานของนักศึกษาได้ เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ย่อมมี
โอกาสที่ดีในการศึกษาต่อหรือการเข้าทางานในอนาคตได้
จากการที่ผู้วิจัย เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา สังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของนักศึกษาในปัจจุบัน มีความ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านสมาธิและจิตใจจดจ่อในเนื้อหาบทเรียนของผู้สอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษากิจ
กรรมการบริหารสมอง (Brain Activation) อ.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2553) และ พอล อี เดนนิสัน & เกล อี เดนนิสัน (2549)
ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ Corpus Callosum ซึ่งเชื่อมสมอง 2
ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกัน ทาให้แข็งแรงและทางานคล่องแคล่ว จะทาให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง 2 ซีก
เป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียด ทาให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ เกิดความจาทั้งระยะสั้นและระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการจาเนื้อหาบทเรียน ในขณะที่ผู้สอนได้
ถ่ายทอด เพื่อไปประยุกต์ใช้ในอนาคต นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่าสภาพจิตใจของนักศึกษามีความตึงเครียดและไม่พร้อมที่จะ
เรียนรู้ อันจะส่งผลถึงสารเคมีในสมองที่สามารถกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ เพราะสารเคมีในสมอง เป็นสารที่เป็นตัว
ส่งข้อมูลเรียกว่า สารสื่อประสาท (Neurotransmitter) มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทางจิตใจที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
บุคคล นับตั้งแต่ความคิด อารมณ์ การรับรู้ ความรู้สึก การมีความสุข ความเศร้า ความเสียใจ ความเครียด ความจา และการ
เรียนรู้ (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ. 2544 : 50) ซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมการบริหารสมอง (Brain Activation) จะช่วยให้
คลื่นสมองของผู้เรียนอยู่ในช่วงแอลฟาเวฟ (Alpha Waves) เป็นคลื่นที่มีความถี่ประมาณ 8 ถึง 12 รอบต่อวินาทีเกิดเมื่อ
ร่างกายและจิตใจสงบทาให้เรียนรู้ได้ง่ายหรือเร็วขึ้นและจดจาได้ดี ซึ่งอยู่ในขั้นของการรับรู้แต่ผ่อนคลาย ในสภาวะนี้ บุคคล
สามารถรับข้อมูลได้มากที่สุด จะทาให้ผู้เรียนอยู่ในสภาวะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด (Super Learning) โดยเฉพาะเป็นการเรียนรู้
ระดับที่ส่งผลต่อจิตใต้สานึก (Subconscious) สมองของผู้เรียนมีสภาพเหมือนฟองน้า ซึ่งจะรั บข้อมูลได้เร็วที่สุด ดีที่สุด และ
ผู้เรียนสามารถจดจาสิ่งต่าง ๆได้ดี โดยใช้ความจาระยะยาว (Long-Term Memory) (ชนาธิป พรกุล ,2554: 26-27) ดังนั้นจึง
ควรปรับคลื่นสมองให้อยู่ในช่วงแอลฟาเวฟอยู่เสมอ เพราะจะช่วยสร้างความผ่อนคลาย ร่างกายจะได้ไม่ทางานบนฐานของ
ความกลัวหรือความวิตกกังวล แต่จะมองชีวิตและโลกของงานด้วยความสนุกสนาน มีความสุข และอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้า
มาในชีวิตอยู่เสมอ เหมาะกับช่วงวัยของนักศึกษาที่ต้องใช้สมองในการเรียนรู้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลัง การใช้กิจกรรมบริหารสมอง
(Brain Activation) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation)
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้ผู้สอนได้สามารถนาเอากิจกรรมบริหารสมอง
(Brain Activation) ไปใช้ในกระบวนการสอนได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง(Brain Activation) ของกลุ่ม
ทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กิจกรรมบริหารสมอง 8 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) กิจกรรมผ่อนคลายสมอง
2) กิจกรรมลองขยับร่างกาย
3) กิจกรรมโยกย้ายส่ายสะโพก
4) กิจกรรมโลกของคลื่นสมอง
5) กิจกรรมสองมือผสานกัน
6) กิจกรรมนันทนาการ
7) กิจกรรมสะพานเชื่อมประสาท
8) กิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบีย นเรี ย นในรายวิ ชา EDUC 251จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ครู
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 133 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDUC 251 จิตวิทยาสาหรับครู ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยเป็น ผู้สอน 2 ห้องจึง
แบ่ งออกเป็ น กลุ่ ม ทดลอง คื อ กลุ่ ม สาขาคณิ ต ศาสตร์ คบ./59 กลุ่ ม 1 จ านวน 18 คน และกลุ่ ม ควบคุ ม คื อ กลุ่ ม สาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ./60 กลุ่ม 1 จานวน 27 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ประกอบด้วยกิจกรรมบริหารสมอง
ทั้งหมด 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมผ่อนคลายสมอง 2) กิจกรรมลองขยับร่างกาย 3) กิจกรรมโยกย้ายส่ายสะโพก
4) กิจกรรมโลกของคลื่นสมอง 5) กิจกรรมสองมือผสานกัน 6) กิจกรรมนันทนาการ 7) กิจกรรมสะพานเชื่อมประสาท และ
8) กิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ กิจกรรมละ 30 นาที และจัดกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนเป็นจานวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 1
กิจกรรม โดยผู้วิจัยได้นาแนวทางเทคนิคการบริหารสมอง ของ อ.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2553) และ พอล อี เดนนิสัน & เกล อี
เดนนิสัน (2549) มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมบริหารสมองในครั้งนี้ และ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาวิชา EDUC 251 จิตวิทยาสาหรับครู
2. การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้วิจัยได้นากิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ที่ประยุกต์ขึ้น ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสมอง ด้านการจัดกิจกรรม และด้านจิตวิทยา จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ซึ่งกิจกรรมบริหารสมองทั้ง 8 กิจกรรม มีผลแตกต่างกันไปตามแต่ละกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมผ่อนคลายสมอง เป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นสมองให้ผ่อนคลายด้วยการกรอกสายตา และขยับ
ใบหน้า พร้อมนวดปุ่มสมอง ให้ผ่อนคลายก่อนเข้าสู่บทเรียน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลองขยับร่างกาย เป็นการเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Over Movement) มีจานวน 8 ท่า
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโยกย้ายส่ายสะโพก เป็นการยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Lengthening Movement) มีจานวน
5 ท่า
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมโลกของคลื่นสมอง การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้น (Energizing Movement) ซึ่งเป็นการกระตุ้น
การทางานของกระแสประสาท ทาให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์ และเกิดแรงจูงใจ ในการช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นมี
จานวน 4 ท่า
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสองมือผสานกัน เป็นการบริหารสมองด้วยสองมือ ซึ่งเป็นการบริหารสมองอย่างง่าย ใช้ท่า
บริหารสมองของ สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ได้แก่ การบริหารปุ่มสมอง ปุ่มขมับ ปุ่มใบหู การเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการ เป็นการผสมผสานท่าในการบริหารสมองทั้งหมดที่ได้เรียนมาทั้ง 5 ครั้ง มา
ประยุกต์ให้เข้ากับเพลง และให้นักศึกษาออกแบบท่าเต้น
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสะพานเชื่อมประสาท เพื่อเชื่อมประสาทหูตาให้สัมพันธ์กัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้
ได้แก่ ท่าจีบ - L ท่าโป้ง-ก้อย ท่าแตะจมูก-แตะหู และท่าแตะหู
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ เป็นการบริหารสมองโดยใช้มือที่ไม่ถนัดวาดภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้น
สมองทั้งสองข้างให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ที่ประยุกต์ขึ้น ทั้ง 8 กิจกรรม พบว่า มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
0.66 – 1.00 สามารถนาไปใช้ในการวิจัยได้
จากนั้นผู้วิจัยได้นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้น จานวน 60 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่สอนในรายวิชา
EDUC 251 จิตวิทยาสาหรับครู จานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ รวมถึงตรวจสอบ
ความเหมาะสมทางด้านภาษา พบว่า มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 ทั้งหมด 60 ข้อ จากนั้นนาไปหาค่าอานาจ
จาแนก เพื่อคานวณหาความยากง่ายและหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยให้นักศึกษาที่เคยเรี ยนวิชา EDUC 251 จิตวิทยา
สาหรับครูมาแล้วในภาคเรียนก่อนหน้า พบว่า มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.20-0.84 และมีค่าอานาจจาแนก (R) อยู่
ระหว่าง 0.20-0.62 จากนั้นนาไปหาค่าความเที่ยงของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร KR-21 พบว่า มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการทดลอง
2. ดาเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชา EDUC 251 จิตวิทยาสาหรับครู ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยทาการทดลองดังนี้
2.1 กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ประกอบด้วยกิจกรรมบริหารสมองทั้งหมด 8
กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมผ่อนคลายสมอง 2) กิจกรรมลองขยับร่างกาย 3) กิจกรรมโยกย้ายส่ายสะโพก 4) กิจกรรมโลกของ
คลื่นสมอง 5) กิจกรรมสองมือผสานกัน 6) กิจกรรมนันทนาการ 7) กิจกรรมสะพานเชื่อมประสาท และ 8) กิจกรรมวาด
ภาพสร้างสรรค์ ก่อนเข้าสู่บทเรียน เป็นเวลากิจกรรม 30 นาที จานวน 8 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมผ่อนคลายสมอง วันที่ 12 กันยายน 2560
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลองขยับร่างกาย วันที่ 19 กันยายน 2560
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโยกย้ายส่ายสะโพก วันที่ 26 กันยายน 2560
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมโลกของคลื่นสมอง วันที่ 3 ตุลาคม 2560
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสองมือผสานกัน วันที่ 10 ตุลาคม 2560
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสะพานเชื่อมประสาท วันที่ 24 ตุลาคม 2560
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
2.2 กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยดาเนินการสอนเนื้อหาตามปกติ ไม่ได้รับกิจกรรมบริหารสมองก่อนการสอนเนื้อหา
3. ผู้วิจัย นาแบบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวัดกับ กลุ่มตัวอย่ างทั้งสองกลุ่มอีก ครั้ง และเก็บคะแนนที่ได้ม า
วิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลัง
การใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ t-test
2. ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t-test
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation)
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง
Pre-test Post-test
Std.
t
df
Deviation
Mean
Mean
ทดลอง
02 คณิตศาสตร์ /59 ก.01 18 25.50
52.44
5.30
21.5822 17
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation)
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าเฉลี่ยคะแนน ก่อนการทดลองเท่ากับ 25.50 คะแนน และ
คะแนนหลังการทดลอง เท่ากับ 52.44 คะแนน
กลุ่ม

Sec

สาขา

n

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
Post-test
Std.
กลุ่ม
Sec
สาขา
n
t
df
Deviation
Mean
ทดลอง
02
คณิตศาสตร์ /59 ก.01
18
52.44
25.91
1.8200
17
ควบคุม
01 วิทยาศาสตร์ทั่วไป/60 ก.01 27
44.04
จากตาราง 2 พบว่ า คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของกลุ่ ม ทดลองหลั ง การใช้ กิ จ กรรมบริ ห ารสมอง
(Brain Activation) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีคะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 52.44
คะแนน และคะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 44.04 คะแนน
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ผู้วิจัยอภิปรายผลตามข้อค้นพบดังนี้
1.อภิปรายผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ของกลุ่มทดลองที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
ประการแรก กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เป็นกิจกรรมที่ทาให้สมองทั้ง 2 ซีกทางานเชื่อมโยงประสาน
สัมพันธ์กัน และในการทากิจกรรมก่อนการเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง จะทาให้สมองของผู้เรียนได้รับการกระตุ้น ดังที่ ชนาธิป
พรกุล (2554:27) กล่าวว่าการบริหารสมองจะทาให้คลื่นสมองอยู่ในระดับคลื่นแอลฟา ซึ่งเป็นคลื่นที่ทาให้ร่างกายและจิตใจ
สงบ ทาให้เรียนรู้ได้ง่ายหรือเร็วขึ้นและจดจาได้ดี บุคคลสามารถรับข้อมูลได้มากที่สุด จะทาให้ผู้เรียนอยู่ในสภาวะการเรียนรู้ที่
ดีที่สุด (Super Learning) สามารถเรียนรู้และจดจาบทเรียนได้ดี
ประการที่สอง กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เป็นกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนผ่อนคลาย และมีความสุขใน
การเรียน เพราะทั้ง 8 กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาทาให้นักศึกษาได้สนุกสนาน ไม่มีความเครียดและกังวลในขณะเรียน ดังที่
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ (2544 : 50 – 61) ได้กล่าวถึงสารเคมีในสมองที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ไว้ว่า กลุ่มสารกระตุ้นสมอง
ได้แก่ เซโรโตนิน (Serotonin) เอ็นดอร์ฟิน (Endorphine) อาซิทีโคลีน (Acetylcholine) และโดปามิน (Dopamine)
สารเคมีเหล่านี้ทาหน้าที่ควบคุมพฤติกรรม การแสดงออกและอารมณ์ ทาให้สมองตื่นตัวและมีความสุข ทาให้การอ่านข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น ทาให้ร่างกายรู้สึกดีและมีความสุข ทาให้เกิดภูมิต้านทาน ตลอดจนทาให้สุขภาพ
แข็งแรง สารเคมีกลุ่มนี้จะหลั่งออกมาเมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์ที่ดีทาให้เกิดความสุข
ประการสุดท้าย กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด
รวมถึงความจาของผู้เรียนดีขึ้น ดังที่ สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2553:28-31) กล่าวว่าการบริหารสมอง ทาให้สมองแข็งแรงและการ
ทางานอย่างสมดุลของสมอง 2 ซีกทั้งซีกซ้ายและซีกขวา จะทาให้การทางานของร่างกายประสานสัมพันธ์กันและสร้างสมดุล มี
พัฒนาการจา ทาให้ความจามีประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบของร่างกายและ
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จิตใจพร้อ มทั้ งเกิด ความมั่น ใจในตนเอง ทาให้ เกิ ดความคิ ดที่จ ดจ่ อและมีค วามจ าแม่น ยา และทาให้ ทัก ษะทางด้ านการ
ติดต่อสื่อสารและภาษามีการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น จึงมีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. อภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดกิจกรรม
บริหารสมอง (Brain Activation) ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้เป็นผลมา
จากการที่นักศึกษากลุ่มทดลองได้รับการเสริมกิจกรรมบริหารสมองก่อนเรียน เป็นเวลา 30 นาที ก่อนเข้าสู่บทเรียน ซึ่งมีผลทา
ให้สมองได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอ และมากกว่ากลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้มีกิจกรรมเสริมเลย จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รอบทิศ ไวยสุศรี (2557) ที่ทาการวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคบริหาร
สมองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่ได้รั บการฝึกด้วยเทคนิคบริหารสมองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) นักศึกษาที่ได้รับการฝึกด้วยเทคนิคบริหารสมองจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์สู งกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ ชนิสรา ใจชัยภูมิ (2552) ที่ทาการวิจัยเรื่อง ความคิด
คล่องแคล่วของเด็กปฐมวัยด้วยการบริหารสมอง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความคิดคล่องแคล่วโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัย
หลังการทดลองทาบริหารสมองสูงกว่ าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
บริหารสมอง (Brain Activation) มีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation)
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้
กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. กิจกรรมบริหารสมอง ทั้ง 8 กิจกรรมนี้ ใช้เวลา 8 ครั้ง ใน 8 คาบเรียน ซึ่งอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมถึงสอบ
กลางภาคเท่านั้น ทาให้ช่วงเวลาที่เหลือไม่ได้ใช้กิจกรรมบริหารสมองกับนักศึกษา ดังนั้นจึงควรคิดและศึกษากิจกรรมเพิ่ มเติม
ให้ครบทั้ง 16 คาบเรียน เพื่อจะได้ดูพัฒนาการของนักศึกษาจนครบทั้งภาคเรียน
2. กิจกรรมบริหารสมองเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสมองของผู้เรียน ดังนั้นหากนามาช่วยกระตุ้นสมองของผู้เรียน
ในช่วงที่ผู้เรียนกาลังเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายในการเรียนได้ จะส่งผลให้ผู้เรียนกระตุ้นและสนใจเรียนได้มากขึ้น
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารสมองให้ครอบคลุม 4 H (Head Hand Heart Heath) เพื่อนามาเป็น
กิจกรรมเสริมให้กับผู้เรียนขณะเรียน เพราะจะได้ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีทั้งทางกายและใจ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี เ นื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ รั บ ความกรุ ณ าอย่ า งสู ง จากที่ ป รึ ก ษาโครงการวิ จั ย ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี ที่ได้ให้คาแนะนาและให้คาปรึกษา อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย และได้รับทุน
สนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปี 2560 นอกจากนี้ต้องขอขอบใจนักศึกษารายวิชา
EDUC 251 จิตวิทยาสาหรับครู ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้
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การศึกษาตารับอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงดา
กรณีศึกษา : หมู่บ้านแหลมมะค่า ตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
LOCAL FOOD RECIPES OF THAI SONG DAM
THE CASE STUDY: LAEM MAKA VILLAGE, PAN SAO SUBDISTRICT, BANG RAKAM DISTRICT,
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมตารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดา หมู่บ้านแหลมมะค่า ตาบล
พันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นชาวไทยทรงดา พูดภาษาไทยทรงดาและมีอายุ
60 ปีขึ้นไป จานวน 10 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ตารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดามี
ทั้งหมด 20 ตารับ แบ่งออกเป็น อาหารประเภทแกง จานวน 6 ตารับ อาหารประเภทน้าพริก จานวน 3 ตารับ ขนมหวาน
จานวน 5 ตารับ และประเภทอื่นๆ จานวน 6 ตารับ เนื้อสัตว์ที่นิยมนามาประกอบอาหาร ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่และเนื้อปลา
นิยมใช้ผักในท้องถิ่นและสมุนไพรพื้นบ้านเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกตารับ เช่น กระเทียม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด
มะแข่น เป็นต้น ขนมหวานส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบหลักจากข้าวเหนียวและแป้งข้าวเหนียว เช่น ขนมเทียน ข้าวจี่ และขนมต้ม
เป็นต้น อาหารที่ชาวไทยทรงดานิยมใช้ใ นประเพณีและเทศกาลต่างๆเป็นประจาได้แก่ แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บและผัดเผ็ดไส้หมู
ส่วนขนมหวาน ได้แก่ ขนมก้อนและขนมเทียน
คาสาคัญ: ตารับอาหาร อาหารพื้นบ้าน ไทยทรงดา
Abstract
The objective of this study was to study the collection local foods of Thai Song Dam
people, Laem Makha Village, Pan Sao Subdistrict, Bang Rakam District, Phitsanulok Province. The samples
used in the study were 10 Thai Song Dam people, verbal language identify, 60 years and older were
interviewed. The study indicated that there are 20 recipes for Thai Song Dam recipes, which can be
classified as curry 6 recipes, dips (Nam Prik) 3 recipes, desserts 5 recipes and others 6 recipes. The recipes
of popular meats include pork, chicken, meat and fish and use local herbs as the raw materials for
cooking all kinds of recipes, such as garlic, galangal, lemongrass, kaffir lime leaves, etc. The most of the
dessert is used mainly raw materials from glutinous rice and glutinous rice flour such as Stuffed Dough
Pyramid Dessert (Ka-Nhom-Tian), grilled sticky rice with egg (Khao Jee).
Keywords : recipes local food thai song dam
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บทนา
ชาวไทยทรงดา เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์อาศัยอยู่บริเวณมณฑลกวางสี ยูนาน ตังเกี๋ย ลุ่มแม่น้าดาและแม่น้าแดง จนถึง
แคว้นสิบสองจุไทยในประเทศเวียดนามตอนเหนือ ได้อพยพเข้ามาในประเทศในสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ.2322 และถูกกวาดต้อน
เพิ่มอีกในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2335 และในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2377 จากการถูกกวาดต้อนเป็นเชลยศึกสงคราม ชาวไทย
ทรงดาบางกลุ่มได้มีการอพยพหาถิ่นทากินที่ใหม่โดยได้พยายามเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปทางทิศเหนือของประเทศไทย จึงทาให้มี
การกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก (สร้อยน้าค้าง มงคล, 2552) ใน
ยุคกระแสโลกาภิวัตน์และระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ชุมชนชนบทชาวไทยทรงดาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดารงเอกลักษณ์ของ
ตนเองทั้งทางด้านอาหาร ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งการดารงชีวิต
ประจาวันที่ผูกพันกับประเพณีและความเชื่อ (กานต์ พรรณพงศ์ , 2556) เช่น พิธีปาดตงข้าวใหม่ เป็นพิธีการลงแขกเกี่ยวข้าว
ตามประเพณีของประเทศไทย และพิธีจะต้องทาให้เสร็จภายในวันเดียวโดยเจ้าของบ้านเป็นผู้ทาพิธี พิธีปาดตงข้าวใหม่จะทา 1
ครั้งต่อปี โดยจะปาดข้าวใหม่ในช่วงเดือนอ้าย สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ ข้าวเม่า (ข้าวในนานามาคั่วแล้วตา) นึ่งข้าวเหนียว ข้าว
ฮางปางข้าวใหม่ (ข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเหนียวมานึ่งแล้วนามาตากแดดแห้งแล้วก็นาไปตาฟาดเอาแกลบออกเอาแต่เมล็ดข้าว
เหนียวมานึ่งอีกครั้งหนึ่ง) ข้าวตะหลาย (เป็นเมล็ดข้าวเหนียวที่เกี่ยวมาตากแล้วนามาสีมาตาเป็นข้าวเหนียว) เครื่องเซ่นที่
เตรียมสาหรับวันปาดตงจะมี เหล้า 1 ขวด ขันหมาก ขันน้า ข้าวเหนียวใส่กล่อง ข้าวเม่า ข้าวฮางใส่ถ้วย แล้วจัดสารับทั้งคาว
และหวานไปไว้ที่กะล่อหองวางไว้บนเสื่อที่ปูเตรียมไว้ จากนั้นเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านก็เรียกผีปู่ย่ามากิน โดยระยะเวลา
ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นจึงเรียกญาติพี่น้องมากินปาดตรงข้าวใหม่พอถึงวัดปาดตง จึงนาข้าวเหนียวข้าวฮาง ส่วน
ข้าวเม่าคลุกเคล้ากับมะพร้าวขูดพรมน้าเกลือ ขนมข้าวต้มมัด ขนมนมสาว (ขนมเทียน) อ้อย กล้วย เผือก มัน และผลไม้และจะ
หาได้และไก่ 1 ตัว สาหรับทาแกงใส่หน่อไม้ ซึ่งเป็นอาหารหลักของแกงอื่นๆ เช่น ผักจุ๊บ แจ่ว ปลาร้า เป็นต้น ส่วนการเลี้ยงผี
นาที่เป็นเทวดาประจาไร่นานั้น ชาวไทยทรงดาจะเลี้ยงผีก่อนทานาในเดือนสี่ เนื่องจากผีนามีการให้คุณให้โทษได้หากไม่เซ่น
ไหว้ การเลี้ยงผีนาจะเลีย้ งอาหารประเภท หมู ไก่ ซึ่งถ้าเลี้ยงผีนาแล้วก็จะไม่เลีย้ งผีนาอีกส่วนการปาดตงนาจะทาปาดตงในตอน
ข้าวสุกเหลืองทาบุญลานนวดข้าว ก่อนการนวดข้าว และเลี้ยงผีก่อนนายุ้งข้าว (สมคิด ศรีสิงห์ , 2521) จากการศึกษาการ
กระจายตัวของชาวไทยทรงดาของ(พระมหาอานนท์ เหลือบแล, 2552) พบว่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกถิ่นหนึ่งที่ชาวไทยทรง
ดาได้ทาการโยกย้ายถิ่นฐานจากแหล่งต่างๆแล้วมาลงหลักปักฐาน ถือครองที่ดินเป็นถิ่นอาศัยจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยทรงดา
อาศัยอยู่ในตาบลบางระกา ได้แก่ หมู่บ้านวัดคลองไร่ หมู่บ้านคุยยาง หมู่บ้านโป่งหม้อข้าว หมู่บ้านบึงคัด หมู่บ้านกรุงกรัก
หมู่บ้านยางแขวนอู่ และหมู่บ้านหนองเขาควาย ตาบลบึงกอก ได้แก่ หมู่บ้านหนองบัว ตาบลพันเสา ได้แก่ หมู่บ้านแหลมมะค่า
หมู่บ้านหนองตาเขียว หมู่บ้านหล่ายขานาง หมู่บ้านดงยาง และหมู่บ้านบ่อทอง ตาบลอิทก ได้แก่ หมู่บ้านวัดกลาง ตาบล
ชุมแสงสงคราม ได้แก่ หมู่บ้านคุยขวาง หมู่บ้านคุยม่วง หมู่บ้านหนองขานาง หมู่บ้านห้วงกระได และหมู่บ้านหนองแพงพวย
ตาบลหนองกุลา ได้แก่ หมู่บ้านใหม่คลองเจริญ ตาบลพัฒนานิคม ได้แก่ หมู่บ้านคอลงน้าเย็น จากการย้ายถิ่นฐานชาวไทยทรง
ดาได้นาเอาวัฒนธรรมด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตนมาด้วยและสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดา ที่ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแหลมมะค่า ตาบลพันเสา อาเภอบาง
ระกา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการรวบรวมและรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารของชาวไทยทรงดาให้คงอยู่ต่อไปโดย
เล็งเห็นคุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่จากผู้สูงอายุโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกั นจากการประกอบ
อาหารและการบริโภคอาหารของกลุ่มชนที่แตกต่างกันและที่สาคัญอาหารเหล่านั้นจะได้รับการปรับปรุงแต่งรสให้ถูกกับ
ความชอบของผู้บริโภคและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นอาหารประจาถิ่นนั้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษารวบรวมตารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดา หมู่บ้านแหลมมะค่า ตาบลพันเสา อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.ตารับอาหาร หมายถึง อาหารพื้นบ้าน ที่มีวิธีปรุงและส่วนผสมอาหารแตกต่างกัน ได้แก่ ประเภทแกง แจ่ว
(น้าพริก) ยา ปิ้ง ลาบลู่ และขนมหวาน
2. อาหารพื้นบ้าน หมายถึง อาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะถิ่นซึ่งเป็นอาหารที่ทาขึ้นด้วยวิธีง่ายๆ โดยอาศัย
วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมีการสืบทอดวิธีการปรุงและการรับประทานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3.ชาวไทยทรงดา หมายถึง ไทยทรงดา ลาวโซ่ง หรือ ไทยโซ่ง หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่พูดภาษาไทย คน
ไทยเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ลาว หรือลาวโซ่ง
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ชาวไทยทรงดา ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตารับอาหารพื้นบ้าน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแหลมมะค่า ต.พันเสา อ.บางระกา จ.
พิษณุโลก ได้จากการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาการเลือกจาก
ประสบการณ์การทาอาหาร และการได้รับการยอมรับของคนในชุมชน พูดภาษาไทยทรงดาได้และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ใช้การสุ่ม
แบบ Snowball Sampling เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้และทักษะอย่างแท้จริง จานวน 10 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่
หมู่บ้านแหลมมะค่า ต.พันเสา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
1.การศึกษาตารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดาในหมู่บ้านแหลมมะค่า ตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัด
พิษณุโลก มีวิธีในการดาเนินการศึกษาดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ค้นคว้า ตาราวิชาการที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลชาวไทยทรงดาในตาบลพันเสาว่าหมู่บ้านใดมีชาวไทยทรงดามากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 ลงพื้นที่สารวจสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านและอาหารในเทศกาลต่างๆทั้งอาหาร
คาวและอาหารหวานของชาวไทยทรงดา
ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้รู้เกี่ยวกับรายการอาหารและวัตถุดิบและวิธีขั้นตอน
ในการทา
ขั้นตอนที่ 5 ลงพื้นที่ประกอบอาหารกับชาวบ้านโดยการให้ชาวบ้านสอนวิธีการทาเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการ
ทาและรู้รสชาติที่แท้จริงของอาหารต้นตารับชาวไทยทรงดา
2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์
3. การสร้างเครื่องมือ
ดาเนินการสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยศึกษาเอกสาร ตารา ผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องในการสร้างแบบสัมภาษณ์
และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
3.2 นาแบบสัมภาษณ์ไปใช้ดาเนินการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่าง
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560
5.การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์หลังจากนั้นเขียนรายงานและนาเสนอข้อมูลต่อไป
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมตารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดา จากหมู่บ้านแหลมมะค่า
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลกโดยจะนาเสนอตารับอาหาร รวมทั้งหมด 20 ตารับ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่ง
ตามวิธีการปรุงอาหารแต่ละประเภท ดังนี้
1. อาหารประเภทแกง
จานวน 6 ตารับ ดังตารางที่ 1
2. อาหารประเภทแจ่ว “น้าพริก” จานวน 3 ตารับ ดังตารางที่ 2
3 .อาหารประเภทยา
จานวน 2 ตารับ ดังตารางที่ 3
4. อาหารประเภทปิ้ง
จานวน 2 ตารับ ดังตารางที่ 4
5. อาหารประเภทลาบลู่
จานวน 1 ตารับ ดังตารางที่ 5
6. ขนมหวาน
จานวน 5 ตารับ ดังตารางที่ 6
7. อาหารประเภทผัดเผ็ด จานวน 1 ตารับ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 1 อาหารประเภทแกง
ชื่ออาหาร
1. แกงบอน

2. แกงโฮเฮ

3. แกงหน่อส้มใส่ไก่

วัตถุดิบ
1. ต้นบอน
6 ต้น
2. เนื้อหมู
200 กรัม
3. ใบมะกรูด 5 ใบ
4. น้ากะทิ
½ ถ้วยตวง
5. น้ามะขาม ¼ ถ้วยตวง
6. น้าปลาร้า ½ ถ้วยตวง
7. น้าตาลปี๊บ 3 ช้อนโต๊ะ
8. น้าปลา
¼ ถ้วยตวง
9. พริกแกงเผ็ด 50 กรัม
1. ปลาซิว
500 กรัม
2. น้าปลาร้า ½ ถ้วยตวง
3. ใบกะเพรา 9-10 ใบ
4. น้าเปล่า 3-4 ถ้วยตวง
5. พริกแกงเผ็ด 50 กรัม
1. หน่อไม้ดอง
2. เนื้อไก่
3. น้ากะทิ
4. น้าปลาร้า
5. น้าปลา
6. น้าเปล่า
7. พริกแกง

500
350
2
½
¼
4-5
50

.
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กรัม
กรัม
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
กรัม

วิธีปรุง
1. นาต้นบอนมาปอกเปลือกและหัน่ เป็นท่อน
แล้วนาเนื้อหมูมาหันเป็นชิ้นพอดีคา
2. นาพริกแกงไปผัดพอผัดพริกแกงหอมแล้วใส่
น้ากะทิลงไปเคี่ยวจนกะทิแตกมันแล้วใส่เนื้อหมู
3. เนื้อหมูสุกแล้วเติมน้าเปล่าแล้วใส่ต้นบอนรอ
จนบอนเปื่อย
4. ปรุงรสโดยใส่น้าปลาร้า น้ามะขาม น้าตาลปี๊บ
น้าปลาใบมะกรูด แล้วยกลงได้เลย.
1. นาปลาซิวมาตัดหัวแล้วล้างให้สะอาด
2. นาพริกแกง น้าปลาร้า น้าเปล่า ใส่ในหม้อต้ม
พอน้าเดือดใส่ปลาซิว แล้วใบกะเพรา พอปลาสุก
แล้วยกลง

1. นาหน่อไม้ดองมาต้มให้จืด แล้วหั่นไก่ชิ้นพอดี
คา
2. ผัดพริกแกงพอพริกแกงหอมแล้วใส่กะทิ แล้ว
ใส่ไก่ลงไปผัดพอไก่สุกแล้วเติมน้าเปล่า
3. ใส่หน่อไม้ดองลงไปตั้งให้เดือดแล้วปรุงรสด้วย
น้าปลาร้า น้าปลา พอสุกแล้วยกลง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 อาหารประเภทแกง (ต่อ)
ชื่ออาหาร
4. แกงหอยขม

5. แกงฟักทองใส่ไก่

6. แกงผา

วัตถุดิบ
1. หอยขม
1 กิโลกรัม
2. ข้าวคั่ว
300 กรัม
3. น้าปลาร้า 1 ถ้วยตวง
4. กะทิ
½ ถ้วยตวง
5. ใบชะพลู 5-6 ใบ
6. น้าเปล่า 4-5 ถ้วยตวง
7. น้าปลา
¼ ถ้วยตวง
8. พริกแกง
50 กรัม
1. ฟักทอง 500 กรัม
2. เนื้อไก่
400 กรัม
3. น้ากะทิ
1
ถ้วยตวง
4. น้าปลา
¼
ถ้วยตวง
5. ใบแมงลัก 8-9 ยอด
6. น้าเปล่า 4-5 ถ้วยตวง
7. น้าปลาร้า ½
ถ้วยตวง
8. พริกแกง 50
กรัม
1. ไข่ผา
2. เนื้อหมูสับ
3. ใบมะกรูด
4. น้ากะทิ
5. น้าปลาร้า
6. น้าปลา
7. น้าเปล่า
8. พริกแกง

500
200
5
½
½
¼
2-3
50

วิธีปรุง
1. นาหอยขมไปล้างน้าให้สะอาดแล้วพักทิ้งไว้
แล้วหั่นใบชะพลูให้เล็กลง
2. ผัดพริกแกงแล้วนาน้ากะทิมาใส่แล้วใส่
น้าเปล่าพอน้าเดือดแล้วใส่หอยลงไป
3. ปรุงรสด้วยน้าปลาร้า น้าปลา แล้วใส่ข้าวคั่ว
ใส่ใบชะพลู พอสุกแล้วยกลง
1. ปอกฟักทองแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วหั่นไก่ให้
ชิ้นพอดีคา
2. ผัดพริกแกงให้หอมแล้วใส่กะทิแล้วนาไก่ไปผัด
พอไก่สุกเติมน้าเปล่าพอน้าเดือดใส่ฟักทองลง
3. ปรุงรสด้วย น้าปลาร้า น้าปลา ใส่ใบแมงลัก
แล้วยกลง

กรัม
นาไข่ผาไปล้างแล้ววางพักไว้แล้วนามาต้มน้าพอ
กรัม
ไข่ ผ าสุ ก น าไก่ ใ ส่ แ ล้ ว ตามด้ ว ยพริ ก แกง กะทิ
ใบ
น้าปลาร้า น้าปลา ใบมะกรูดพอสุกแล้วยกลง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
กรัม

ตารางที่ 2 อาหารประเภทแจ่ว (น้าพริก)
ชื่ออาหาร
1. แจ่วเอือดด้าน

วัตถุดิบ
1. พริกแห้ง 8-9
เม็ด
2. หัวหอม
4
หัว
3. กระเทียม 7-8
กลีบ
4. มะแข่น 5
เม็ด
5. มะขามเปียก ¼
ถ้วยตวง
6. น้าปลาร้า ¼
ถ้วยตวง
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วิธีปรุง
1. นาพริก หัวหอม กระเทียม ไปคั่วพอสุก แล้ว
นามาโขลกรวมกันใส่มะแข่น
2. พอละเอี ย ดแล้ ว ปรุ งรสด้ ว ยน้ าปลาร้ า น้ า
มะขาม พอเสร็จแล้วตักใส่ถ้วย
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ตารางที่ 2 อาหารประเภทแจ่ว (น้าพริก) (ต่อ)
ชื่ออาหาร
วัตถุดิบ
2. ซุปมะเขือ
1. มะเขือเปราะ 8
ลูก
2. หัวหอมแดง 3
หัว
3. กระเทียม 1
หัว
4. พริกสด
5
เม็ด
5. น้าปลาร้า ½
ถ้วยตวง
3. แจ่วปลาแหระ

ตารางที่ 3 อาหารประเภทยา
ชื่ออาหาร
1. ยาหมูใส่ใบมะกอก

2. ผักจุ๊บ

1. พริกสด
2. หัวหอม
3. กระเทียม
4. เนื้อปลา
5. น้าปลาร้า

10
5
5-6
3
¼

เม็ด
หัว
กลีบ
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง

วัตถุดิบ
1. หมูสามชั้น 350 กรัม
2. ยอดมะกอก 10 ยอด
3. พริกแกง
80 กรัม
4. น้าปลาร้า ½ ถ้วยตวง

1. ผักแว่น
2. ถั่วฝักยาว
3. ถั่วพู
4. ตาลึง
5. ผักบุ้ง
6. พริกแกง
7. น้าปลาร้า

ตารางที่ 4 อาหารประเภทปิ้ง
ชื่ออาหาร
1. ปลา 1. ปลาช่อน
ปิ้งต๊บ 2. พริกแกง
3. เนื้อปลาสับ

15
5
4
10
4
30
1/3

ยอด
ฝัก
ฝัก
ยอด
ยอด
กรัม
ถ้วยตวง

วัตถุดิบ
1 ตัว
150 กรัม
100 กรัม
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วิธีปรุง
1. นามะเขือไปต้มจนนิ่ม
2. น าพริ ก สด หัว หอมแดง กระเที ย ม ไปเผา
แล้วนามาโขลก
3. นามะเขือมาโขลกรวมกับพริกนาไปผัดแล้ว
ปรุงรสด้วยน้าปลาร้า
1. นาพริกสด หัวหอม กระเทียมไปเผาไฟให้สุก
แล้วนามาโขลก
2. ปรุ ง รสด้ ว ยน้ าปลาร้ า แล้ ว ใส่ เ นื้ อ ปลาพอ
เสร็จแล้วตักใส่ถ้วย

วิธีปรุง
1. นาหมูไปผัดจนสุก
2. นาพริกแกงมาผัดใส่หมูจนหอม
3. นาใบมะกอกมาต้มแล้วพักไว้
4. นาใบมะกอกที่พักไว้มาซอยแล้วนามาคลุก
กับหมูที่ผัดพริกแกงไว้ แล้วปรุงรสด้วยน้าปลา
ร้า
1. นาผักทุกอย่างไปต้มรวมกันด้วยน้าที่ร้อนจัด
2. นาผักมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
3. นาน้าปลาร้าไปต้มให้สุก
4. น าผัก ที่ หั่ นมาผสมกั บพริ กแกงแล้ ว ปรุ งรส
ด้วยน้าปลาร้า

วิธีปรุง
1. ปลาช่อนขอดเกล็ด เอาไส้ออก แล้วผ่ากลาง
ตัวปลาให้แบออก
2. นาพริกแกงกับเนื้อปลาไปผัดรวมกันให้หอม
3. ตักพริกแกงใส่ที่กลางตัวปลา แล้วพับหาง
ขึ้นมาทางหัว แล้วใช้ตอกมัดตัวปลาให้ติดกัน
4. นาไปปิ้งด้วยไฟอ่อนๆ สุกเหลืองสวย
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ตารางที่ 4 อาหารประเภทปิ้ง
ชื่ออาหาร
2. กบโอ๋

ตารางที่ 5 อาหารประเภทลาบลู่
ชื่ออาหาร
1. ลาบลู่

ตารางที่ 6 ขนมหวาน
ชื่ออาหาร
1. ข้าวเหนียวแดง

วัตถุดิบ
1. กบ
1 ตัว
2. พริกแกง 150 กรัม
3. เนื้อปลาสับ 100 กรัม

วัตถุดิบ
1. เครื่องในหมู 300 กรัม
2. หมูสับ
200 กรัม
3. เลือดหมู 300 กรัม
4. พริกลาบ 200 กรัม
5. ใบมะกรูด
5
ใบ
6. ต้นหอม
5
ต้น
7. ผักชี
5
ต้น
8. ข้าวคั่ว
150 กรัม
9. น้าปลา
2 ช้อนโต๊ะ

วัตถุดิบ
1. ข้าวเหนียวเขี้ยวงู (เก่า) 500 กรัม
2. หัวกะทิ
300 กรัม
3. น้าตาลปี๊บ 350 กรัม
4. งาขาวคั่ว
30 กรัม
5. น้าเปล่า
10 ถ้วย
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วิธีปรุง
1. นากบไปล้วงไส้ออกจากทางปากแล้วล้างน้า
ให้สะอาด โดยการเอาน้ากรอกเข้าไปทางปาก
2. นาพริกแกงกับเนื้อปลาไปผัดรวมกันให้หอม
3. นาพริกแกงที่ผัดมายัดไปในปากกบ แล้วเย็บ
ปิดปากกบ
4. นาไปปิ้งด้วยไฟอ่อนๆ จนสุก

วิธีปรุง
1. นาเครื่องในหมูไปต้มจนสุก แล้วนามาหั่น
เป็นชิ้นเล็กๆ
2. นาน้ามะนาวมาใส่หมูสับแล้วคลุกให้เข้า
กัน แล้วพักไว้
3. ซอยต้นหอมผักซี แล้วก็เอาก้านใบมะกรูด
ออกแล้วซอยเป็นฝอย
4. ผัดพริกลาบให้เหลืองหอม แล้วนาเครื่อง
ในหมูที่หั่นเตรียมไว้มาผัดรวมกับหมูสับ ผัด
จนเข้ากับพริกลาบแล้วใส่เลือดลงไปผัดให้สุก
ใส่ข้าวคั่ว ใส่ใบมะกรูด ปรุงรสแล้วปิดไฟใส่
ต้นหอมผักชี

วิธีปรุง
1. นาข้าวเหนียวแช่น้าประมาณ 3 ชั่วโมง
ใส่ตะแกรงพักให้สะเด็ดน้า
2. นาข้าวเหนียวไปนึ่งจนสุก
3. ใส่ หั ว กะทิ แ ละน้ าตาลปี๊ บ ลงไปใน
กระทะทอง
4. เคี่ยวจนเหนียว เดือดเป็นฟอง
5. ใส่ข้าวเหนียว กวนจนข้าวเหนียวแห้ง
ยกลงพักให้เย็น ใส่พิมพ์อัดแล้วโรยด้วยงา
ขาวคั่ว
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ตารางที่ 6 ขนมหวาน (ต่อ)
ชื่ออาหาร
3. ข้าวจี่

วัตถุดิบ
1. ข้าวเหนียว 200 กรัม
2. ไข่ไก่
1 ฟอง
3. กะทิ
1 ช้อนโต๊ะ
4. เกลือเล็กน้อย

วิธีปรุง
1. นากะทิใส่ข้าวเหนียวคลุกให้เข้ากัน แล้วนา
ข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนเสียบไม้
2. นามาทาไข่แล้ว โรยเกลือนิดหน่อย แล้ว
นาไปปิ้งไฟอ่อนๆ จนข้าวเหนียวเกาะตัวแข็ง
ขึ้น

4. ขนมก้อน (ขนมต้ม)

1. มะพร้าวทึนทึกขาว 2
2. น้าตาลปี๊บ
200
3. น้าลอยดอกมะลิ 1/3
4. แป้งข้าวเหนียว
2
5. หัวกะทิ
1/3

5. ขนมเทียน

1. แป้งข้าวเหนียว
2. หมูสับ
3. น้าเปล่า
4. ถั่วเหลือง
5. น้าตาลปี๊บ
6. รากผักชี
7. พริกไทย
8. น้าตาลทราย
10. เกลือ

1. ขู ด มะพร้ า วเป็ น ฝอยๆ และน ามาใส่ ใ น
กระทะทอง พร้อมกับน้าตาลปี๊บ เปิดไฟปาน
กลาง ผัดไปเรื่อยๆจนแห้งก็ดับไฟ พักจนเย็น
แล้วปั้นเป็นก้อนๆ
2. นาแป้งผสมกับกะทิ ใส่กะทิทีละนิด นวด
จนใส่ ก ะทิ ห มดจนเข้ า กั น ดี แล้ ว ก็ พั ก แป้ ง
ประมาณ 5 นาที
3. นาแป้งมาปั้น แบตรงกลางเพื่อใส่ไส้แล้วก็
ปั้นเป็นลูกกลมๆ นาไปต้มน้าเดือดๆจนลอย
ขึ้นมา แล้วก็นามาคลุกกับมะพร้าว
1. แช่ถั่วเหลืองไว้ประมาณ 30 นาที นาใส่ไป
นึ่งให้สุก แล้วโขลกรากชักผีพริกไทยรวมกันให้
ละเอียด
2. ใส่หมู ถั่วเหลืองบดผัดรวมกันแล้วปรุงรส
ด้วยน้าตาล เกลือ ผัดจนเข้ากันดี แล้วพักให้
เย็น ปั้นเป็นก้อน
3. น้าตาลปี๊บกับน้าตั้งไปให้ละลาย แล้วพักให้
เย็น แล้วค่อยๆเทลงแป้งนวดจนกระทั่งแป้ง
เนียน แล้วพักไว้ 30 นาที แล้วปัน้ แป้งนาใส่ไส้
ห่อใบตองนึ่งจนสุก

ตารางที่ 7 อาหารประเภทผัดเผ็ด
ชื่ออาหาร
1. ผัดเผ็ดไส้หมู

ถ้วย
กรัม
ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย

1 กิโลกรัม
200 กรัม
2 ถ้วยตวง
500 กรัม
800 กรัม
2 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
1 ถ้วยตวง
1 ช้อนโต๊ะ

วัตถุดิบ
1. ไส้หมู
500
2. ถั่วฝักยาว 1
3. พริกอ่อน 5-6
4. น้าปลา
¼
5. พริกแกง 50
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กรัม
กา
เม็ด
ถ้วยตวง
กรัม

วิธีปรุง
1. นาไส้หมูมาล้างแล้วหั่นให้ชิ้นพอดีคา แล้ว
หั่น ถั่วฝักยาว แล้วพริกอ่อน
2. ผัดพริกแกงพอหอมแล้วใส่ไส้หมูลงไปผัด
แล้วใส่ ถั่วฝักยาว พริกอ่อน แล้วปรุงรสด้วย
น้าปลา
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารจะนิยมใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น เนื้อสัตว์จะหาจาก
แหล่งน้าในหมู่บ้านหรือตามทุ่งนาเพราะอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านคือการปลูกข้าวเป็นหลัก ส่วนผักที่นิยมนามาประกอบ
อาหารจะนิยมใช้ผักประเภทใบมากกว่าผักประเภทหัวและรากเนื่องจากผักประเภทใบสามารถหาได้ในท้องถิ่นและปลูกกันใน
บ้านของตนเอง เช่น ตาลึง ถั่วฝักยาว มะเขือ ผักแว่น ยอดมะกอก เป็นต้นแล้วยังมีพืชผักอีกหลายชนิดที่ขึ้นตามฤดูกาลหรือ
หาได้ง่ายในหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิกุล บุญมากาศ (2544) พบว่า ตารับอาหารพื้นบ้านของชาวยองที่อาศัยใน
จังหวัดลาพูนนิยมใช้ผักประเภทใบ ประเภทยอด ได้แก่ ยอดตาลึง ยอดฟักทอง ยอดกระถิน นามาประกอบอาหารมากกว่าผัก
ประเภทอื่นๆ จากการสัมภาษณ์พบว่าวิธีการประกอบอาหารที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ การแกง และไม่นิยมใช้น้ามันในการ
ประกอบอาหารแต่นิย มใช้น้าปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสสาหรับทุกตารับ เครื่องปรุงพริกแกงจะมีส่วนประกอบเหมือนกันแต่
รสชาติอาหารต่างกันขึ้นอยู่กับผักและเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการปรุง เครื่องปรุงรสหลัก ได้แก่ ปลาร้า เกลือ มะแข่น มะขามเปียก
ส่วนลักษณะเครื่องปรุงน้าพริกจะมีส่วนประกอบเหมือนกันที่ใช้ในการปรุง ได้แก่ กระเทียม หัวหอม ปลาร้ า การรับประทาน
น้าพริกทุกครั้งนิยมใช้ผักสดมากกว่าผักลวก ผักต้มหรือผักนึ่งเป็นเครื่องเคียง ส่วนอาหารพื้นบ้านที่ชาวไทยทรงดานิยมทาตาม
ประเพณีหรือเทศกาลมีการใช้อาหารที่เหมือนกัน ได้แก่ แกงหน่อส้มใส่ไก่ ผักจุ๊บ แกงบอน แกงฟักทองใส่ไก่ ปลาปิ้งต๊บ กบโอ๋
ยาหมูใส่ใบมะกอก ผัดเผ็ดไส้หมู ลู่หมู ข้าวจี่ ขนมเทียน ตารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดาที่นิยมรับประทานในงาน
ประเพณีหรือเทศกาลสาคัญๆ ได้แก่ แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บ ลาบหมูและผัดเผ็ดไส้หมู และเนื้อสัตว์ที่นิยมนามาเป็นวัตถุดิบ ได้แก่
เนื้อหมู เพราะชาวไทยทรงดาจะนิยมเลี้ยงหมูไว้ทุกครัวเรือนเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ เช่น ประเพณีไหวศาลประจาหมูบาน
ประเพณี ขึ้น บานใหม ประเพณี การเสนเฮือ น (เสนเรือ น) ประเพณีก ารแตงงาน (งานกิน หลองหรือ กิน ดอง) เป็น ต้ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล ศักดาและคณะ(2558) ที่พบว่า รูปแบบการจัดเตรียมอาหารสาหรับสมาชิกในครอบครั วมี
การปรับเปลี่ยนวิถีให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน เช่น การหุงข้าวที่เปลี่ยนจากการหุงข้าวแบเช็ดน้าเป็นการหุงข้าวจากหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้าและนิยมเตรียมอาหารในปริมาณมากหรือเรียกว่าทาเป็นหม้อ เพื่อให้สามารถอุ่นไว้รับประทานได้หลายมื้อ และการ
เตรียมอาหารรูปแบบใหม่คือ เตรียมเฉพาะมื้อที่จะรับประทาน หากเป็นรูปแบบสังคมเกษตรกรรม ยังให้ความสาคัญกับการ
เตรียมอาหารมื้อเช้าอยู่มาก หากเป็นสังคมเมืองการเตรียมอาหารในมื้อเช้าจะถูกลดความสาคัญลงไปเพราะความเร่งรีบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของโสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ (2557) พบว่า การใชประโยชนภูมิปญญาอาหารสาหรับผูคนในทองถิ่นยังคงมี
ตอเนื่องแตมีแนวโนนลดลง มีสาเหตุจากรูปแบบการดาเนินชีวิตเปลี่ยนไปทาใหการเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร รับประทาน
อาหารรวมกันในครอบครัวลดนอยลง การซื้ออาหารจากผูผลิตไดรับความนิยมมากขึ้น ใหความสาคัญกับการใชวัตถุดิบปรุงแต่ง
และตกแตงมากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมตารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดา หมู่บ้านแหลมมะค่า ตาบล
พันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง 10 คน เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นชาวไทยทรงดาโดยกาเนิด
เก็บข้อมูลโดยมีการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ตารับอาหารที่รวบรวมได้ มีทั้งหมด 20 ตารับ
แบ่งออกเป็น อาหารประเภทแกง จานวน 6 ตารับ อาหารประเภทน้าพริก จานวน 3 ตารับ ขนมหวาน จานวน 5 ตารับ และ
ประเภทอื่นๆ จานวน 6 ตารับ เนื้อสัตว์ที่นิยมนามาประกอบอาหาร ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่และเนื้อปลา นิยมใช้ผักในท้องถิ่น
และสมุนไพรพื้นบ้านเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกตารับ เช่น กระเทียม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะแข่น เป็ นต้น ขนม
หวานส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบหลักจากข้าวเหนียวและแป้งข้าวเหนียว เช่น ขนมเทียน ข้าวจี่ และขนมต้ม เป็นต้น อาหารที่ชาวไทย
ทรงดานิยมใช้ในประเพณีและเทศกาลต่างๆเป็นประจา ได้แก่ แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บและผัดเผ็ดไส้หมู ส่วนขนมหวาน ได้แก่ ขนม
ก้อนและขนมเทียน
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การศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดทาการเรียนการสอนใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารหลักสูตรดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างฯ และฐานข้อมูลการรับรองคุณวุฒิทางดนตรีทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย จากนั้นจึงนา
ข้อมูลมาแสดงผลเชิงเปรียบเทียบกันใน 5 ด้านได้แก่ สถาบันการศึกษา, ระดับปริญญา, หลักสูตร, สาขาวิชา, และลักษณะการ
เรียน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา 8 แห่ง
ส่วนประเทศไทยมี 13 แห่ง 2) ทั้งสองประเทศมีการเปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและเอกเช่นเดียวกัน 3) มีหลักสูตรที่
เหมือนกัน 4 หลักสูตร มีหลักสูตรเฉพาะในประเทศมาเลเซีย 3 หลักสูตร และหลักสูตรเฉพาะในประเทศไทย 4 หลักสูตร โดย
ทุกหลักสูตรในประเทศมาเลเซียเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด ส่วนในประเทศไทยมีหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร 4) ทั้ง
สองประเทศมี 6 สาขาวิชาที่เหมือนกัน มีสาขาเฉพาะในประเทศมาเลเซีย 3 สาขาวิชา และมีสาขาเฉพาะในประเทศไทย 10
สาขาวิชา 5) ลักษณะการเรียนระดับปริญญาโททั้งสองประเทศส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันโดยเรียนแบบเน้นรายวิชาและการทา
วิจัย (mixed mode) ส่วนในระดับปริญญาเอกประเทศมาเลเซียจะเรียนด้วยการทาวิจัยเพียงอย่างเดียว (by research)
ในขณะที่ประเทศไทยเรียนแบบเน้นรายวิชาและการทาวิจัย (mixed mode) เพียงเท่านั้น
คาสาคัญ : การศึกษาเปรียบเทียบ ดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย
Abstract
The objective of this research was to compare the postgraduate music programs in Thailand and
Malaysia. Using the qualitative research methodology, the data were collected by documenting
postgraduate music program details and qualification accreditation database in Malaysia and Thailand.
After gathering data, the results were shown comparatively in 5 aspects: institutions, degree levels,
qualifications, fields of study, and modes of study. The finding revealed that there are 8 institutions in
Malaysia and 13 institutions in Thailand that have postgraduate music programs which are master degree
and doctoral degree. Both countries have 4 same degree titles, 3 specific degree titles in Malaysia, and 4
specific degree titles in Thailand. Besides, all degree in Malaysia are international programs whereas only 2
international programs in Thailand. Both countries have 6 same academic programs, 3 specific academic
programs in Malaysia, 10 specific academic programs in Malaysia. Lastly, the study modes for master
degree of both countries are mostly similar which is mixed mode. Merely, Mode of study for doctoral
degree in Malaysia is research mode whereas Thailand’s is mixed mode.
Keywords: comparative study music education postgraduate music programs Malaysia thailand
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บทนา
มาเลเซีย เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่ม ประชาคมอาเซียนที่มีชายแดนส่วนหนึ่งติดกับพื้นที่ ภาคใต้ของประเทศไทย
เนื่องจาก ประเทศมาเลเซียประกอบไปด้วยประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เช่น ชาวมาเลย์ ชาวจีน ชาวอินเดีย
ชาวพื้นเมืองดั้งเดิม และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ซึ่งความหลากหลายเช่นนี้ทาให้มาเลเซียเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่ดึงดูดให้ มี
ผู้สนใจเข้าไปทาการศึกษาวิจัยทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา (วิทย์ บัณฑิตกุล , 2555) เมื่อกล่าวถึง ระบบ
การศึกษาของประเทศมาเลเซียนั้น นับเป็นระบบบริหารการศึกษาจากส่วนกลางซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง
และมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังมัธยมศึกษา อุดมศึก ษา โดยที่ประเทศมาเลเซียให้ ความสาคัญกับระบบ
การศึกษาเพราะเชื่อว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็ นเอกภาพของประเทศ และเป็นกลไกในการพัฒนาคนที่สร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจภายหลังการได้รับเอกราช (ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์, 2556)
ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซีย ยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนดนตรีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ในระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ดังนั้นดนตรีจึงนับว่าเป็นเครื่องมือสาคัญชิ้นหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศ (Ministry of Education Malaysia, 1995 cited in Chew, 2014: 6) ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาใน
ประเทศมาเลเซียจึงมีนโยบายในการเปิดทาการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีในระดับอุดมศึกษาขึ้นมากมาย โดย
ในช่วงแรกนั้นเน้นผลิตบุคลากรทางดนตรี ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อไปประกอบอาชีพในหลายด้าน เช่น ครู
ศิลปิน ผู้ประกอบการฯลฯ แต่ในช่วงระยะหลังนี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศมาเลเซียได้ขยายหลักสูตรการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางดนตรี ในระดับที่สูง ขึ้นทั้งทางด้านทักษะปฏิบัติ ทฤษฎี และงานวิจัย
(Malaysian Qualifications Register, 2007)
จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น ในปัจจุบันประเทศไทยก็ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเรียนการสอนดนตรีในระดับที่
สู งกว่ า ปริ ญ ญาตรี เ ช่ น กั น โดยมี ห ลายสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดนตรี ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาขึ้ น เช่ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้มี
การศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสาขาวิชาดนตรีในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา
ในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยหวังว่างานชิ้นนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยทาให้เข้าใจการดนตรีศึกษาของทั้งสอง
ประเทศในมุมมองของการศึกษาเปรียบเทียบมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการอุดมศึกษาในประเทศไทยต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง เอกสารจากการศึกษาเอกสารหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมถึงฐานข้อมูล การรับรองคุณวุฒิ Malaysian Qualifications
Register (2007) ของประเทศมาเลเซีย และฐานข้อมูลการรับรองคุณวุฒิของสานักงาน ก.พ. (2560) โดยมีขั้นตอนการวิจัยคือ
1. ศึกษาข้อมูลหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
2. เปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศมาเลเซีย พบว่าปัจจุบันมีสถาบันการศึกษา 8 แห่งที่
เปิดทาการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซีย (เป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด)
สถาบันการศึกษา
1. Sultan Idris Education
University

ระดับปริญญา
Master

หลักสูตร
Master of Arts
Master of Music

Master of Education
Doctorate

2. Universiti Malaysia
Sabah
3. Universiti Malaysia
Sarawak

Master
Doctorate
Master
Doctorate

4. Universiti Putra
Malaysia
5. Universiti Sains
Malaysia

Master
Doctorate
Master

สาขาวิชา
Ethnomusicology
Composition
Performance
Creative Music
Technology
Music Education

Doctor of Philosophy Music Education
Ethnomusicology
Music Composition
Music Performance
Master of Arts
Music
Doctor of Philosophy Music
Master of Arts
Music
Doctor of Philosophy Music
Master of Science
Music
Doctor of Philosophy Music
Master of Arts
Music Pedagogy
and Performance
Music

ลักษณะการเรียน
By Research
By Research

By Research,
Mixed Mode,
Course work
By Research

By Research
By Research
By Research
By Research
By Research
By Research
Mixed Mode
By Research

Ethnomusicology
Musicology

Doctorate

Composition
Pedagogy-Music
Education
Doctor of Philosophy Music
Ethnomusicology
Musicology
Composition
Pedagogy-Music
Education
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ตารางที่ 1 สรุปสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซีย (เป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด (ต่อ)
สถาบันการศึกษา
6. Universiti Teknologi
MARA

7. University of Malaya

ระดับปริญญา
Master

หลักสูตร

สาขาวิชา

ลักษณะการเรียน

Master of Music
Education

ไม่มี

Coursework

Master of Music

ไม่มี

By Research

Doctorate

Doctor of Philosophy Music

By Research

Master

Master of Performing Music
Arts

Mixed Mode

Master of Arts

By Research

Doctorate

Musicology
Composition
Music Analysis
Music Pedagogy
Music Education
Doctor of Philosophy Musicology

By Research

Composition
Music Analysis
Music Pedagogy
Music Education
8. Monash University
Malaysia

Master

Master of Arts

Music Composition By Research
Music Performance By Research

Doctorate

Doctor of Philosophy Music Composition By Research
Music Performance By Research

2. ผลการศึกษาสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย พบว่ามีสถาบันการศึกษา 13 แห่งที่เปิดทาการ
เรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 สรุปสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
สถาบันการศึกษา
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญา
Master

หลักสูตร
Master of Education
Master of Fine and
Applied Arts
Master of Arts

Doctorate
2. มหาวิทยาลัยมหิดล

Master

สาขาวิชา
(แขนงวิชา)
Music Education

ลักษณะการเรียน
Mixed Mode

Western Music
(Composition)
(Performance)
Thai Music

Doctor of Fine and
Applied Arts
Master of Arts

Fine and Applied Arts
(Music)
Cultural Studies
(Ethnomusicology)
Music
(Musicology)
(Music Education)
(Music Business)
(Music Therapy)

Master of Music
(หลักสูตรนานาชาติ)

Music Performance
and Pedagogy
Music Composition
and Theory
Music Conducting

Mixed Mode
Mixed Mode

Piano
Accompaniment
Jazz music
Doctorate

3. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

Master

Doctor of Philosophy

Music
(Musicology)
(Music Education)

Doctor of Music
(หลักสูตรนานาชาติ)

Music Performance
and Pedagogy
Music Composition
and Theory
Music Conducting

Master of Education

Art Education
(Music Education)
Ethnomusicology

Mixed Mode

Ethnomusicology

Mixed Mode

Music

Mixed mode

Music

Mixed Mode

Master of Arts
Doctorate
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Master
Doctorate

Doctor of Fine and
Applied Arts
Master of Fine and
Applied Arts
Doctor of Philosophy
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ตารางที่ 2 สรุปสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
สถาบันการศึกษา

Master

Master of Music

Doctorate

Doctor of Philosophy

Master

Master of Music

สาขาวิชา
(แขนงวิชา)
Musicology
Music Education
Music
(Musicology)
(Music Education)
Music

Doctorate

Doctor of Philosophy

Music

Mixed Mode

7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Master

Master of Arts

Music

Mixed mode

8. มหาวิทยาลัยศิลปากร

Master

Master of Music

Mixed mode

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Master

Master of Education

Music Research and
Development
Music Education

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Master

Master of Arts

Mixed mode

11. มหาวิทยาลัยพายัพ

Master

Master of Music

Western Music
(Music education)
(Music Administration)
Music education

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ระดับปริญญา

หลักสูตร

ลักษณะการเรียน
Mixed mode
Mixed Mode
Mixed mode

Mixed mode

Mixed mode

Music Composition
Music Performance
12. มหาวิทยาลัยรังสิต

Master

Master of Music

Music Performance

Mixed mode

Jazz Studies
Music Pedagogy
Music Composition
Music Theory
13. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Master

Master of Fine Arts

Thai Music

Mixed mode

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
สามารถแบ่งได้เป็น 5 หัวข้อ ได้แก่
3.1 สถาบันการศึกษา ประเทศมาเลเซียมีสถาบันการศึกษา 8 แห่งที่เปิดสอนโดยทุกแห่งเปิดสอนทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ในขณะที่ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษา 6 แห่งที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
และมี 7 แห่งที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทเท่านั้น
3.2 ระดับปริญญา ทั้งสองประเทศมีการเปิดสอนดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งเป็นปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเช่นเดียวกัน
3.3 หลักสูตร ทั้งสองประเทศมีหลักสูตรทางดนตรีที่เหมือนกัน 4 หลักสูตร ได้แก่ Master of Arts,
Master of Education, Master of Music และ Doctor of Philosophy หลักสูตรที่มีเฉพาะในประเทศมาเลเซีย มี 3
หลักสูตร ได้แก่ Master of Science, Master of Music Education และ Master of Performing Arts หลักสูตรที่มีเฉพาะ
ในประเทศไทยมี 4 หลักสูตร ได้แก่ Master of Fine and Applied Arts, Master of Fine Arts, Doctor of Fine and
Applied Arts, และ Doctor of Music นอกจากนี้ ทุกหลักสูตรของประเทศมาเลเซียเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด
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ในขณะที่ประเทศไทยมีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแค่เพียง 2 หลักสูตรคือ Master of Music และ Doctor of Music
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
3.4 สาขาวิชา ทั้งสองประเทศมีการเปิดสอนสาขาวิชาทางด้านดนตรีทหี่ ลากหลาย โดยมี 6 สาขาวิชาที่เปิด
สอนเหมือนกัน ได้แก่ Musicology, Ethnomusicology, Music Education, Music Pedagogy, Music Composition,
และ Music Performance สาขาวิชาที่มีเฉพาะในประเทศมาเลเซียมี 3 สาขา ได้แก่ Creative Music Technology, Music
Pedagogy and Performance, Pedagogy-Music Education, และ Music Analysis ส่วนสาขาวิชาที่มีเฉพาะในประเทศ
ไทยมี 10 สาขา ได้แก่ Western Music, Thai Music, Music Performance and Pedagogy, Music Theory, Music
Composition and Theory, Music Research and Development, Music Conducting, Piano Accompaniment,
Jazz Music, และ Jazz Studies นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีการเปิดแขนงย่อยทางดนตรี ภายใต้สาขาทางดนตรีและ
สาขาวิชาอื่นๆ ด้วย เช่น ปริญญาเอกสาขาวิชา Fine and Applied Arts แขนงวิชา Music ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาโทสาขาวิชา Cultural Studies แขนงวิชา Ethnomusicology ของมหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาโทสาขาวิชา Art
Education แขนงวิชา Music Education ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปริญญาโทสาขาวิชา Western Music แขนง
วิชา Music Administration ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, และปริญญาโทสาขาวิชา Music แขนงวิชา
Music Business และ Music Therapy ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแตกต่างจากประเทศมาเลเซียทีไ่ ม่มีการเปิดแขนงย่อยเลย
ทั้งสิ้น
3.5 ลักษณะการเรียน การศึกษาในระดับปริญญาโทของประเทศมาเลเซียมีทั้งแบบเน้นรายวิชาอย่างเดียว
(course work), แบบเน้นทั้งรายวิชาและวิจัย (mixed mode), และแบบเน้นการทาวิจัยอย่างเดียว (by research) โดยที่ใน
ระดับปริญญาเอกนั้นจะเป็นแบบเน้นการทาวิจัยอย่างเดียว (by research) หมดทั้งสิ้น ในขณะที่การเรียนระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกในประเทศไทยจะเป็นแบบเน้นทั้งรายวิชาและวิจัย (mixed mode) ทั้งหมด
อภิปรายผล
1. สถาบันการศึกษาในประเทศไทยและมาเลเซียมีการเปิดสอนสาขาวิชาดนตรีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เหมือนกันแสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งระดับการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน แต่ประเทศไทยเน้นขยายหลักสูตรทีละระดับโดยจะเห็นได้
จากที่ 7 ใน 13 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยยังเปิดการสอนถึงระดับปริญญาโท ต่างจากประเทศมาเลเซียที่เน้นเปิดการ
สอนถึงระดับสูงสุดโดยทั้ง 8 สถาบันการศึกษาเปิดสอนถึงระดับปริญญาเอกทั้งหมด
2. หลักสูตรที่เปิดสอนของทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันโดยมีทั้งหลักสูตรแบบทั่วไป เช่น Master of Arts,
Master of Education, และ Doctor of Philosophy และหลักสูตรเฉพาะทางด้านดนตรี เช่น Master of Music แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังมีหลักสูตรเฉพาะทางด้านดนตรีที่เปิดสอนโดยเฉพาะในแต่ละประเทศ ซึ่งในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Master of
Music Education ของ Universiti Teknologi MARA และในประเทศไทย ได้แก่ Doctor of Music ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนสาขาวิชาทางดนตรีที่เปิดสอนของทั้งสองประเทศก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน แต่ประเทศไทยยังมีการเปิดแขนงย่อย
ทางดนตรีภายใต้สาขาวิชาดนตรีและในสาขาวิชาอื่นๆ ด้วย เช่น แขนงวิชา Music Business ภายใต้สาขาวิชา Music, แขนง
วิชา Music Therapy ภายใต้สาขาวิชา Music, แขนงวิชา Ethnomusicology ภายใต้สาขาวิชา Cultural Studies, แขนง
วิชา Music Education ภายใต้สาขาวิชา Art Education, และแขนงวิชา Music ภายใต้สาขาวิชา Fine and Applied Arts
ในขณะที่ประเทศมาเลเซียไม่มีการเปิดแขนงวิชาทางดนตรีภายใต้สาขาวิชาใดๆ เลยทั้งสิ้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าแม้สถาบันการศึกษา
ในประเทศไทยมีความต้องการเปิดหลักสูตรหรือขยายสาขาวิชาให้มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ด้วยข้อจากัดหรือกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ เช่น เกณฑ์ด้านคุณวุฒิหรือจานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาให้บางสถานศึกษาไม่สามารถเปิดหลักสูตร
หรือสาขาวิชาทางดนตรีขึ้นได้ และอาจต้องเปิดเป็นแขนงวิชาแทน
3. แม้ลักษณะการเรียนสาขาดนตรีในระดับ ปริญญาโทของสองประเทศจะคล้ายคลึงกัน คือ เป็นแบบมีทั้งรายวิชา
และการทาวิจัย (mixed mode) แต่ก็มีหลายหลักสูตรในระดับปริญญาโทของประเทศมาเลเซียเป็นการเรียนแบบเน้นทาวิจัย
อย่างเดียว (by research) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาเอกของประเทศมาเลเซีย การเรียนระดับปริญญาเอกทางดนตรี
ของประเทศมาเลเซียจะเป็น การเรียนแบบเน้นการทาวิจัยอย่างเดียวโดยไม่มีรายวิชาเลยทั้งสิ้น (by research) โดยทุก
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น Doctor of Philosophy ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าประเทศมาเลเซียมองประเด็นด้านการเรียนระดับ
ปริญญาเอกทางดนตรีว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้จากการทาวิจัยเป็นหลัก

279

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

4. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีแค่หลักสูตร Master of Music และ Doctor of
Music ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน แตกต่างจากประเทศ
มาเลเซียที่แม้ว่าการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจะใช้ภาษามลายู (Bahasa Melayu) เป็นหลัก แต่ทุกหลักสูตรทางดนตรี
ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนในประเทศและเป็นโอกาสของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการดึงดูดผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อจากต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเปรียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 5
หัวข้อ ได้แก่ สถาบันการศึกษา, ระดับปริญญา, หลักสูตร, สาขาวิชา, และลักษณะการเรียน เพื่อเป็นการทาความเข้าใจการ
ดนตรีศึกษาของทั้งสองประเทศมากขึ้น และสามารถนาข้อมูลที่ได้มาเป็นประเด็นในการศึกษาเพื่อพัฒนาการเปิดหลักสูตรการ
เรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีในระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยได้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลาปาง
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AND ENVIRONMENT (STSE) FOR 9TH GRADE STUDENTS IN A PINITWITTAYA SCHOOL
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่ อศึ กษาผลของการจั ดการเรีย นรู้ ตามแนวคิ ดวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม (STSE) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 31 คน จากโรงเรียน
พินิจวิทยา จังหวัดลาปาง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ประเมินผลการทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
ทางการเรียนโดยมีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระที่ 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม จานวน 10 ข้อ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยกาหนดสถานการณ์ให้ 3
สถานการณ์ จะถามเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 5 ด้าน คือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา การตรวจสอบผลลัพธ์ และการนาไปประยุกต์ใช้ (Richardson and Blades, 2000) นาคาตอบของนักเรียน
มาวิเคราะห์เนื้อหาตามตัวบ่งชี้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามบริบทการจัดการเรียน
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE) โดยก่อนการจัดการเรียนรูน้ ักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคา
ตอบที่ถูกต้อง ในด้านการระบุปัญหาและการนาไปประยุกต์ใช้ อยู่ในกลุ่มคาตอบที่ถูกต้องแต่ไม่ขยายความให้ครบถ้วน ในด้าน
การวิเคราะห์ปัญหา และการตรวจสอบผลลัพธ์ และช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนได้ โดยนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: บริบทการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์
Abstract
The purpose of this research was to study the effect of learning management in Science,
Technology, Society and Environment (STSE) on the problem solving abilities of 31 students from
Secondary 3 at Pinitwittaya School, Lampang in the first semester of school year 2017. The research tool
used is a 10-item Pre and Post Tests using the contents in Science, Environment and Natural Resources
following the STES process. Data analysis was performed by using content analysis setting three
situations: each situation asks about five possible problem solving indicators: problem identification,
problem analysis, offering the solution, checking the results and applications. The students' answers were
analyzed in terms of their problems solving abilities. The research found that learning management in the
context of teaching Science, Technology, Society and Environmental (STSE) prior to learning management
most students were in the correct answer group. In terms of problem identification and application, the
students were in the correct answer group, but not fully expanded. For problem analysis and result
verification that can develop students’ problems solving abilities, students’ abilities to solve problems
after studying is significantly higher than before at the level of .01.
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บทนา
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ และมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของ
ชนิด ปริมาณ และสัดส่วนของการอยู่ร่วมกันภายในระบบสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ที่มีบทบาท และความสาคัญต่อมนุษย์เป็นหลัก
สาคัญ โดยจะเน้นถึง ปัญ หาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้หลัก การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาเพื่ อ
การศึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีขั้นตอนและมีเงื่อนไข สาหรับการค้นคว้าหาความจริงต่างๆ ซึ่งขั้นตอนเหล่านั้นได้แก่ การสังเกต,
การบันทึก, การทดลอง ขบวนการให้เหตุผล และการคิดแก้ปัญหา จนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการกาหนดมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมได้ และสามารถนาไปปฏิบัติได้กับ การดาเนินชีวิต หรือนาไปปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เหมาะต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีได้
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคตนั้น ควรเป็นกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยจัดการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน ระดับอายุของผู้เรียน ธรรมชาติของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาของวิชา สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และชีวิตจริงของผู้เรียน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จัดวิธีการเรียนรู้ (Learn how to learn) ที่จะติดตัวผู้เรียนตลอดไป การเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียน
เป็นสาคัญ ครูจะคอยส่งเสริมสนับสนุน สร้างสภาพแวดล้อมและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะ
เติบโตอย่างผู้รู้รอบทั้งทักษะ องค์ความรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูจะต้องเตรียมสถานการณ์ที่ผู้เรียนสนใจ กระตุ้น จูงใจ
ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นาไปเป็นโค้ช คอยช่วยเหลือ ส่งเสริม อานวยความ
สะดวกและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อ และให้ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ ที่ถูกต้องต่อผู้เรียนเพื่อนาข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการฝึกทักษะปฏิบัติ ให้สามารถค้นคว้าเรียนรู้ปัญหาและแก้ ปัญหาด้วยตนเองได้ (วิจารณ์,
2555)
จากปัญหาในด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 มาตรฐาน ว 2.2 คือ เข้าใจความสาคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นาความรู้ไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551) ดังนั้น กระบวนทัศน์
ใหม่ในการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ควรเป็นการจัดการศึกษาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่
เน้นประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Pedretti, 2005) โดยแนวคิดนี้ได้พัฒนามาจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม ซึ่งสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ (รพีพร, 2540; สุภาวดี, 2548; อัมพวา, 2549) โดยการ
เรียนรู้รูปแบบนี้สามารถตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนและสามารถเพิ่มพูนความรู้ใหม่ได้โดยผ่านทักษะการแก้ปัญหา การ
ลงมือปฏิบัติ และการนาไปใช้ (Carin, 1997)
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะช่วยทาให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดแบบต่างๆ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553) จากประสบการณ์ของผู้วิจัย พบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจใช้แนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE) ที่มีต่อความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพินิจ
วิทยา อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเอกชน ซึ่งมีอยู่จานวน 3 ห้องเรียน จานวน 93 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพินิจ
วิทยา อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเอกชน จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 31 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
3. แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครู
4. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิ ด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
ผู้วิจัยได้สร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด (STSE) เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังเรียน กาหนดประเด็นในการประเมินตามแนวคิด ขั้นตอนการคิด
แก้ปัญหาของ (Richardson and Blades, 2000) คือ 1. ขั้นตั้งคาถาม จากประเด็นหรือสถานการณ์ 2. ขั้นสืบค้นหาสาเหตุ
3. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. ขั้นนาไปปฏิบัติจริง 5. ขั้นประเมินผล โดยสร้างเป็นแบบวัดชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ การให้
คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
2. แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหามีรายละเอียดดังนี้
ผู้วิจัยได้สร้างสถานการณ์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 3
สถานการณ์ ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 เรื่อง แหล่งน้าแห่งชีวิต
สถานการณ์ที่ 2 เรื่อง ดินทรงคุณค่า
สถานการณ์ที่ 3 เรื่อง ขยะภัยล้างโลก
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกทั้ง 5 ด้านคือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการแก้ปัญหา
การตรวจสอบผลลัพธ์ และการนาไปประยุกต์ใช้ ได้ 6 คะแนน ตอบถูก 1 ด้าน ได้ 1 คะแนน ตอบเนื้อหาได้เข้าเรื่องเล็กน้อย
ได้ 0.5 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ยกเว้นด้านการนาไปประยุกต์ใช้ ตอบถูก ได้ 2 คะแนน
3. แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครู บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ โดยบันทึกผลจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี้ ผลการจัดการเรียนการสอน, ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
4. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้สอนบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนในการทากิจกรรม ประกอบด้วย การให้
ความร่วมมือในการทากิจกรรม ความมุ่งมั่น และความถูกต้องของเนื้อหา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ชี้แจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น ไปทาการทดสอบกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ใช้เวลา 15 นาที
3. ดาเนินการทดลอง โดยทาการสอนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง ระหว่างที่สอนจะมีการแทรกทากิจกรรม และให้กลุ่มตัวอย่างคิดแก้ปัญหาตามหัวข้อสถานการณ์ที่
กาหนดให้
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชุดเดียวกับก่อนเรียน ใช้เวลา 15 นาที
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5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความรู้และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา แล้วนาผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการทางสถิติ
6. จัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้แนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างดาเนินการปฏิบัติการวิจัยและหลังจากสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
นาข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังเรียน และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มาวิเคราะห์
หาค่าระดับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (X), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ กลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-test for Dependent Sample)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้อมูลจากการบันทึกของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ตามข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบการเรียนรู้ของครู และ
แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน มาวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ และสรุป เพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามี
อุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อนาไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการปฏิบัติการ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ผู้วิจัยได้เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดาเนินการปฏิบัติการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้โดยผู้วิจัยข้อเสนอผลการ วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ครั้ง การปฏิบัติการ ดังนี้
1. การปฏิบัติการครั้งที่ 1
ผู้วิจัยได้นาผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัย และผู้เรียน ทาการวิเคราะห์ ผล และสามารถสรุ ปปัญหาที่พบ
และแนวทางการแก้ไขในรอบการปฏิบัติการที่ 1 เพื่อปรับปรุงในรอบการปฏิบัติที่ 2 ดังนี้
1.1 นักเรียนส่วนมากให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนใจ กระตือรือร้นในการทางาน
การจัด กิจกรรมเป็น ไปตามขั้นตอน แต่มี ความล่าช้าอยู่บ้าง แต่ไม่ มีผลกระทบต่ อกิจกรรม สื่ อและเครื่องมือที่ใช้ มีความ
เหมาะสมดี ในการเรียนการสอนนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ สนใจในกิจกรรม แต่นักเรียนบางส่วนไม่คอยให้ความสนใจ
ทากิจกรรมการแก้ปัญหา และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบให้เน้นน้าหนักการประเมินไปที่การทางานตาม
กระบวนของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการทางาน
เป็นขั้นตอนมากขึ้น และมีการอภิปรายในกลุ่มถึงปัญหาที่เจอในการทางาน เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป
1.2 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวคาตอบไม่ถูกต้อง จึงตัดสินใจด้วยการไม่ออกความคิดเห็น
ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มเงื่อนไขในการเสริมแรงให้กับนักเรียน โดยตอบคาถามถ้านักเรียนตอบคาถามถูกจะมีรางวัลให้ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ในการแสดงออกของผู้เรียน
2. การปฏิบัติการครั้งที่ 2
ผู้วิจัยได้นาผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัย และผู้เรียน ทาการวิเคราะห์ ผล และสามารถสรุปปัญหาที่พบ
และแนวทางการแก้ไขในรอบการปฏิบัติการที่ 2 เพื่อปรับปรุงในรอบการปฏิบัติที่ 3 ดังนี้
2.1 ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการงาน ไม่มีการวางแผนในการทางาน งานออกมาไม่ตรงตามที่วางแผนไว้ ผู้วิจัย
ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้สร้างเงื่อนไขของการ
ทางานกลุ่มต่างๆ ต้องทางานเป็นขั้นตอนตามออกแบบไว้ ไม่เช่นนั้นจะโดนหักคะแนนในการทางาน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับ
ผู้เรียน
2.2 ผู้เรียนบางคนไม่มีความเข้าใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทาให้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมและต้องทาความเข้าใจใน
เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงได้เตรียมข้อมูลในการสืบค้นเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน เพื่อสนับสนุนความเข้าใจของ
ผู้เรียนให้มากขึ้น
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3. การปฏิบัติการครั้งที่ 3
ผู้วิจัยได้นาผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัย และผู้เรียน ทาการวิเคราะห์ ผล และสามารถสรุปปัญหาที่พบ
และแนวทางการแก้ไขในรอบการปฏิบัติการที่ 3 ดังนี้
3.1 ผู้เรียนเล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมมากขึ้น โดยปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่ผู้วิจัยวางไว้ ทาให้กิจกรรมสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
3.2 ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาตามโจทย์สถานการณ์ได้ มีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของกิจกรรม ส่งผลให้
สามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลหลังจากที่ได้ทาการสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และได้ทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียน จานวน 31 คน ด้วยแบบทดสอบปรนัย จานวน 10 ข้อ ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังเรียน
การทดสอบ
n
ก่อนเรียน
31
6.73
หลังเรียน

31

t
1.71
2.89

9.62

0.66

15.06

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดย
คะแนนการทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.73 และคะแนนการทดสอบวัดความรู้หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
9.62 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ต่วนริสา, 2552; ปรัชญา, 2553) ที่พบว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาสูงขึ้น
ตารางที่ 2 แสดงผลการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ลาดับ

ด้าน

แปรผล

1
2
3
4
5

การระบุปญ
ั หา
2.93
0.24
ดี
การวิเคราะห์ปญ
ั หา
3.00
0.00
ดีมาก
การเสนอวิธีการแก้ปัญหา
2.96
0.17
ดี
การตรวจสอบผลลัพธ์
2.96
0.17
ดี
การนาไปประยุกต์ใช้
2.80
0.39
ดี
รวม
2.91
0.39
ดี
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนในแต่ละด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
2.91 จากการคิดแก้ปัญหาทั้ง 5 ด้าน ในด้านวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนสามารถทาได้ดีกว่า ด้านการเสนอวิธีการแก้ปัญหา ด้าน
การระบุปญ
ั หา ด้านการนาไปประยุกต์ใช้ และด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ ตามลาดับ
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (STSE) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่
ได้รับการสอนโดยใช้แผนการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาค้นคว้าสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดย
แยกตามขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้น แสดงให้เห็นว่า
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ขั้นที่ 1 ขั้นตั้งคาถาม การจัดการเรียนรู้ในช่วงแรก นักเรียนส่วนน้อยที่สามารถตั้งคาถามได้ตรงประเด็น แต่ต่อมา
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง รวมทั้งตั้งปัญหาได้ชัดเจนและครอบคลุมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
ขั้นที่ 2 ขั้นสืบค้นหาสาเหตุ การจัดการเรียนรู้ในช่วงแรก นักเรียนสามารถวางแผนการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาได้ แต่ข้อมูลของนักเรียนบางคนยังไม่มีความหลากหลาย ไม่ผ่านการวิเคราะห์ และไม่ตรงประเด็น แต่ต่อมานักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถวางแผนการทางานและสืบค้นข้อมูลการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ตรงประเด็น และครอบคลุม ปัญหามากขึ้น
รวมทั้งมีการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูล
ขั้นที่ 3 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในช่วงแรก นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เมื่อได้ผ่านการฝึกฝนในการจัดการเรียนรู้ต่อๆ มา ทาให้กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือถามคาถาม ทาให้มีทักษะ
ในการนาเสนอดีขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันมากขึ้นทาให้ได้ความรู้ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายและ
สามารถนามาปรับปรุงข้อมูลของกลุ่มตนเองให้สมบูรณ์ขึ้นได้
ขั้นที่ 4 ขั้นนาไปปฏิบัติจริง นักเรียนได้นาความรู้การแก้ปัญหาที่ได้จากการสืบค้นและการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่ม
อื่นไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดทาโปสเตอร์ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การทา
คลิปวีดีทัศน์เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมให้รุ่นน้อง และการเขียนข้อเสนอแนะการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชน ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีความหลากหลายและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้พบว่า
นักเรียนมีแนวคิดในการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันด้วย
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล ประเมินจากสถานการณ์ของปัญหาทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการระบุปัญหา, ด้านการวิเคราะห์
ปัญหา, ด้านการเสนอวิธีการแก้ปัญหา, ด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ และด้านการนาไปประยุกต์ใช้
การวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทั้ง 5 ด้าน มีขั้นตอนดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 เรื่อง แหล่งน้าแห่งชีวิต
1) ด้านการระบุปัญหา ผู้เรียนมีความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องน้า สามารถระบุปัญหาได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้าเสียลงน้า สารเคมีหรือการปนเปื้อนจากสารพิษ ในน้า เนื่องจากมลพิษทางจารจร เช่น ฝุ่น ควัน
เชื้อโรค ฯลฯ เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนแต่ละคน สามารถวิเคราะห์แต่ละสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง เช่น สาเหตุมาจาก
ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย และไม่มีความรู้ ไม่ทราบพิษภัยของสาร สารอาจจะเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลา ดังนั้น
จึงวิเคราะห์แนวทางสาเหตุ และร่วมกันแก้ปัญหา เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก
3) ด้านการเสนอวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ดี มีความเข้าใจในสถานการณ์ เช่น ควรจัดการรณรงค์ให้ไม่
ทิ้งขยะลงแม่น้าลาคลอง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาปรับปรุงแก้ไข หรือช่วยเหลือ และมีการแจกใบปลิวให้ประชาชน
ร่วมกันช่วยเหลือรักษาความสะอาดในแหล่งน้า เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
4) ด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ ผู้เรียนมีการตรวจสอบผลลัพธ์ในการเสนอวิธีแก้ปัญหา การตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น ผู้เรียนมีการบริโภค หรือใช้น้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น แหล่งน้าสะอาดขึ้นเกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
5) ด้านการนาไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสามารถนาไปปรับใช้ได้จริงกับโรงเรียน และชุมชน มีการประยุกต์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมจริง เช่น สภาพบริบทในโรงเรียน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
สถานการณ์ที่ 2 เรื่อง ดินทรงคุณค่า
1) ด้านการระบุปัญหา ผู้เรียนมีความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องดิน สามารถระบุปัญหาได้ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทาการเกษตรต่างๆ ส่วนมากต้องอาศัยดินเพื่อการปลูกพืช ดินต้องทางานหนักเมื่อเจอพืชที่ทาลายดิน เจอยาฆ่าแมลง
เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนแต่ละคน สามารถวิเคราะห์แต่ละสถานการณ์ได้ อย่างถูกต้อง เช่น สาเหตุมาจาก
ดินเสียโดยธรรมชาติทาลาย คือ ลมแรง กระแสน้ากัดเซาะพัดพาหน้าดินหลุดลอยหายไปและดินเสียโดยมนุษย์ทาลาย คือ
การตัดไม้ทาลายป่า ชาวเกษตรกรทาการเกษตรไม่ถูกวิธี จึงวิเคราะห์แนวทางสาเหตุ และร่วมกันแก้ปัญหา เกณฑ์ของนักเรียน
อยู่ในระดับดีมาก
3) ด้านการเสนอวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ดี มีความเข้าใจในสถานการณ์ เช่น การประกาศเสียงตาม
สายในชุมชนโดยเสนอวิธีการแก้ปัญหาดังนี้ การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวหน้ากระดานเพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะ
หน้าดินการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อเป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้เกิด การพังทลาย และจะได้ช่วยเก็บน้าให้อยู่ในดินในชุมชื้น , การ
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ปลูกพืชตระกูลถั่วเอาสลับกับพืชชนิดอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มไนโตเจนให้กับดิน, การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเป็น
การไม่ทาให้ดินเสียและรักษาดินได้และการปลูกไม้ยืนต้นที่ช่วยบารุงดิน อย่างฉาฉา กระถินเทพา กระถินณรงค์ เป็นต้น เกณฑ์
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
4) ด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ ผู้เรียนมีการตรวจสอบผลลัพธ์ในการเสนอวิธีแก้ปัญหา การตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น ผู้เรียนเห็นคุณค่าของดินมากขึ้น และรู้จักวิธีการรักษาดิน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
5) ด้านการนาไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสามารถนาไปปรับใช้ได้จริงกับโรงเรียน และชุมชน มีการประยุกต์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมจริง เช่น สภาพบริบทในโรงเรียน และในชุมชน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
สถานการณ์ที่ 3 เรื่อง ขยะภัยล้างโลก
1) ด้านการระบุปัญหา ผู้เรียนมีความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องขยะ สามารถระบุปัญหาได้ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดการบริโภคการใช้สอยมากขึ้น และการทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภทขยะ เกณฑ์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี
2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนแต่ละคน สามารถวิเคราะห์แต่ละสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง เช่น สาเหตุมาจาก
การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองทาให้ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่มากมาย, ประชาชนยังยึดติดกับการแก้ไขปัญหาขยะแบบเดิมๆ ,
เทศบาลไม่มีแหล่งกาจัดขยะจึงต้องนาขยะไปทิ้งในพื้นที่ห่างไกล นอกพื้นที่ ในป่า สถานที่รกร้าง สร้างปัญหาให้กับชุมชนใน
พื้นที่นั้นๆตามมา, ทุกคนยังมองไม่เห็นคุณค่าของขยะเพราะว่ามีมูลค่าเล็กน้อย ไม่ทราบว่าขยะบางชนิดมีมูลค่า เมื่อแยกขยะ
แล้วจะไปขายที่ไหนหรือมีวิธีใดบ้างที่จะจัดการขยะได้โดยเปลี่ยนให้เป็นรายได้เข้ามา เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก
3) ด้านการเสนอวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ดี มีความเข้าใจในสถานการณ์ เช่น การจัดทาโครงการทา
โครงการปุ๋ยหมักจากขยะสด ขยะเศษผักเศษอาหาร ในชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมืองมีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร เพื่อความ
ยั่งยืนในการทาการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้แก่ชุมชนในลักษณะต่างๆ คือ ทาแผ่นพับแจก ทาโปสเตอร์ติดต่างจุด
ต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
4) ด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ ผู้เรียนมีการตรวจสอบผลลัพธ์ในการเสนอวิธีแก้ปัญหา การตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น ผู้เรียนเห็นคุณค่าของขยะมากขึ้น ทางโรงเรียนมีการจัดแยกประเภทขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ และนา
รายได้เข้าสู่โรงเรียน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
5) ด้านการนาไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสามารถนาไปปรับใช้ได้จริงกับโรงเรียน และชุมชน มีการประยุกต์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมจริง เช่น สภาพบริบทในโรงเรียน และในชุมชน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
จากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ต่วนริสา, 2552; ปรัชญา, 2553) ได้ทาวิจัยศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE) ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ต่วนริสา, 2552; ปรัชญา, 2553)
ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ทาให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง,ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์, คุณครู รอเบีย วุฒิ รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน
พินิจวิทยา และคณะอาจารย์ประจาวิชาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา ความช่วยเหลือ และความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน เพื่อสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จากภูมิ
ปัญญาการจักสาน และเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนจานวน 24 คน จานวน 1 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการนาภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน เรื่อง
ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน จานวน 10 ข้อ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต เรื่อง การทดสอบแป้ง
และน้าตาลในเนื้อไม้ไผ่ จานวน 10 ข้อ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่อง การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก จานวน
10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ วิเคราะห์ความแตกต่างของนักเรียนด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
(Dependent) ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยข้อคาถามจานวน 30 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน บ้านห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีการถ่ายทอดโดยอาศัย รูปแบบ
ของการพูด การบอกเล่าบรรยายด้วยวาจา การสาธิต โดยการอธิบายบรรยายในรูปธรรม เป็นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็น
ขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08 , 80.83 , 80.00 / 85.55
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01 และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : การถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์
Abstract
The purposes of this study were: To examine the transmission of weaving wisdom, To create
scientific activities from weaving wisdom, and To measure achievement and attitudes toward science from
efficiency criteria of 80/80. The target group consisted of 24 students in a class of Matayom 3, second
semester,academic year 2017 , Hang Chatwittaya School, Lampang, Office of Education Area Secondary
School District 35. The teaching aid which was used to collect data from evaluation of students’
achievement by the wisdom related to science in 10 items of unit 5 (Energy) about heat in rice box made
from bamboos and palm leaves, 10 items of unit 1 (Living things and living process) about testing flour
and sugar in the bamboo wood ,and 10 items of unit 3 (Substances and properties of substances) about
Dyeing and color shade analysis of flowers . There are all 30 items to analyze the difference of students
with statistic, average, standard deviation, and t-test (Dependent) to assess students’ attitudes toward
science by 30 items of question. It was found that. Methods to convey the weaving wisdom from Ban
Huay Peng , Ban Kha Sub-district , Muang District , Lampang by descriptive speech with practical learning
to understand the process clearly with step-by-step. Scientific activities improved efficiency of 82.08,
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80.83, 80.00 / 85.55 science achievement of students after studying is higher than before studying with
statistically significant level of .01. and Students’ attitudes toward science after studying is higher than
before studying with statistically significant level of .01.
Keywords : methods to convey the weaving wisdom scientific activities the achievement of studying
attitudes toward science
บทนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ชุมชนได้สะสมประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ที่สะสมจากบรรพบุรุษจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
ระหว่างการสืบทอดได้มีการปรับ การประยุกต์เกิดเป็นความรู้ใหม่ ตามสภาพการณ์ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
ยุคแต่ละสมัย เป็นองค์ความรู้ที่ชุมชนคิดเอง ทาเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่นามาแก้ไขปัญหาการดารงชีวิต การจักสานเป็น
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นไทยที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตทั้งทางด้านการอานวยความสะดวก และด้านคุณค่าทางจิตใจ มีความ
งดงามประณีต มีการนางานจักสานมาพัฒนา สร้างสรรค์เกิดเป็นงานจักสานแบบใหม่ที่มีความทันสมัย ซึ่งงานจักสานท้องถิ่น
ในจังหวัดลาปาง เป็นงานฝีมือที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตระเอียดอ่อน ซึ่ง
ได้แก่การจักสานจากใบลาน ไม้ไผ่ และก้านมะพร้าว งานเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่น
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาภูมิปัญญาการจักสานหมู่บ้านห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่า บุคคลที่
ประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งจั ก สานมี แ ต่ ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง เด็ ก วั ย รุ่ น และวั น กลางคน ไม่ ค่ อ ยให้ ค วามส าคั ญ ในการท าเครื่ อ งจั ก สาน
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ Internet เข้ามาช่วยใน
การสืบค้นข้อมูล อานวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงทาให้การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนใหญ่ จึง
นิยมใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ วัสดุจากธรรมชาติ จึงส่งผลทาให้เครื่องจักสานที่นามาใช้งานลดน้อยลง ส่งผลต่ อ อาชีพ รายได้
และการสืบทอดภูมิปัญญาการจักสาน ทาให้คนรุ่นหลังไม่สนใจ ขาดความรู้ ความเข้าใจ กรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตเครื่อง
จักสาน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน เน้นการเรียนแบบการอธิบาย บรรยาย การท่องจามากกว่าการลงมือ
ปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะด้านการเชื่อมโยงเนื้อหา กิจกรรมในห้องเรียนและ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียน
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบยืดหยุ่ น สร้างสรรค์ ท้าทาย มองเห็น ปัญหาเป็น
โจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มที่ เป็นการเรียนรู้ที่มีพลัง ต้องเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เรียน เมื่อได้เห็นสัมผัส เข้าใจ และสนุกกับกิจกรรมตามที่ผู้สอน
ได้ อ อกแบบการเรี ยนรู้ และผู้ ส อนก็ คื อ แรงบั นดาลใจหนึ่ งของผู้ เ รีย น เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น หรื อ อยากจะเป็ น บุ ค คลที่ มี ความใฝ่
รู้ใฝ่เรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบัน ผู้เรียนยังไม่เห็นความสาคัญ ในเรื่องของภูมิปัญญา จึงมีการประยุกต์นา
เรื่องภูมิปัญญาเข้ามาจัดการเรียนการสอน โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 เพื่อเป็นการพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างยั่งยืน จากงานวิจัยของ ทัศนวรรณ รามณรงค์ (2557) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนที่สามารถนาผู้เรียน
ไปสู่การเรีย นวิทยาศาสตร์ โดยเน้ นผู้เรีย นเป็น สาคัญ วิธี หนึ่ ง คือ ชุดกิ จกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่รวบรวมสื่ อ
กระบวนการ และกิ จกรรมการเรีย นรู้ ต่ างๆ เพื่ อ เป็ นสื่ อกลางระหว่ า งผู้ สอนกั บ ผู้เ รีย น ให้เ กิด การเรี ยนรู้แ ก่ ผู้เ รีย นตาม
จุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทาให้
สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่ วนและสมดุล
กัน จากการศึกษางานวิจัย ของ ซานีนา พลสา (2553) พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู งขึ้นและสามารถพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้
สูงขึ้นได้ จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน และสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาการจักสานโดยมีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาเข้ากับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
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อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เนื่องจากโรงเรียนในหมู่บ้านห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ที่ทาการศึกษามี
จานวนผู้เรียนไม่เพียงพอต่อการศึกษา จึงได้เลือกโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสานของหมู่บ้านห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง เพื่อสร้าง
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาการจักสาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มจักสานหมู่บ้านห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 24 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน จานวน 77 คน จาก 3 ห้องเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เรื่องการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาการจักสาน
2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา
3. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้
ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา สาหรับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน
ชุดที่ 2 เรื่อง การทดสอบแป้งและน้าตาลในเนื้อไม้ไผ่
ชุดที่ 3 เรื่อง การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาชี้แจง, แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, คาแนะนาการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้สาหรับครู , คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน, มาตรฐานการเรียนรู้ , ตัวชี้วัด
สาระสาคัญ, จุดประสงค์การเรียนรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 2 บัตรคาสั่ง, แบบทดสอบก่อนเรียน, ใบกิจกรรม, เฉลยใบกิจกรรม, คาถามท้ายกิจกรรม, บัตร
ความรู้, แบบทดสอบหลังเรียน, เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยลงพื้นที่สารวจชุมชนที่มีการตั้งกลุ่มประดิษฐ์เครื่องจักสานในหมู่บ้านห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง ซึ่งกลุ่มผลิตเครื่องจักสานนี้มีประมาณ 30 คน
2. ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็น และนาไปหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อนาไปใช้ในการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้ านที่ทาเครื่องจักสาน ที่หมู่บ้าน
ห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
3. เมื่อผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปใช้กับชาวบ้านแล้ว ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ เพื่อที่จะวิเคราะห์ประเด็นวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชื่อว่า วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา ซึ่งชุดกิจกรรมประกอบไป
ด้วยเรื่อง การวัดอุณหภูมิในกระติบข้าวไม้ไผ่และใบลาน การทดสอบแป้งและน้าตาลในเนื้อไม้ไผ่ และสุดท้าย การย้อมสีและ
วิเคราะห์เฉดสีของตอก ซึ่งจะมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่ อนเรียนและหลัง
เรียนจานวนอย่างละ 30 ข้อ
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5. นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
6. นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มทดลอง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
7. นาผลที่ได้จากแบบทดสอบและแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ และ
นาผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงชุดกิจกรรม
8. นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง โดยให้ผู้เรียนทาแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ซึ่งชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การทดสอบแป้ง
และน้าตาลในเนื้อไม้ไผ่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา สาหรับได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 นาคะแนนแบบทดสอบของนักเรียนแต่ล่ะคนมารวมกันและหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา
ประสิทธิภาพ E1/ E2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับเกณฑ์ 80/80
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ t-test for Dependent Sample
5.3 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ
t-test for Dependent Sample
ผลการวิจัย
จากการลงพื้นสารวจ สอบถามข้อมูล และการสั มภาษณ์ในแหล่งชุมชนหมู่บ้านห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง ผู้วิจัย นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ผลที่ได้คือ การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน หมู่บ้านห้วยเป้ง
ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึ่งการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน มีการสืบทอดแบบ การบอกเล่าบรรยายด้วย
วาจา เป็นการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับ การถ่ายทอดในรูปแบบของการพูด การสาธิต โดยการอธิบายบรรยาย
ในรูปธรรม เป็นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะผลิตเครื่องจักสานได้นั้น
บุคคลนั้นจะต้องมีประสบการณ์ และมีใจรักในการจักสาน มีความอดทน ใจเย็น และมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเครื่องจัก
สานเพื่อใช้งานและจาหน่าย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในส่วนของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในภูมิปัญญาการจักสานมาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ โดยผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่านอยู่ในระดับมาก เพื่อนาไปทดสอบกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
จากการทีผ่ ู้วิจัยได้นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายข้อมูลดังนี้
1. การหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พัฒนาขึ้นโดย
ใช้สูตร E1/ E2
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
โดยใช้สถิติ t-test for Dependent Sample
3. เปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้สถิติ t-test for Dependent Sample
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประสิทธิภาพของชุด
𝐄𝟏
N
A
X
B
F
กิจกรรม
เรื่องที่ 1
24
10
197
82.08
เรื่องที่ 2

24

10

194

80.83

เรื่องที่ 3

24

10

192

80.00

30

616

𝐄𝟐

85.55

จากตารางที่ 1 พบว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ล่ะเรื่องได้ค่าประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

n

̅
𝑿

ทดสอบก่อนเรียน

24

14.25

ทดสอบหลังเรียน

24

23.54

̅
𝐃

𝑺𝑫

t

3.06
9.3
2.99

15.71

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์

n

̅
𝑿

ทดสอบก่อนเรียน

24

106.63

̅
𝐃

𝑺𝑫

12.95
13.87

ทดสอบหลังเรียน

24

120.50

t
8.85

12.42

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน และสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา จากการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้
การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสานของหมู่บ้านห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่า
การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาแบบการบอกเล่าบรรยายด้วยวาจา การสาธิต
โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับ หรือถ่ายทอดในรูปแบบของรุ่นสู่รุ่น คือ การถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูก การ
ถ่ายทอดในรูปแบบของการพูด เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงกระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและปลอดภัย การสาธิต เป็น
การการลงมือปฏิบัติจริง ทาให้เห็นในแต่ล่ะขั้นตอน โดยเน้นการอธิบายบรรยายในรูปธรรม การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะ
สามารถผลิตเครื่องจักรสานได้ บุคคลนั้นจะต้องมีประสบการณ์ มีความรู้และทักษะ รวมถึงมีใจรักในงานจักสาน มีความอดทน
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ใจเย็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเครื่องจักสานเพื่อใช้งาน และจาหน่าย เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ชุมชน
จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ จึงนามาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในส่วนของวิทยาศาสตร์ที่อยู่
ในภูมิปัญญาการจักสานมาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อนาไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้าง
ฉัตรวิทยา โดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาการจักสาน เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม
ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การทดสอบแป้งและน้าตาลในเนื้อไม้ไผ่
กิจกรรมที่ 3 การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน อยู่ในระดับ
มาก เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดย
วัดจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
จากข้อมูลชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน ในระหว่างทาการทดลองผู้เรียนมีความ
สนใจ และให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม มีข้อซักถามในระหว่างการทดลอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียน มีความรู้
ในเรื่องทักษะการคานวณ เรื่องของการแปลงหน่ว ยอุณหภูมิ องศาเซลเซียล องศาฟาเรนไฮต์, เคลวิน และ องศาโรเมอร์
รวมทั้งสามารถนาไปใช้กับการเรียน รวมทั้งอธิบายให้เพื่อนเกิดความเข้าใจได้
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การทดสอบแป้งและน้าตาลในเนื้อไม้ไผ่ ผู้เรียนมีความตื่นเต้น ในการทาการทดสอบเรื่องแป้ง
และน้าตาลในเนื้อไม้ไผ่ โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ และสารละลายไอโอดีน ในการทดสอบน้าตาลและแป้ง เป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนยังไม่เคยทาการทดลองมาก่อน จึงเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ และน่าเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก ผู้เรียนให้ความสนใจ ในระหว่างทาการเรียนการสอน
ผู้เรียนซักถามบ่อยครั้ง เนื่องจากให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและใช้เครื่องมือ Colar meter (เครื่องมือวัดสี) วิเคราะห์หาค่าเฉดสี
เพื่อเทียบสีที่ได้ ผู้เรียนมีความตั้งใจทา บางกลุ่มใช้เครื่องมือ ไม่ถูก แต่ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเองในระหว่างทา จนสุดท้ายก็
สามารถเทียบค่าเฉดสีได้
จากทั้ง 3 กิจกรรม มีการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในส่วนของเนื้อหา ภาษา และกิจกรรม ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ที่จัดไว้ในชุ ดกิจกรรม มีการเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด การทดลอง การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
เกิดความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการกาหนดตัวแปร ทักษะการตั้งสมมุติฐาน
และทักษะการทดลอง ตลอดจนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตน์ สุขแสงและ คณะ (2557)
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตกรรมพื้นบ้าน : กรณีเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิด บ้านหนองห้าง ตาบลห้าง อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานพื้นบ้านไม้ไผ่
ลายขิด มีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็นแหล่งความรู้ในการสาธิต และฝึกอบรม ระยะสั้นซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาถือ
เป็นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญในการถ่ายทอดการเรียนรู้ คือการเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง และแหล่ง
ความรู้ที่สาคัญคือ ครอบครัว ตั้งแต่พ่อสอนลูก แม่สอนลูก พี่สอนน้อง น้าสอนหลาน ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง อธิบาย
วิธีการทาโดยการบอกกล่าวหรือบางครั้งคนในหมู่บ้านก็รวมกลุ่มกันเพื่อทาเครื่องจักสาน ไม่เข้าใจปฏิ บัติ ไม่ได้ก็สอบถามได้
การสอนไม่ มี การปิด บั งความรู้ สถาพร พลราชม และคณะ (2556) กล่ าวว่ า การพั ฒนาชุด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด และ
งานวิจัยของ น้าฝน คูเจริญไพศาล และคณะ (2559) ที่ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรือ่ งการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนคิดเป็นร้อยละ 76.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ อยู่ในระดับมาก
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Meeks, Elija Bruce (1972) ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใช้ชุดกิจกรรมกับวิธี
สอนแบบธรรมดา ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบธรรมดาอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Strickland, Dorothy S. and Lesley, M.M. (1971) ได้ศึกษาผลการใช้
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บทเรียนสาเร็จรูปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกั บการสอนตามปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
บทเรียนสาเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอบแบบปกติ
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีการนาเอาปัญหาที่ได้จากข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม มาพัฒนาชุด
กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่ตรงกับสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ได้แก่ปัญหาในเรื่องของการเก็บรักษาความร้ อนของกล่องข้าวที่สานด้วยใบลานและไม้ ไผ่
ซึ่งพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมในสาระที่ 5 พลังงานเรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน ปัญหาในเรื่องของมอดกินเนื้อไม้ไผ่
ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่ไม้ไผ่มีแหล่งสะสมของแป้งและน้าตาล ผู้วิจัยจึงพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดารงชีวิต เรื่อง การทดสอบแป้งและน้าตาลในเนื้อไม้ไผ่ ปัญหาของการนาสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการจักสาน จึงทาให้ได้สี
ที่แตกต่างกันผู้วิจัยจึงพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่อง การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก
โดยมีการนาเอาเทคโนโลยี เครื่องมือ Colar meter (เครื่องมือวัดสี) ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน อยู่ในระดับมาก หลังจากที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง
วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
สรุปผลการวิจัย
1. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน บ้านห้วยเป้ง ตาบลบ้านค่า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มีการถ่ายทอดโดย
อาศัย รูปแบบของการพูด การบอกเล่าบรรยายด้วยวาจา การสาธิต โดยการอธิบายบรรยายในรูปธรรม เป็นการลงมือปฏิบัติ
จริง เพื่อให้เห็นขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน
2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08 , 80.83 , 80.00/82.87
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 จานวนทั้งหมด 157 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เคยผ่านการ
ลงทะเบียนในรายวิชานี้มาแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชานี้ การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านเจตคติ ด้านนิสัยในการเรียน และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ
วิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม 3.63, 3.73 และ 3.94 ตามลาดับ ซึ่ง อยู่ในระดับมาก และมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : พฤติกรรมการเรียนรู้ เจตคติ นิสยั ในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
Abstract
The purpose of this research was to study students' learning behaviors at Maejo University.
There are 157 students register course in Mathematics for Business Administration and Economics 1 and
have been enrolled in this course. But not consistent with the evaluation criteria of the course. This
research used questionnaire on an attitude, a habit of learning and an achievement motivation to collect
data. The results of this study revealed that, for each learning behaviors, the total mean were 3.63, 3.73
and 3.94 respectively at a high level. They were positively and significantly related at the 0.01 level.
keywords : Learning behaviors an attitude a habit of learning and an achievement motivation.
บทนา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทที่สาคัญต่อการพัฒนาความคิดของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหา
เป็น และยังเป็นรากฐานของวิทยาการทุกแขนงวิชาอีกด้วย โดยรายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุ รกิจและ
เศรษฐศาสตร์ 1 เป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน สาหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์
และจัดการเรียนสอนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกภาคการศึกษา ซึ่งคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่มีความสาคัญและทั้งยัง
เป็นพื้นฐานที่สาคัญในการเรีย นการสอน เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้ผู้เรียน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
เป็นเหตุเป็นผล มีความละเอียด รอบคอบ ทั้งยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ได้
จากการสอนในรายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 ที่ผ่านมาผู้สอนได้ สังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ พบว่า นักศึกษาจะให้ความสนใจเรียนเฉพาะบางคนเท่านั้น ซึ่งทาให้ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ในรายวิชานี้ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า และเมื่อนาเปอร์เซ็นต์การ
ยกเลิกกระบวนวิชาและไม่ผ่านกระบวนวิชานี้มารวมกันแล้ว ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาเกือบถึง 50 เปอร์เซ็นต์ สมควร
จาเริญพัฒน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน
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เดิม ความถนัดทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในส่วนของตัวแปรที่
มีอิทธิพล มณิตา เรืองสินชัยวานิช (2009) กล่าวว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ เวลาที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติมและคุณภาพการสอน ตัวแปรที่มีอิทธิพล ในรูปที่ เป็นสาเหตุโดยทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ความถนัดทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สาคัญวิชาหนึ่ง เป็นวิชาที่สร้างสรรค์มนุษย์เกี่ยวกับความคิด โดยให้คิดอย่างเป็นระบบ
มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาจึงต้องมีความสนใจและเอาใจใส่
ต่อการเรียน ซึ่งนิสัยทางการเรียนเป็นหนึ่งเครื่องมือในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อัจฉรา เพ่งเล็งผลและคณะ.
2551; อ้างอิงจาก นิพนธ์ สินพูน. 2545.) แล้วนิสัยการเรียนเป็นตัวทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทุกระดับชั้น ความสาเร็จ
ในการจัดการศึกษา บ่งบอกถึงคุณภาพของนักศึกษา เช่น การพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (เติมศักดิ์
คทวณิช. 2549; อ้างอิงจาก ไพศาล หวังพานิช. 2523) และ กู๊ดและคนอื่นๆ (เติมศักดิ์ คทวณิช. 2549; อ้างอิงจาก Good
and Others. 1973) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ที่ได้รับ
มาแล้ว ซึ่งได้จากผลการทดสอบของครูหรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอย่างรวมกัน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะทาการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา คศ
105 คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 แบบวัดนิสัยในการเรียน และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ โดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา คศ 105 คณิตศาสตร์สาหรับ
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 ในปีการศึกษา 2555 ภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวนทั้งสิ้น 157 คน
ผลการวิจัย
จากกรารวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ส่วน พบว่า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 และเป็นเพศชาย จานวน 54
คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ตารางที่ 2 เพศชายจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าเพศหญิง โดยมีคา่ เฉลีย่ อยู่ที่ 1.98 และส่วนใหญ่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมอยูร่ ะหว่าง 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 70.7 และยังพบว่าสถิติในการขาดเรียนในรายวิชานี้ในเทอมที่ผ่าน
มา ร้อยละ 49.0 ไม่เคยขาดเรียนเลย และร้อยละ 1.3 ขาดเรียนมากกว่า 6 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เพศหญิงจะขาดเรียนมากกว่าเพศ
ชาย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.72 ตามตารางที่ 3 ในการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ร้อยละ 82.8 ที่เคยลงทะเบียนแล้วจานวน 1
ครั้ง ร้อยละ 16.6 ลงเรียนมาแล้วจานวน 2 ครั้ง และ ร้อยละ 0.6 ลงเรียนมากกว่า 2 ครั้ง เหตุผลที่ลงเรียนมากกว่า 1 ครั้ง
เพราะไม่ผา่ นกระบวนวิชานี้จานวน 1 ครั้ง ร้อยละ 63.7 สาหรับผู้ที่ไม่ผ่านกระบวนวิชานี้จานวน 4 ครั้ง ซึ่งมากที่สุดในการ
ลงทะเบียน เรียนครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 1.3
ส่วนที่ 2 แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติ
เจตคติ
1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทาให้คนมีเหตุผล
2. ชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเวลาที่ข้าพเจ้ามีความสุขที่สุด
3. ถ้าจาเป็นต้องหนีเรียนวิชาแรกที่คิดคือวิชาคณิตศาสตร์
4. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ
5. ข้าพเจ้าคิดว่าไม่สามารถแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ได้
6. ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
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Mean

S.D.

3.87
3.30
2.90
3.46
3.04
3.73

0.70
0.84
1.16
0.78
0.92
0.67

ความ
หมาย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติ (ต่อ)
เจตคติ

Mean

S.D.

ความ
หมาย
มาก
ปานกลาง

7. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้คนฉลาด มีไหวพริบ
4.01
0.78
8. ข้าพเจ้าแสดงคามคิดเห็นทันทีเมื่ออาจารย์เปิดโอกาสในชั่วโมงเรียนวิชา
3.40
0.76
คณิตศาสตร์
9. การฝึกทักษะบ่อยๆ ทาให้ข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน
3.94
0.79
มาก
10. เมื่อเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะหาเวลาปรึกษาอาจารย์ทุกครั้ง 3.50
0.75
ปานกลาง
11. วิชาคณิตศาสตร์มีความสาคัญต่อการศึกษาในสาขาวิชาของข้าพเจ้า
3.83
0.97
มาก
12. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้ข้าพเจ้ารู้จักคิด และแก้ปญ
ั หาได้
3.92
0.87
มาก
13. ถึงแม้ว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างยาก ข้าพเจ้าก็ยังอยากเรียน
3.45
1.04
ปานกลาง
14. วิชาคณิตศาสตร์มีความสาคัญต่อเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.98
0.78
มาก
15. ข้าพเจ้าเกิดความกลัวเมื่อคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทาให้ผลการเรียน 4.25
0.83
มาก
ตกต่า
16. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3.15
1.07
ปานกลาง
17. เมื่อพบข้อสอบที่ยากๆ ทาให้ข้าพเจ้าไม่อยากทาข้อสอบต่อไป
3.68
0.96
มาก
18. ผลการเรียนของข้าพเจ้าจะดีขึ้นถ้าไม่มีเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3.60
1.07
มาก
19. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทาให้ข้าพเจ้ารูส้ ึกกว้างขวางทางความคิดมากขึ้น
3.60
0.73
มาก
20. วิชาคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้ผเู้ รียนรู้จักแก้ปญ
ั หา
3.88
0.77
มาก
ภาพรวมของเจตคติต่อรายวิชา
3.63
0.94
มาก
จากตารางที่ 1 ในการวัดเจตคติ คะแนนเฉลีย่ ของแบบวัดมีค่าเท่ากับ 3.63 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เกิดความกลัวเมื่อ
คิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทาให้ผลการเรียนตกต่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 แต่ก็ยังคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึก
ให้คนฉลาด มีไหวพริบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 ข้อความที่มีคะแนนเฉลีย่ น้อยที่สุดคือ ถ้าจาเป็นต้องหนีเรียนวิชาแรกที่
คิดคือวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90
ส่วนที่ 3 แบบวัดนิสัยในการเรียน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดนิสัยในการเรียน
แบบวัดนิสัยในการเรียน
1. เมื่อข้าพเจ้าประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ข้าพเจ้าจะปรึกษาหารือกับ
อาจารย์
2. ก่อนลงมือทาแบบฝึกหัดที่ได้รบั มอบหมาย ข้าพเจ้าต้องแน่ใจว่าเข้าใจในสิ่งที่
ต้องการจะทาอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน
3. ข้าพเจ้าพยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในแบบฝึกหัดทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หลังจากที่อาจารย์ได้เฉลยแล้ว
4. ถึงแม้ว่าแบบฝึกหัดหรืองานทีไ่ ด้รับมอบหมายในบางวิชาจะน่าเบือ่ ข้าพเจ้าก็
พยายามตั้งใจทาจนเสร็จ
5. ในการสอบถ้ามีเวลาเหลือ ข้าพเจ้าจะตรวจคาตอบก่อนที่จะส่งกระดาษคาตอบ
นั้น
6. ข้าพเจ้าทาแบบฝึกหัดด้วยตนเองทุกครั้งและไม่ลอกผู้อื่น
7. ถ้าข้าพเจ้าทาแบบฝึกหัดไม่ทันข้าพเจ้าจะลอกเพื่อน เพื่อให้มีงานส่งอาจารย์
8. ข้าพเจ้าพยายามเลือกที่นั่งข้างหลังห้องในระหว่างชั่วโมงเรียน เพราะไม่ชอบให้
อาจารย์เรียกตอบ
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Mean

S.D.

3.69

0.72

ความ
หมาย
มาก

3.89

0.65

มาก

3.98

0.66

มาก

3.95

0.77

มาก

3.89

0.79

มาก

3.57
3.52
2.71

1.10
0.91
1.32

มาก
มาก
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดนิสัยในการเรียน (ต่อ)
แบบวัดนิสัยในการเรียน
Mean

S.D.

ความ
หมาย
มาก

9. ข้าพเจ้าเอาใจใส่เป็นพิเศษในด้านความสะอาด เรียบร้อยในการทาแบบฝึกหัด
3.96
0.75
หรือรายงานส่งอาจารย์
10. ข้าพเจ้าทางานที่ได้รับมอบหมายทันทีที่อาจารย์มอบหมายให้ เพือ่ ไม่ให้งาน
3.96
0.85
มาก
ค้างส่ง
11. หลังจากสอบเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบซักถามอาจารย์หรือพยายามค้นคว้าหา
3.44
0.86
ปานกลาง
คาตอบที่ข้าพเจ้าตอบไม่ได้ในการสอบ
12. ข้าพเจ้ามัวสนใจกับการลอกข้อความบนหน้าจอ ทาให้ฟังอาจารย์สอนไม่ทัน
3.11
1.16
ปานกลาง
13. เมื่ออาจารย์ตาหนิหรือวิจารณ์งานที่ข้าพเจ้าทา ข้าพเจ้าจะมีความพยายามใน 4.01
0.75
มาก
ครั้งต่อไปมากขึ้น
14. เมื่อข้าพเจ้าทราบกาหนดการสอบ ข้าพเจ้าจะวางแผนในการอ่านหนังสือเพื่อ
3.90
0.80
มาก
เตรียมตัวสอบทันที
15. ข้าพเจ้ามีสมาธิในการอ่านหนังสือไม่นาน
3.62
1.10
มาก
16. เมื่ออาจารย์ถามในห้องเรียน ข้าพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยงการตอบหรือก้มหน้า
3.04
1.09
ปานกลาง
17. ในขณะที่สอบข้าพเจ้ามักจะเว้นข้อสอบที่ทาไม่ได้ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาทา 4.15
0.77
มาก
ทีหลัง
18. ข้าพเจ้าทาแบบฝึกหัดทุกครั้งเมื่อเรียนจบเนื้อหาในแต่ละบท
3.71
0.78
มาก
19. ถ้าไม่จาเป็นหรือป่วยจริง ข้าพเจ้าจะไม่ขาดเรียน
4.26
0.82
มาก
20. ข้าพเจ้ามีความขยันมากขึ้นเมือ่ รู้ว่าได้คะแนนสอบน้อยกว่าเพื่อน
4.16
0.76
มาก
ภาพรวมของแบบวัดนิสยั ในการเรียน
3.73
0.46
มาก
จากตารางที่ 2 ในการวัดนิสัยในการเรียน คะแนนเฉลี่ยของแบบวัดมีค่าเท่ากับ 3.73 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่า
ถ้าไม่จาเป็นหรือป่วยจริง จะไม่ขาดเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และยังคิดว่าต้องขยันมากขึ้นเมื่อรู้ว่าได้คะแนนสอบน้อ ย
กว่าเพื่อน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ข้อความที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักศึกษาพยายามที่จะเลือกนั่งข้างหลังห้องใน
ระหว่างชั่วโมงเรียน เพราะไม่ชอบให้อาจารย์เรียกตอบ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.70
ส่วนที่ 4 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดนิสัยในการเรียน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1. ข้าพเจ้าจะมุ่งเรียนหนังสืออย่างหนัก เพื่อต้องการให้ตนเองประสบความสาเร็จ
2. ข้าพเจ้าต้องการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ
3. เมื่อได้ลงมือทาสิ่งใดแล้ว ข้าพเจ้าจะพยายามทาสิ่งนั้นให้ดีทสี่ ุด
4. ข้าพเจ้าต้องการเพิ่มเกรดเฉลี่ยในการเรียน
5. ข้าพเจ้าเรียนหนังสือไปวันๆ โดยไม่คาดหวังว่าจะเรียนได้สาเร็จมากน้อย
เพียงใด
6. ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนวิชาหรือเนื้อหาที่ยากๆ เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
ของตนเองเป็นอย่างยิ่ง
7. ข้าพเจ้าจะพยายามทุ่มเทเวลาให้มากขึ้นสาหรับแบบฝึกหัดข้อที่ยากๆ
8. ข้าพเจ้าจะเกิดความภูมิใจเป็นอย่างมาก ถ้าคะแนนในการสอบแต่ละครั้งเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ
9. ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้มีการศึกษาดี
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Mean

S.D.

4.17
4.17
4.06
4.36
2.44

0.91
0.82
0.73
0.76
1.31

ความ
หมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.65

0.82

มาก

3.71
4.36

0.82
0.79

มาก
มาก

4.25

0.83

มาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดนิสัยในการเรียน (ต่อ)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

Mean

S.D.

ความ
หมาย
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

10. ข้าพเจ้ารูส้ ึกผิดหวังมากถ้าอาจารย์ไม่เข้าสอนในคาบเรียนนั้น
3.46
0.89
11. การเรียนของข้าพเจ้าจะต้องพัฒนาและดีขึ้นเรื่อยๆ
4.15
0.71
12. ข้าพเจ้าเชื่อว่า ไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของตนเอง
4.18
0.77
13. ข้าพเจ้าหวังไว้ว่าวันหนึ่งความสาเร็จจากการเรียนของข้าพเจ้าจะต้องนา
4.22
0.86
ชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล
14. ข้าพเจ้าอยากทางานที่มีความยากหรืองานที่ต้องใช้ความพยายามสูง
3.91
0.84
มาก
15. เมื่อข้าพเจ้ารู้ตัวว่าเรียนหนังสืออ่อนกว่าเพื่อนๆ ข้าพเจ้าจะหาวิธีใหม่เพื่อทา
4.08
0.78
มาก
สิ่งนั้นให้สาเร็จ
16. ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูง
3.67
0.84
มาก
17. เมื่อประสบความล้มเหลวหรือทางานผิดพลาด ข้าพเจ้าจะหาวิธีใหม่เพื่อทาสิ่ง 3.99
0.64
มาก
นั้นให้สาเร็จ
18. ข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าตนเองต้องประสบความสาเร็จในการเรียนอย่างแน่นอน 3.94
0.79
มาก
19. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั้น เป็นสานวนที่ข้าพเจ้าคิดเสมอ
4.21
0.76
มาก
เวลาทางาน
20. ในการเปรียบเทียบผลการเรียนหรือผลการสอบต่างๆ ข้าพเจ้ามักเปรียบเทียบ 3.82
0.88
มาก
กับผู้ที่มีความสามารถมากกว่า
ภาพรวมของแบบวัดนิสยั ในการเรียน
3.94
0.93
มาก
จากตารางที่ 3 ในการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คะแนนเฉลี่ยของแบบวัดมีค่าเท่ากับ 3.94 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่บอก
ว่า ต้องการเพิ่มเกรดเฉลี่ยในการเรียนและจะเกิดความภูมิใจเป็นอย่างมาก ถ้าคะแนนสอบแต่ละครั้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.36 และยังต้องการเป็นผูม้ ีการศึกษาดี โดยมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ที่ 4.25 ข้อความที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ นักศึกษาเรียนหนังสือไปวันๆ โดยไม่คาดหวังว่าจะเรียนได้สาเร็จมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.44
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติ นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เจตคติ
นิสัยในการเรียน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
**
เจตคติ
0.687
0.707**
การวัดนิสยั ในการเรียน
0.742**
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
**
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
จากตารางที่ 4 พบว่า แบบสอบถามทั้ง 3 แบบ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก ในระดับสูง
อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการลงทะเบียนซ้าก็ยังคง มีเจตคติ การวัด
นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากที่สรุปผลข้างต้นแล้ว ยังพบว่า ในด้านเจคตคิ
นักศึกษายังคงยอมรั บว่า วิชาคณิ ตศาสตร์เป็น วิชาที่ ทาให้เ ป็นคนมีเหตุผ ล วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ฝึก ให้รู้จั กคิดและ
แก้ปัญหาได้ และวิชาคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา แต่นักศึกษาก็ไม่อยากทาข้อสอบต่อไป เนื่องจากข้อสอบยาก
และมีความคิดเห็นว่า ผลการเรียนของนักศึกษาจะดีขึ้นถ้าไม่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนในด้านการวัดนิสัยในการเรียน
นักศึกษายังคงยอมรับว่า นักศึกษาจะเว้นข้อสอบที่ทาไม่ได้ไว้ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาทาอีกครั้ง และเมื่อใดที่มีการติติงจาก
ผู้สอน นักศึกษาจะพยายามทามากขึ้นในครั้งถัดๆ ไป แต่เมื่อไรที่มีการทางานแล้วทาไม่ทันจะทาการลอกเพื่อนเพื่อให้มีงานมา
ส่ง และในด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นักศึกษายอมรับว่ า ความสาเร็จจาการเรียนจะนามาซึ่งชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูลความ
พยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น และไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถ และในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ด้าน
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ยังมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สุพัตราและคณะ กล่าวไว้ว่า ทัศนคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
และอัฉราและคณะ กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ จากผลการวิจัย ผู้วิจัยคิดว่า จะเป็นข้อมูลที่สาคัญที่จะช่วยในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ ที่ให้งบประมาณในกรทาวิจัยในครั้งนี้
และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาให้บทความนี้สมบูรณ์มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนของรัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
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การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
A STUDY OF CONDITION AND DEVELOPMENT OF SCHOOL TEACHER PROFICIENCY
IN FIELD OF EDUCATIONAL INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY ON
PRIMARY OFFICE OF PHITSANULOK EDUCATIONAL AREA 3
วิไลวรรณ สุขป้อม* และ สมหมาย อ่าดอนกลอย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
* corresponding author e-mail : tang.poohh@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 โดยเป็นการศึกษาวิจัยกรอบแนวคิดมาตรฐาน
วิชาชีพของครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน คือ
1) ด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 3) ด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จานวน 306 ราย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลกเขต 3 โดยภาพรวม
สมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.59 S.D.= 0.57)
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สมรรถนะครูด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 3.60 S.D.= 0.65) รองลงมา คือ สมรรถนะครูด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.60 S.D.= 0.64) และสมรรถนะครูด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และ
ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.56 S.D.= 0.62)
คาสาคัญ : สมรรถนะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to study about condition of teacher competency in using
innovation and ICT in schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3. This
research is studying teacher competency under framework of professional teacher standard (knowledge
and professional teacher experience standards).There 3 issues for studying teacher competency
including : 1) Using, designing, creating and improving innovation, 2) Technology and ICT development
and 3) searching resources for supporting learning of students. The sample was 306 teachers who work in
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Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3. The research instrument was a questionnaire to
use for collecting research. The data was analyzed by mean, and standard deviation. The finding showed
that the condition of teacher competency in using innovation and ICT in schools under the Phitsanulok
Primary Educational Service Area Office 3 in overall was in high level (xˉ = 3.59 S.D.= 0.57) . When we
consider in each issues founded that the level of searching several resources for supporting learning of
students was in highest. (xˉ = 3.60 S.D.= 0.65) then, , the level of technology and ICT development
were in high level (xˉ= 3.60 S.D.= 0.64) and the level of using, designing, creating and improving
innovation was high level (xˉ = 3.56 S.D.= 0.62)
Keywords: competency innovation evaluation educational information and communication technology
บทนา
ขออั ญ เชิ ญ พระราชด ารั ส และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510 ความว่า
“งานด้านการศึกษาเป็นงานสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับ
การศึกษาของชาติเป็นใหญ่ ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมี
สัญญาณบางอย่างเกิดขึ้น ด้วยว่าพลเมืองของเราบางส่วนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก
ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป เราอาจจะเอาตัวไม่รอด ประกฎการณ์เช่นนี้นอกจากเหตุอื่นแล้วต้องมีเหตุมาจากการจัดการศึกษา
ด้วยอย่างแน่นอน เราต้องจัด งานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาทมิตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510 (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, 2558 : 3)
ดังนั้นประเทศจาเป็นต้องมีพลเมืองที่มีการศึกษาดี จากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผล
กระทบให้การศึกษาไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีสติปัญญา
เจริญงอกงามเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ประสบการณ์อื่นๆ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตได้ (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, ม.ป.ป. : 5) ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะกระตุ้นการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน (สุชาติ วงศ์สุวรรณ, 2542 : 1)
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและได้ให้ความสาคัญ กับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดให้อยู่ในหมวด 9 มาตรา 63-69 ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมโลกปัจจุบัน อัน
จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25542556 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจด้านต่างๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการดาเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันความรู้ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและใน
การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนนั้น ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการ
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ปฏิรูปการศึกษา โดยบุคลากรครูมีสว่ นสาคัญในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีมากที่สุด ครูจาเป็นที่
จะต้องมีทักษะความรู้ในด้านนี้อย่างดีเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ต้ องก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในอนาคต
ซึ่งให้ความสาคัญกับการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเร่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน
และการพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประถมศึกษาพิ ษณุ โลก เขต3, 2556 : 3) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ นาทัน (2550) พบว่าโครงสร้าง
พื้นฐานและทรัพยากรที่จาเป็นไม่เพียงพออีกทั้งคอมพิวเตอร์มีน้อยด้านการดาเนินการ ต่าง ๆ ด้าน ICT ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินงานที่กาหนด ขาดผู้มีความเชี่ยวชาญมาดูแลระบบเครือข่ายขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรใน
ด้าน ICT ได้อย่างถูกต้อง ด้านการจัดการเรียนการสอนขาดการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ
เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 –
2561 ที่ใช้ให้เห็นผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนแม่บท ICT เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 2556 สภาพปัญหาการใช้ ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงความรู้เนื่องจากระบบเครือข่ายและ
ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อทาให้ไม่สามารถใช้สื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้มีการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ใน
รายวิชาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนยังไม่ครบเนื้อหาสาระวิชา
สรุปได้ว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นฟันเฟืองที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาต่างๆ ทั้งด้าน
บุคคลและสังคมซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมีส่วนผลักดันให้กระบวนการจัดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูต้องอาศัยการพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่
หยุดยั้งเพื่อนนาไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเป็นส่วนสาคัญในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่บุคลากรครูจาเป็ นจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ความรู้ ความสามารถและทั ก ษะ หรือ ที่ เรี ย กว่ า สมรรถนะของบุ ค คลเป็ น สิ่ งจ าเป็ น ส าหรั บ ครูที่ ใช้ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ครูจาเป็นต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
จากความเป็นมาและความสาคัญของสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพสมรรถนะครูด้าน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
เพื่อให้ทราบถึงสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาสภาพการพั ฒ นาสมรรถนะครูด้ านการใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศในสถานศึก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยเป็นการศึกษาวิจัยกรอบแนวคิดมาตรฐานวิชาชีพของครู ตาม
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1 ) การ
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เลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่ดี 2 ) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเกิด การเรีย นรู้ที่ ดี 3 ) การแสวงหาแหล่ งเรียนรู้ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยเป็ น
การศึกษาในเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจานวน 1,504 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการ
คานวณของเคจซี่และมอร์แกน ได้เป็นจานวน 306 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นนาผลการศึกษาที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งใน
ภาพรวมด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดและรายด้านข้อที่มีค่าเฉลีย่ ต่าที่สุดสามอันดับแรกของทุกด้าน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาต่อไป

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สภาพสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 โดยรวมและเป็นรายด้าน
สภาพสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม
S.D.
ระดับ
xˉ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
1. ด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง
3.56
0.62
มาก
และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี
2. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3.60
0.64
มาก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
3. ด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
3.60
0.65
มาก
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
รวม
3.59
0.57
มาก
ระดับ ของสภาพการพั ฒ นาสมรรถนะครูด้ านการใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศในสถานศึก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านที่มีสภาพสมรรถนะครูสูงสุด คือด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่
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หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ดี ซึ่งอยู่ในระดับมาก และที่ด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
อยู่ในระดับมาก
ด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ระดับของสภาพ การ
พั ฒ นาสมรรถนะครูด้ านการใช้น วั ตกรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สมรรถนะครูด้านการเลือกใช้
ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรมที่มีระดับสูงสุ ด คือ ข้อ 1.1 ท่านมีความรู้ในการเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีในการสอนแต่ละครั้ง รองลงมา คือ ข้อ 1.5 ท่านมีทักษะในการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ข้อ 1.12 ท่านมีเจตคติที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการ
จัดการเรียนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 1.3 ท่านมีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอน
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ระดับของสภาพการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต
3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สมรรถนะครูด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มี
ระดับสูงสุด คือ ข้อ 2.2 ท่านมีความรู้ค้นคว้าพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
ครั้ง รองลงมา คือ ข้อ 2.3 ท่านมีทักษะในการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
ข้อ 2.7 ท่านฝึกฝนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นประจา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ข้อ 2.9 ท่านได้รับความรู้ด้านการพัฒนาการใช้สารสนเทศในการสอนแล้วนาไปใช้ได้
ด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับของสภาพการพัฒนาสมรรถนะ
ครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สมรรถนะครูด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ที่มีระดับสูงสุด คือ ข้อ 3.7 ท่านมีเจตคติที่ดีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรี ยนสามารถสืบค้นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของผู้เรียนได้ รองลงมา คือ ข้อ 3.5 ท่านมีเจตคติที่ดีในการสารวจแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอน ข้อ 3.3 ท่านมีการค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 3.4 ท่านมีทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการศึกษาที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยในภาพรวมด้ านที่ มีค่ าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด และรายด้ านข้อ ที่ มีค่ าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด สามอัน ดั บ แรกของทุ ก ด้ าน เพื่ อ น าไปพั ฒ นา
สมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาสภาพการพั ฒ นาสมรรถนะครูด้ านการใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศในสถานศึก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
การศึกษาสภาพการพั ฒ นาสมรรถนะครูด้ านการใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศในสถานศึก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีสภาพสมรรถนะครูสูงสุด คือด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี อาจ
เนื่องมาจากการเห็นความสาคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้
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ผู้เรียน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ ใช้ได้ เป็ นอย่ างดี แล้ วครูยังได้รวบรวมความรู้ในท้ องถิ่นมาใช้สอนผู้เรียนเพื่อจัดท า
แผนการสอนพร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อบูรณาการให้เด็กผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ ดังนั้นเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูภายในสถานศึกษาเล็งเห็นความสาคัญ จึง
จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า อบรมครูเพื่อสนองนโยบายการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปรีชา มาละวรรณโณ (2545 : 61-67) พบว่า สภาพการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้ าน
วิชาการด้านการสนับสนุนวิชาการและส่งเสริมวิชาการมีการจัดแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้ ปัญหาในการพัฒนาคือด้าน
งบประมาณและวัสดุครุภัณ ฑ์ ด้านบุคลากรและด้านการให้บริการ ด้านอาคารสถานที่และด้านการบริหารจัดการ ความ
ต้องการในการพัฒนามีความต้องการในระดับมาก เรียงตามลาดับคือ ด้านงบประมาณและด้านวัสดุครุภัณฑ์ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านบุคลากรและการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองอยู่ เตียงสกุล (2550 : 77-86)
พบว่า สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ความต้องการใช้แหล่งเรียนรู้โดยรวมและรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้เรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ความ
ต้องการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และผู้เรียนพบว่า ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่าสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี และด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนควรหาวิธีการส่งเสริมพัฒ นาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ โดยโรงเรียนควรมีการจัดสรรครูหรือวิทยากรให้ความรู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากเพื่อการหา
แนวทางพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามกรอบแนวคิดมาตรฐานวิชาชีพของครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
1. ผลการวิจัยจะช่วยให้ครูได้ทราบถึงสมรรถนะของตนในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และสามารถนาผลไปปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 3 สามารถที่จะนาผลจากการศึกษาวิจัยไปกาหนด
นโยบายในการพัฒนาให้แก่ครูในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้
สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาครูในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างต่างเขตพื้นที่
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2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ควรมีการศึกษารูปแบบ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครูผู้สอนในแต่ละช่วงชั้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.สมหมาย อ่าดอนกลอย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด และอาจารย์ ดร.ณิ รดา เวชญาลักษณ์ ที่ ได้กรุณ าให้คาแนะนา ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีที่ได้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามใน
การวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูช าพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง
จานวน 30 คน เครื่ องมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แผนพัฒ นาการจั ดการเรี ย นรู้ วิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ต ามแนวคิ ด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม จานวน 3 แผนการเรียนรู้ ดด้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางดิน แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางน้า แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางอากาศ และแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา
ดาเนินการตามแผนการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนช่วยส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนดด้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก โดยผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม ทักษะการแก้ปัญหา เจตคติ
Abstract
This research aims to: Develop science learning based on the concepts of science, technology,
society and environment; and Promote problem solving skills that affect students in Mathayom grade 9 ,
based on the concepts of science, technology, society and environment. Sample The research instrument
was development plan for science, technology, society and environment. Three learning plans were:
Learning Management Plan Water Pollution Management Plan Learning Management Plan about The air
pollution and the problem solving model. To perform a single-group test. To analyze data by average.
The research found that the development of science learning plan toward science, technology, society
and environment. To enhance students' problem-solving skills, they can enhance their problem-solving
skills according to the objectives of the research. The students had a good attitude toward learning
science at a high level. The students had higher cognitive skills after the study.
Keywords : science learning management based of science1, technology, society and environment
concept (stse)2, problem solving skills, attitude3
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บทนา
ประเทศดทยมีแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ดขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 23 และมาตรา 24 เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นความรู้ คุณธรรม และ
กระบวนการเรียนรู้ สนับสนุน การบูรณาการความรูใ้ ห้เข้ากับตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ รวมทั้งกิจกรรมที่
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิดการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม ในการป้องกันและแก้ดขปัญหาใน
สถานการณ์ที่นอกเหนือจากบทเรียนภายใต้หลักคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สานักนิติการ
สานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2542) การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับเป้าหมาย
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้การ
พัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง โดยมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ
รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนดปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม ปัญหา
เหล่านี้ล้วนเกิดจากมนุษย์ที่ใช้โอกาสในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ โดยมิดด้คานึงถึง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษาให้มนุษย์มีความตระหนักและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็ นปัญหาที่สาคัญในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากการกระทาของมนุษย์อั น
เนื่องมาจากความต้องการพื้นฐานและความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาการในการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการ
ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าประเภททุน (CapitalGoods)และสินค้าบริโภค (Consumer Goods)
ซึ่งกระบวนการผลิตนี้เองที่ก่อให้เกิดของเสียออกสิ่งแวดล้อม หลายครั้งที่มนุษย์เราทาลายสิ่งแวดล้อมเพราะความดม่รู้ถึง
สาเหตุและผลกระทบ ขาดข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้อง ทาให้มนุษย์เข้าถึงและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่พบในภาคเหนือ ดด้แก่ ปัญหาน้าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ และปัญหาดินเสื่อมโทรม จากปัญหาข้างต้น การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาเป็นต้องเป็นดปในทิศทางที่มีการมุ่งเน้นพัฒนาด้านความสามารถทางการคิด การแสวงหาความรู้
เพื่อสร้างทักษะการแก้ปัญหา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 2) โดยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
เชื่อมโยงวิธีการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชากับปัญหาในชีวิตจริง สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม
(STSE) ที่เป็นรูปแบบการศึกษาของแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ซึ่งให้ความสาคัญกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้ อ มของการพัฒ นาทางวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ม ากขึ้น มี เ ป้ าหมายหลั กคื อ การช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน สิ่งแวดล้อมที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยผลการวิจัยต่างๆ ดด้ยืนยันว่าการ
จัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมทาให้ผู้เรียนเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สนใจการเรียนมากขึ้นนาดปสู่การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน
ผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สัง คมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม ศึกษาโดยใช้ประโยชน์จากรูปแบบการวิจัยที่ดด้
ทาการสร้างสถานการณ์จาลองเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง จานวน 30 คน
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนดาเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยดด้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิ ทยาศาสตร์ ด้ านสิ่งแวดล้อ ม ตามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย
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1.2 ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 3 แผนการเรียนรู้ ดด้แก่ 1.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
มลพิษทางดิน 2.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางน้า 3.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางอากาศ
โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ
1.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงค่าของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1.3.1 นาแผนการจัดการเรียนรู้ดปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง จานวน 30 คน
1.3.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนการจัดการเรียนรู้แล้วบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
3.3 ทาการประมวลผลวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของ
แผนการจัดการเรียนรู้
2. ขอบเขตของการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง
จานวน 30 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัด
ลาปาง จานวน 30 คน
2.2 ขอบเขตข้อมูล ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม คือ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาคะแนนที่ดด้จากการทาแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ
โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาคะแนนที่ดด้จากการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มาวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาจานวน 20 ข้อ
4.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ ม จ านวน 3 เรื่ อ ง
ประกอบด้วย 1.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางดิน 2.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางน้า 3.แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางอากาศ
ผลการวิจัย
ตอนที่1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
การทดสอบ
จานวนนักเรียน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ก่อนเรียน
30
7.33
0.30
36.65
หลังเรียน
30
16.13
0.43
80.65
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ตารางที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ดด้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.33 คิดเป็นร้อยละ 36.65 ของคะแนนเต็ม และคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 16.13 คิดเป็นร้อยละ 80.65 ของคะแนนเต็ม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่ ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ระดับ เจตคติ ต่อ วิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มีต่ อ การจั ดการเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั งคม และ
สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน โดยพิจารณาความถี่
ค่าเฉลี่ย
ระดับเจตคติ
จานวนนักเรียน
ร้อยละ
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3
10.00
3.50 – 4.49
มาก
25
83.33
2.50 – 3.49
ปานกลาง
2
6.66
1.50 – 2.49
น้อย
0
0
1.00 – 1.49
น้อยที่สุด
0
0
ตารางที่ 2 นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อม หลังการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่ พบว่า นักเรียนมี เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับมากที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับมาก จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ
ระดับปานกลาง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66
อภิปรายผล
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า การศึ ก ษาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะผู้เรียนดด้รับการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นและมี เจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นดปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อดปนี้
1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน จานวน 3 แผน ประกอบด้วย 1) มลพิษทางดิน 2) มลพิษทางน้า 3) มลพิษทาง
อากาศ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนดด้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วย
ให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยตัวผู้เรียนเอง มีความยืดหยุ่นกันดปในแต่ละบุคคล โดยอาศัยบริบท
กิจกรรมและผลงานที่เป็นจริงซึ่งต่างจากการเรียนวิทยาศาสตร์โดยทั่วดปส่วนใหญ่ ที่ใช้หัวข้อในการจัดการเรียนรู้ห่างดกลจาก
ความเป็นจริงของสังคมและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลก(สุดารัตน์, 2558)
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาหลังจากดด้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 7.33 คิดเป็นร้อยละ 36.65 และค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการแก้ปัญหา
หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 16.13 คิดเป็นร้อยละ 80.65 เนื่องจาก ผู้เรียนมีความสามารถในการนาประสบการณ์ ทักษะ และ
ความรู้เดิมมาเรียงลาดับใหม่ ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการอย่างมีเหตุผล นักเรียนสามารถระบุปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาดด้ถูกต้องสอดคล้องกั บสถานการณ์ที่กาหนดให้ สามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาดด้ถูกต้องและเหมาะสม
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสืบค้นหาสาเหตุและแนวทางป้ องกันหรือแก้ดขสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ นักเรียนเกิดการสั่งสมกระบวนการ แนวทาง และทักษะการแก้ปัญหา เพื่อนามาใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ อย่างมีลาดับขั้นตอน โดยเริ่มจากการมองเห็นปัญหาดปจนถึงการลง
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ข้อสรุปให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางดว้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มี
ผลต่อทักษะการแก้ปัญหา(สุดารัตน์, 2558)
3. ผลการประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สั งคมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ย นที่ ด ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่ โดยภาพรวมนักเรียนมีเจต
คติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อนาดปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันดด้
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน จานวน 3 แผน ประกอบด้วย 1) มลพิษทางดิน 2) มลพิษทางน้า 3) มลพิษทาง
อากาศ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนดด้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
2. ผลการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม จาแนกการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินก่อนและหลังเรียนจากโจทย์
สถานการณ์โดยให้นักเรียนแสดงทักษะการคิดแก้ปัญหา พบว่า คะแนนการประเมินก่อนเรียนสูงกว่าคะแนนประเมินหลังเรียน
อย่างมีนัยสาคัญ
3. ผลการประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผศ.ดร.หฤทัย ดทยสุชาติ ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว ผศ.พูนฉวี สมบัติสิริ ดร.
ดพบูลย์ หมุ่ยมาศ ข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง ที่ดด้ให้ความร่วมมือในการวิจัยและขอ
ขอบใจนักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยาในการจัดการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร ศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1
ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) จานวน 108 โรงเรียน และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 113 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน และครู 297 คน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาแนกแต่ละโรงเรียนโดยใช้วิธีเทียบสัดส่วนตามจานวนของแต่ละโรงเรียน และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มาดาเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา และนาไปหาค่า
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า
บทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาส อยู่ในระดับมากและสูงเป็นอันดับแรก และด้าน
การเสริมพลังให้ได้รับอานาจ อยู่ในระดับมากและเป็นอันดับรองลงมา ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลัง
อานาจของผู้บริหารสถานศึ กษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ในภาพรวม พบว่า บทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับต่า (r = 0.070) กับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่งผลให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน
คาสาคัญ : การเสริมสร้างพลังอานาจ,ผู้บริหารสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purpose of this research was to study on the role of empowerment from school
administrators for learning achievement of students in Phetchabun Primary Educational Service Area
Office 1. Using the population and the sample was the school. The sample by the formula “Krejcie and
Morgan” by simple random sampling from 108 schools and stratified random sampling. The school
administrators 113 people was the respondents with at least one person per school and 297 teachers was
the respondents. Each school identified using relative proportions of each school and to sample a
coincidence. The instrument used to collect data was a questionnaire. Then the results were derived by
percentage, mean and standard deviation from the empowerment of school administrators. And to
evaluate the relationship with the academic achievement of students by used statistical correlation
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Pearson. The research found that the role of empower of school administrators in Phetchabun Primary
Educational Service Area Office 1 were perceived as high. Considering in each aspect found that power to
give a chance was high level and the first. And the power to power was high level and the second. The
relationship between roles empowerment of school administrators and learning achievement of students
In Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 it was founded that the role of the
empowerment of school administrator has the positive relationship in low level (r = 0.070) with the
achievement of students and no statistically significant. The findings are not consistent with the
hypothesis
Keywords : empowerment school administrators learning achievement
บทนา
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นในหลายด้ าน
มิติการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สะท้อนระบบสังคมไทย
หลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาให้มีการกระจาย
อานาจไปสู่โรงเรียนมากขึ้น ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553)
มาตราที่ 9 มาตราที่ 39 และมาตราที่ 54 ได้กล่าวถึงแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนาไปสู่การปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการจากแบบเติมที่เน้นการรวมอานาจ ไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษา และปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการปฏิรูป
สถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จ คือโรงเรียนนั้นต้องมีสภาพแวดล้อมที่มีความร่วมมือกันจากผู้ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาทุกฝ่าย ต้องมีสิ่งที่เอื้ออานวยความสะดวกแก่คณะทีมงานที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งมีทักษะใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน การสร้างวิสัยทัศน์ การกาหนดพันธกิจและการร่วมมือในการกาหนดแผนงานต่างๆ ของสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินการ และการตัดสินใจนั้น ความพึงพอใจของบุคลากรน่าจะมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการตัดสินใจในการทางาน มีความพึงพอใจเมื่อเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกกระบวนการ ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ขวัญและกาลังใจ หรือการได้รับการยกย่องนับถือในสถานภาพของข้าราชการ รวมไปถึงการได้รับโอกาสพัฒนาตนเองในเชิง
วิชาชีพ และความคาดหวังในบทบาทความสามารถของตนเอง การเสริมสร้างพลังอานาจเป็นรูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน เป็นผลให้บุคลากรได้ค้นพบตนเองและเกิดการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งทาให้บุคลากรได้รับ
การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในด้านการให้ความยอมรับและการประสบความสาเร็จในชีวิต บุคลากรจึงเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการทางาน ด้วยสานึกถึงเปาาหมายและความสาเร็จขององค์กรส่งผลถึงความรู้สึกยึดมั่น
ผูกพันในองค์กร ทาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและทุ่มเททางานอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จ
เชื่อมโยงกับหลักการเสริมสร้าง พลัง อานาจ ตามรูปแบบของสกอตต์และเจฟฟ์ (Scott and Jeffe,1991 อ้างถึงใน พระมหา
สมพร สุ ริ โ ย, 2552 : 82) ซึ่ งการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจแก่ ค รู นั้ น เป็ น กระบวนการเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ แ ก่ ค รู เ พื่ อ ให้ ค รู มี
ความสามารถ เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและรับรู้ในความสามารถนั้นๆ ทาให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลสาเร็จทั้งของตนเองและของโรงเรียน ซึ่งกระบวนการใดๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ครูมีพลังในการทางานสาเร็จตาม
เปาาหมายได้ถือเป็นการเสริมสร้างพลังอานาจแก่ครูทั้งสิ้น
แนวคิดของแคนเตอร์ (kanter 1983 : 136-180 , อ้างถึงใน รัตนา ลือวานิช 2539 : 4) กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้าง
พลังอานาจแก่บุคลากรจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มจากลักษณะสิ่งแวะล้อมในการปฏิบัติงานที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานมีส่วน
ร่วมฝนการแก้ปัญหาและยินยอมให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และยินยอมให้
บุคลากรมีการเติมโต โดยผู้บริหารต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าถึงอานาจ และเข้าถึงโอกาสได้โดยง่ายด้วยการให้ข่าวสารข้อมูล
ให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้ทรัพยากรให้โอกาสที่เพียงพอ ซึ่งเชื่อว่าจะทาให้บุคลากรนั้นสามารถใช้ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานเต็มที่เต็มศักยภาพนั้นย่อมหมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความ
เชื่อมั่นมีความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ
บทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่สาคัญ
สาหรับครูผู้สอนที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก ถ้าครูได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย เช่น ขาดความเชื่อมั่นในอานาจและสถานภาพขององค์กร ขาดการส่งเสริมและสนับสนุน
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ปัจจัยที่จาเป็นจากองค์กร จะทาให้ส่งผลต่อมาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะ
มีผลกระทบโดยตรงกับพลั งอานาจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่จะไปมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
มาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และภาระหน้าที่อื่นๆ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เ พ ช ร บู ร ณ์ เ ข ต 1 ก็ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น ต่ า ก ว่ า ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ ช า ติ
ดังจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศในทุ ก สาระการเรี ย นรู้ คื อ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ 0.94 คะแนน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าระดับประเทศ 2.18 คะแนน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ 1.19 คะแนน สาระการ
เรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า ระดั บ ประเทศ 1.39 คะแนน และสาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า
ระดั บ ประเทศ 1.38 คะแนน ซึ่ ง ค่ า เฉลี่ ย รวมน้ อ ยกว่ า ระดั บ ประเทศ 1.42 คะแนน ดั งนั้ น ครู ค วรได้ รั บ การสนั บ สนุ น
ปัจจัยพื้นฐานและมีการเสริมพลังอานาจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการ
เสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนามาเป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบาย วางแผนในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แผนพัฒนาบุคลากรตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานด้านอื่นๆ
ให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งนี้มีประชากรเป็นโรงเรียน สังกัด
สานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 1 จ านวน 151 โรงเรีย น ประกอบด้ วยผู้ บริห ารสถานศึกษา
165 คน และครู 1,391 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) สุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จานวน 108 โรงเรียน และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
random sampling) แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 113 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน และครู
297 คน เป็ น ผู้ ต อบแบบสอบถาม จ าแนกแต่ ล ะโรงเรี ย นโดยใช้ วิ ธี เ ที ย บสั ด ส่ ว นตามจ านวนของแต่ ล ะโรงเรี ย น
และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม รวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูนามาหา
ค่าเฉลี่ย (xˉ) ของแต่ละโรงเรียน จากนั้นนาผลการศึกษาที่ได้มาดาเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย (xˉ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา และขอข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 เพื่ อ น ามา หาค่ า เฉลี่ ย (xˉ)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 108 โรงเรียน จากนั้น
นาทั้งสองตัว แปร ไปหาค่ าความสัม พัน ธ์ โดยใช้ สถิ ติ สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ แบบเพี ยร์ สัน (Pearson’s Correlation
Coefficient)
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บทบาทการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
1 การเสริมพลังให้ได้รับอานาจ
1.1 การเสริมพลังให้ได้รับทรัพยากร
1.2 การเสริมพลังให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
1.3 การเสริมพลังให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
2 การเสริมพลังให้ได้รับโอกาส
2.1 การเสริมพลังให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
2.2 การเสริมพลังให้ได้เพิ่มพูนความสามารถและทักษะ
2.3 การเสริมพลังให้ได้รับยกย่องชมเชยและการยอมรับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์บทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวมทุกด้าน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวมทุกด้าน (n=108)
ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
ข้อ
รายการ
การเสริมสร้าง
(x )
มาตรฐาน
พลังอานาจ
(S.D.)
ด้านการเสริมพลังให้ได้รับอานาจ
1 การเสริมพลังให้ได้รับทรัพยากร
4.36
0.40
มาก
2 การเสริมพลังโดยการส่งเสริมสนับสนุน
4.37
0.36
มาก
3 การเสริมพลังให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
4.42
0.37
มาก
เฉลี่ยด้านที่ 1
มาก
4.38
0.34
ด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาส
1 การเสริมพลังให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4.40
0.36
มาก
2 การเสริมพลังให้ได้เพิ่มพูนความสามารถและทักษะ
4.36
0.35
มาก
3 การเสริมพลังให้ได้รับยกย่องชมเชยและการยอมรับ
4.43
0.36
มาก
เฉลี่ยด้านที่ 2
มาก
4.40
0.32
รวมเฉลี่ย
4.39
0.32
มาก
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของทั้ง 2 ด้าน พบว่าบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
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ด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาสอยู่ในระดับสูงกว่าด้านการเสริมพลังให้ได้รับอานาจ พิจารณาข้อย่อยของแต่ละด้านพบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การเสริมพลังให้ได้รับยกย่องชมเชยและการยอมรับ อยู่ในระดับมากและสูงสุด
เป็นอันดับแรก การเสริมพลังให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมากและรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 และการเสริมพลังให้ได้รับ
ทรัพยากรและการเสริมพลังให้ได้เพิ่มพูนความสามารถและทักษะ อยู่ในระดับมากและสูงเป็นอันด้บสุดท้าย
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
ผลการวิเคราะห์ข้ อมู ลผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นของนั กเรียน สั งกั ดสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึ กษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกอบด้วย 5 วิชา
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ในภาพรวมและรายวิชา (n=108)
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ( x )
เปรียบ
ข้อ
รายการ
ระดับ
มาตรฐาน
ระดับ
เทียบระดับ
เขตพื้นที่ฯ
(S.D.)
ประเทศ
ประเทศ
1 ภาษาไทย
51.17
6.92
52.98
-1.81
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43.24
5.99
46.70
-3.46
3 ภาษาอังกฤษ
30.99
5.42
34.60
-3.61
4 คณิตศาสตร์
37.61
8.35
40.50
-2.89
5 วิทยาศาสตร์
38.93
5.40
41.20
-2.27
รวมเฉลี่ย
40.39
5.21
43.19
-2.80
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของทั้ง 5 วิชา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 อยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศ ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายวิ ช า
ทั้ ง 5 วิ ชาพบว่ า วิ ชาภาษาไทย อยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศ และสู งเป็ น อั น ดั บ แรก วิ ช าสั งคมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับต่ากว่าระดับประเทศ และสูงรองลงมาเป็นอันดับ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับต่ากว่า
ระดั บ ประเทศ และสู งรองลงมาเป็ น อั น ดั บ 3 ส่ ว นวิ ช าภาษาอั งกฤษอยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศและสู งเป็ น
อันดับสุดท้าย
3. ผลการวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่า งบทบาทการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมและทั้ง 2
ด้าน กับภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 5 วิชา ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 9
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรวมเฉลี่ย
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
นัยสาคัญทางสถิติ
(r)
(sig.)
ด้านการเสริมพลังให้ได้รับอานาจ
0.049
0.306
ด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาส
0.086
0.189
ภาพรวม
0.070
0.235
จากตารางที่ 3 พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในภาพรวม บทบาท
บทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจ
ของผู้บริหาสถานศึกษา
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การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ ต่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ด้านการเสริมพลังให้ได้รับอานาจ มีค่าความสัมพันธ์
ทางบวกในระดั บต่ า มี ความสั ม พัน ธ์ กับ ผลผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยน อย่ างไม่มี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ และด้ า น
การเสริ ม พลั งให้ ไ ด้ รั บ โอกาส มี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ ต่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนักเรียนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของนั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 ผู้ วิ จั ย อภิ ป รายผลการวิ จั ย
ได้ดังนี้
1. บทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
ผลปรากฏว่ า บทบาทการเสริ มสร้า งพลั งอ านาจของผู้บริ หารสถานศึก ษา สังกัด สานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาส อยู่ในระดับสูงกว่าการเสริม
พลังให้ได้รับอานาจเล็กน้อย อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้การยอมรับในความสามารถของครูที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ยกย่องชื่นชมครูที่มีความสามารถทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และสนับสนุนครู
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีก าร
ประชุม เพื่อทาความเข้าใจและแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ครูอยู่เสมอ ให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายในสถานศึกษาที่รวดเร็วและ
ทั่วถึง สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพให้ได้รับความก้าวหน้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นตามศักยภาพของครู ตลอดจนการสนับสนุ นและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนของครู
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชาย บุญศิริเภสัช (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การศึกษาการเสริมสร้างพลังอานาจ
การทางานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยพื้นฐานของครูในการเสริมสร้างพลังอานาจ
การทางานกระบวนการเสริมสร้างพลังอานาจการทางาน และพลังอานาจการทางานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
การศึกษา 8 อยู่ในระดับดี พลังอานาจการทางานของครูมีความสัมพันธ์กับทุกด้าน ในปัจจัยพื้นฐานของครู และทุกด้านใน
กระบวนการเสริมสร้างพลังอานาจการทางานของครูในสถานศึกษาปัจจัยพื้นฐานของครูโดยรวมในทุกด้าน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วินัย พลสิทธิ์ (2547 : 162) ที่ทาการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการเสริมสร้างพลังอานาจกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความตั้งใจในการ
ส่งเสริมให้ครูได้มีอิสระในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผลปรากฏว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 5 วิ ช า ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศ
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ คาถามเป็ น รายวิ ชาทั้ง 5 วิ ชา เรี ย งลาดั บ ตาม ค่ าคะแนนเฉลี่ ยจากสู งไปต่ าพบว่ า วิ ชาภาษาไทย
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 51.17 คะแนน วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 43.24 คะแนน
วิชาวิท ยาศาสตร์ มี ค่า คะแนนเฉลี่ ย 38.93 คะแนน วิ ชา คณิต ศาสตร์ และมี ค่ า คะแนนเฉลี่ย 37.61 คะแนน ส่ วนวิ ชา
ภาษาอังกฤษ 30.99 คะแนน สอดคล้องกับ ปรีชา ศรีทา ( 2554 : 61) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
ผู้น าทางวิ ชาการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาใน
จังหวัดหนองคาย ที่กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมแล้วต่ากว่าเกณฑ์ 50 % อยู่มาก อาจจะเนื่องจากหลายสาเหตุ
เช่นมีครูไม่เพียงพอ, ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก, ครูมีภาระงานอื่นมากเกินไป ครูสอนโดยไม่ยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางกาหนด หรือนักเรียนไม่เห็นความสาคัญของการสอบ

320

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

3.ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบทบาทการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผลการวิ จัยพบว่า บทบาทการเสริ มสร้างพลังอานาจของผู้ บริหารสถานศึก ษากับผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียนของ
นัก เรี ย น สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเพชรบู รณ์ เขต 1 มี ค่ าความสัม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ ต่ า
(r = 0.070) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัยชาญ น้อยนัน, ทวี
แย้มดี และลูกน้ามากลิ่น (2551 : 61) ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทาให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนสูงขึ้นได้ เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา เช่น ตัวนักเรียนเองที่ขาดความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการเรียน ไม่เห็นถึงความสาคัญ ของคะแนนผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน ตัวผู้ปกครอง แบบทดสอบกับ กระบวนการจัด การเรีย นการสอนของครูไ ม่มี ความสอดคล้องกัน การขาด
แคลนครูจึงทาให้ครูผู้สอนไม่ตรงตามเอกวิชาที่เรียนมา สภาพแวดล้อมและขนาดของโรงเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สมจิต อิน ทร์แ สง (2557 : 61) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ ที่กล่าวไว้ว่า
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ระดับนัยสาคัญ .01 ทั้งในภาพรวม
และรายด้านโดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดกลับพบว่าภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
สนั บ สนุ นทรั พ ยากรการสอนมี ค วามสั ม พั น ธ์เ ชิ งลบกบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน ถึ งแม้ว่ า จะอยู่ ใ นระดับ น้ อ ยมาก ท าให้
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกบสมมติฐานนั้น อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษามีองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ทาให้มีตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และอาจมีหลายตัว
แปรที่ร่วมกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
สรุปผลการวิจัย
1. บทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
ผลปรากฏว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บทบาทการเสริมสร้างพลังอานาจด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาส อยู่ใน
ระดับมากและสูงเป็นอันดับแรก และด้านการเสริมพลังให้ได้รับอานาจ อยู่ในระดับมากและเป็นอันดับรองลงมา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผลปรากฏว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2 559 ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 5 วิ ช า ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศ
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ ค าถามเป็ น รายวิ ชาทั้ ง 5 วิ ชา เรี ย งล าดั บ ตาม ค่ า คะแนนเฉลี่ ย จากสู ง ไปต่ า คื อ วิ ชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบทบาทการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจของผู้ บ ริ ห ารสถา นศึ ก ษากั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผลการวิ จั ย พบว่ า บทบาทการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
(r = 0.070) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทาให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นงลั ก ษณ์ ใจฉลาด ประธานหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ ค ม นาคอ้ า ย
ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ และอาจารย์ ดร.สมหมาย อ่าดอนกลอย ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คาแนะนาด้วยดีมาตลอด
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ขอขอบพระคุณนายสาเร็จ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเป็น อานวยความสะดวก ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และให้ความ
ช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้
ประโยชน์และคุณค่าใด ๆ ที่พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องกตเวทิตาแด่บิดา มารดา บุพการี
ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้กาลังใจมาโดยตลอด รวมทั้งผู้เขียนตารา
วิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงทุกท่าน
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาความสามารถในการใช้คาพ้องของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
A STUDY OF ABILITY IN USING HOMONYM OF THIRD-YEAR JAPANESE MAJOR STUDENTS
AT PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY
สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์* กัญญารัตน์ พุ่มหมัน ธมลวรรณ ยศปัญญา นิรวิทย์ ทองทา และภาณุพรรณ รับผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail: oil.sujitra@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงและคาพ้องความหมายที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 จานวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบตัวเลือก จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
แบบทดสอบคาพ้องเสียงและแบบทดสอบคาพ้องความหมาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
1) นักศึกษามีความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.70 2) นักศึกษามีความสามารถในการ
ใช้คาพ้องความหมายอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.09 และ 3) นักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คาพ้องความหมาย
ในระดับผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่านักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงในระดับผ่านเกณฑ์ ในอัตราร้อยละ 75.00
และ 25.00 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความสามารถ คาพ้อง ภาษาญี่ปุ่น
Abstract
This research aims to examine the level of ability in using homophone and synonym addressed
in basic Japanese grammar books of 32 third-year Japanese major students at Pibulsongkram Rajabhat
University in the semester of 1/2017. The research instruments are 2 of multiple choices tests:
homophone test and synonym test, which are analyzed by the statistical ways of mean and percentage.
The results show that 1) students’ ability in using Japanese homophone is at Moderate level (52.70%).
2) Students’ ability in using Japanese synonym is at Good level (76.09%). And 3) there are students at
Pass level in using Japanese synonym more than students at Pass level in using Japanese homonym
about 75% and 25%, respectively.
Keywords: ability homonym Japanese
บทนา
ภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้เรียนชาวไทย แต่กลับ หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยส่วนใหญ่มัก จะกล่าวตรงกันว่า “ภาษาญี่ปุ่นยาก” อาจด้วยลักษณะของภาษาญี่ปุ่นที่มี
ความแตกต่างจากภาษาไทยทั้งในด้านการลาดับคาและโครงสร้างประโยค อีกทั้งคาศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่มีเป็นจานวนมาก ทั้ง
คาศัพท์ที่รับมาจากภาษาจีนซึ่งเขียนด้วยอักษรคันจิ (kanji) คาศัพท์ของญี่ปุ่นเองซึ่งเขียนด้วยอักษรฮิรางานะ (hiragana) หรือ
คันจิ และคาศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งเขียนด้วยอักษรคาตาคานะ (katakana) คาศัพท์หลายคาออกเสียงหรือมี
รูปเขียนด้วยอักษรฮิรางานะที่คล้ายกันแต่กลับมีความหมายและใช้ในบริบทที่ต่างกัน เช่น 橋 “สะพาน” 箸 “ตะเกียบ” และ
端 “ปลาย ขอบ” ต่างออกเสียงว่า hashi จะเรียกคากลุ่มนี้ ว่า “คาพ้องเสียง” (homophone) และคาศัพท์หลายคาที่ มี
รูปเขียนต่างกันแต่กลับมีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน และอาจใช้ได้ทั้งในบริบทที่เหมือนกันหรือต่างกัน เช่น お手洗い
(otearai) 化粧室 (keshoo’shitsu) 便所 (binjo) และ トイレ (toire) ที่ต่างหมายถึง “ห้องน้า” จะเรียกคากลุ่มนี้ว่า
“คาพ้องความหมาย” (synonym) โดยในการสื่อสารนั้น คาศัพท์ถือเป็น ปัจจัยสาคัญที่สุดที่ผู้ส่งสารจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่
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ตนเองต้องการสื่อสารออกไปสู่ผู้รับสารได้ ไม่ใช่เรื่องโครงสร้างไวยากรณ์เท่านั้น ซึ่งเทียบได้กับวัยเด็กที่เรียนรู้การสื่อสารภาษา
ในระดับคาศัพท์ก่อนที่จะขยายไปสู่ระดับประโยคนั่นเอง
ในการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนั้น สั งเกตพบว่านักศึกษาจานวนมากยังมี ปัญหาในการจดจ า
ความหมายของคาศัพท์และไม่สามารถนาคาศัพท์ไปใช้จริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท โดยเฉพาะในกลุ่มคาศัพท์ที่
มีลักษณะบางประการสอดคล้องกัน เช่น คาพ้องเสียงหรือคาพ้องความหมาย ซึ่งคาพ้องเสียงหรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า
同音異義語 (doo’on’i’gigo) คื อ ค าที่ มี รู ป ต่ า งกั น ความหมายต่ า งกั น แต่ อ อกเสี ย งเหมื อ นหรื อ คล้ า ยกั น (กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ, 2558) นั้นพบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ในขณะที่
คาพ้องความหมาย หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า 類義語 (rui’gigo) คือคาที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือซ้ากัน แต่
อาจเขียนหรืออ่านต่างกัน (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2557) พบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาเฉพาะบางกลุ่มคาที่มีความหมายร่วมกัน เช่น การศึกษาความหมายและวิธีการใช้คากาหนด
ขอบเขต shika dake bakari ของภาณิการ์ สุรรังสิกุล (2551) หรือเน้นการศึกษาเฉพาะบางรูปไวยากรณ์ที่มีความหมาย
สอดคล้องกัน เช่น การศึกษาความเข้าใจของผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเกี่ยวกับประโยคกรรมวาจกและประโยค -temorau
-tekureru ของสุจิตรา เลิศเสม (2548) โดยยังไม่ปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาคาศัพท์ประเภทคาพ้องเสียงและคาพ้องความหมาย
ที่ครอบคลุมข้อมูลไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นแต่อย่างใด
จากการรวบรวมรายการคาศัพท์ประเภทคาพ้องเสียงและคาพ้องความหมายที่ปรากฏในหนังสือเรียนไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น みんなの日本語 “มินนะ โนะ นิฮงโกะ” ที่แปลและเรียบเรียงโดยสานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นหนังสือเรียนระดับ มาตรฐานที่ใช้กันในประเทศไทยและฉบับแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ที่ใช้
กันทั่วโลก พบคาพ้องเสียงประเภทคากริยาซึ่งสังเกตพบว่าเป็นปัญหามากที่สุด ทั้งหมด 31 กลุ่มคา รวม 67 คา และ พบ
คาพ้องความหมายซึ่งเรียงตามจานวนที่พบมากไปน้อย ได้แก่ ประเภทคานาม คากริยา คาคุณศัพท์ และคากริยาวิเศษณ์
ทั้งหมด 52 กลุ่มคา รวม 105 คา โดยเป็นจานวนที่มากในระดับหนึ่งที่สามารถสร้างความสับสนในการใช้คาศัพท์ของผู้เรียนได้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสารวจระดับความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงและคาพ้องความหมายของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 ที่เพิ่งเรียบจบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผลวิจัยที่ได้
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไปได้
วิธีการดาเนินวิจัย
งานวิ จั ยนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ งส ารวจเพื่ อเป็ น ข้ อ มูล พื้ น ฐานด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาญี่ปุ่ น โดยส ารวจ
ความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงและคาพ้องความหมายในระดับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จานวน 32 คน โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้ค าพ้ องในภาษาญี่ ปุ่น ชั้น ต้น แบบปรนั ยหลายตั วเลือ ก จ านวน 2 ฉบับ ได้แ ก่ แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการใช้คาพ้องเสียง 15 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้คาพ้องความหมาย 20 ข้อ โดย
ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูล คาพ้องเสียงเฉพาะกลุ่มคากริยาซึ่งสังเกตพบว่าเป็นปัญหามากที่สุดจากหนังสือเรียนไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ เล่ม 1-4 และหนังสือรวมคาศัพท์มินนะ โนะ นิฮงโกะ รวมจานวน 5 เล่ม ได้
คาพ้องเสียงทั้งหมด 67 คา แบ่งเป็น 31 กลุ่ม แล้วนามาเปรียบเทียบกับหนังสือภาษาญี่ปุ่นดิ้นได้ ซึ่งได้รวบรวมกลุ่มคาพ้อง
เสียง 100 กลุ่มที่พบเห็นบ่อยในชีวิตประจาวันไว้ ได้คากริยาพ้องเสียงทั้งหมด 44 คา แบ่งกลุ่มตามเสียงที่พ้องกันได้ 19 กลุ่ม
3. รวบรวมข้อมูลคาพ้องความหมายประเภทคานาม คากริยา คาคุณศัพท์ และคาวิเศษณ์ ซึ่งเป็นคาเนื้อหาที่มี
ความหมายในตัวเองจากหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ เล่ม 1-4 รวมจานวน 4 เล่ม ได้คาพ้อง
ความหมายทั้งหมด 105 คา แบ่งกลุ่มตามความหมายที่พ้องกันได้ 52 กลุ่ม
4. วิเคราะห์และกาหนดโครงสร้างเนื้อหาของแบบทดสอบแต่ละฉบับ โดยพิจารณาคัดเลือกข้อมูลคาศัพท์ที่มีความถี่
ในการใช้จริงสูงจากเว็บไซต์ http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/.(online)
5. สร้างแบบทดสอบคาพ้อง ฉบับละ 20 ข้อ และ 30 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพของข้อสอบด้าน
ความตรง หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ (ค่า IOC เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป)
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6. นาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน แล้วนาผลที่ได้มาหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอานาจจาแนก (r) โดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.20-0.80 เพื่อคัดเลือกใช้จริง 15 ข้อ และ 20 ข้อ ตามลาดับ
7. นาแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ ฉบับละ 15 ข้อ และ 20 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
(reliability) โดยใช้สูตร KR20 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบเท่ากับ 0.80 และ 0.60 ตามลาดับ โดยแบบทดสอบแต่ละฉบับมี
ตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างแบบทดสอบคาพ้องเสียง
- この薬であなたの頭痛は【 直る 治る 】でしょう。
Kono kusuri-de anata-no zutsuu-wa
[ naoru ]-deshoo.
ยาตัวนี้-ด้วย
คุณ-ของ อาการปวดศีรษะ หาย-คงจะ
“อาการปวดศีรษะของคุณคงจะหายด้วยยาตัวนี้”
(直る “(ซ่อม) หายแล้ว เป็นปกติดังเดิม” และ 治る “หายคืนสู่สภาพเดิม” คาตอบที่ถูกต้องคือ 治る)
- 蛇を【 飼う 買う 】ために、必要なものを揃えましょう。
Hebi-o [ kau ]-tame ni, hitsuyoo-na mono-o soroe-mashoo.
งู
เลี้ยง-เพื่อ/สาหรับ จาเป็น
สิ่งของ เตรียม-กันเถอะ
“เตรียมของจาเป็นสาหรับการเลี้ยงงูกันเถอะ”
(飼う “เลี้ยง (สัตว์)” และ 買う “ซื้อ” คาตอบที่ถูกต้องคือ 飼う)
ตัวอย่างแบบทดสอบคาพ้องความหมาย
- 子供を【 牛乳 ミルク 】で育てる動物は種類がたくさんあります。
Kodomo-o [ gyuunyuu miruku ]-de sodeteru doobutsu-wa shurui-ga takusan arimasu.
ลูก
[ นม ]-ด้วย
เลี้ยงดู สัตว์
ชนิด/พันธุ์ มาก
มี
“มีสัตว์หลายชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม”
(牛乳 “นม” หมายถึงนมที่มาจากวัว และ ミルク “นม” หมายถึงนมหรือนมผงสาหรับเด็ก คาตอบที่
ถูกต้องคือ ミルク)
- 【 寝 眠り 】ながら、本を読んでいる。
[ ne nemuri ]-nagara, hon-o yon-de iru.
[ นอน ]-พลาง
หนังสือ อ่าน-กาลัง
“(กาลัง)นอนไปพลางอ่านหนังสือไปพลาง”
(寝る “นอน” หมายถึงนอนราบ เอนตัวนอน และ 眠る “นอน” หมายถึงนอนหลับ นอนแบบไม่ได้สติ
นอนไม่รู้สึกตัว คาตอบที่ถูกต้องคือ 寝る)
8. นาแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นนาผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วย
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าร้อยละ (percentage) โดยเทียบเกณฑ์วัดและประเมินผล ดังนี้
คะแนนร้อยละ 81-100 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนร้อยละ 61-80 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดับดี
คะแนนร้อยละ 41-60 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดับดีพอใช้
คะแนนร้อยละ 21-40 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดับอ่อน
คะแนนร้อยละ
0-20 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดับอ่อนมากมาก
9. สรุป และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
1. ความสามารถในการใช้คาพ้องเสียง
การศึกษาความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 จานวน 32 คน ด้วย
แบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก จานวน 15 ข้อ ปรากฏผลดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3
คนที่

คะแนน (15)

ร้อยละ

ระดับความสามารถ

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
28
29
30
31
32

7
10
4
12
11
8
8
7
8
6
9
7
8
8
6
9
8
5
6
5
8
11
9
10
6
10
6
12
7
6
8
10

46.67
66.67
26.67
80.00
73.33
53.33
53.33
46.67
53.33
40.00
60.00
46.67
53.33
53.33
40.00
60.00
53.33
33.33
40.00
33.33
53.33
73.33
60.00
66.67
40.00
66.67
40.00
80.00
46.67
40.00
53.33
66.67

พอใช้
ดี
อ่อน
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
อ่อน
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
อ่อน
พอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อน
อ่อน
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
อ่อน
ดี
อ่อน
ดี
พอใช้
อ่อน
พอใช้
ดี

เฉลี่ย

7.97

52.70

พอใช้

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้คา
พ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 7.97 จาก 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.70
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายบุค คลพบว่ า มี นัก ศึก ษาที่ส อบผ่ านเกณฑ์ห รือ มีค วามสามารถในการใช้ คาพ้ องเสี ยงใน
ภาษาญี่ปุ่นในระดับดีขึ้นไป รวมจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยเป็นความสามารถในระดับดีทั้งหมด และมีนักศึกษาที่
สอบไม่ผ่านเกณฑ์หรือมีความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นในระดับพอใช้ลงมา รวมจานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 กล่าวคือ ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.87 และในระดับอ่อน จานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 20.12 โดยไม่ปรากฏนักศึกษาที่มีความสามารถทั้งในระดับดีมากและอ่อนมาก
2. ความสามารถในการใช้คาพ้องความหมาย
การศึกษาความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 จานวน 32 คน
ด้วยแบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ปรากฏผลดังตาราง 1
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3
คนที่
คะแนน (20)
ร้อยละ
ระดับความสามารถ
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
28
29
30
31
32
เฉลี่ย

15
16
13
19
15
17
12
12
12
11
14
16
12
15
14
19
13
16
15
14
18
17
14
15
14
17
18
17
19
18
17
13
15.22

75
80
65
95
75
85
60
60
60
55
70
80
60
75
70
95
65
80
75
70
90
85
70
75
70
85
90
85
95
90
85
65
76.09

ดี
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
พอใช้
อ่อน
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดี

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้คา
พ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 15.22 จาก 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.09
เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์หรือมีความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายใน
ภาษาญี่ปุ่นในระดับดีขึ้นไป รวมจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 กล่าวคือ ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก จานวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 และในระดับดี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.62 และมีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์หรือมี
ความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นในระดับพอใช้ลงมา รวมจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 กล่าวคือ
ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.87 และในระดับอ่อน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10
โดยไม่ปรากฏนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับอ่อนมาก
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้คาพ้องในภาษาญี่ปุ่น
การเปรียบเทียบระดับความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงและคาพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 ปรากฏดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบระดับความสามารถในการใช้คาพ้องในภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3
จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้ นปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้คาพ้อง
ความหมายเฉลี่ยในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.09 ในระดับที่สูงกว่าความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงซึ่งเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 52.70
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บความสามารถในการใช้ ค าพ้ อ งในภาษาญี่ ปุ่ น ของนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะกลุ่ ม พบว่ า
กลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายในภาษาญีป่ ุ่นในระดับผ่านเกณฑ์ (มีผลคะแนนร้อยละ 61 ขึ้นไป) มี
จานวนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นในระดับผ่านเกณฑ์ กล่าวคือ ร้อยละ 75.00
และร้อยละ 25.00 ตามลาดับ โดยไม่ปรากฏกลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นในระดับ ดีมาก
ซึ่งตรงข้ามกับความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายในภาษาญีป่ ุ่นที่มีนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับดีมากในอัตราหนึ่ง
ในสาม (ร้อยละ 34.38)
อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายได้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่ามีนักศึกษาที่มีระดับความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับอ่อน
สูงถึงร้อยละ 46.88 นั้น อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีความเคยชินกับการทดสอบคาศัพท์ในขั้นการจาความหมาย ยังไม่ค่อ ยมี
โอกาสได้ฝึกการนาคาศัพท์ไปใช้สื่อสารในบริบทต่าง ๆ เมื่อต้องเลือกใช้คาศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทจึงไม่สามารถใช้ได้จริง
ผลการวิจัยนีท้ าให้เห็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในด้านคาศัพท์ต่อไปได้ว่าควรเน้นการนา
คาศัพท์ไปใช้มากขึ้นกว่าการท่องจาความหมาย และควรมีการสอนเชื่อมโยงคาศัพท์ที่มีรูปหรือเสียงพ้องกันพร้อมยกตัวอย่าง
บริบทการใช้ให้เข้าใจความแตกต่างนั้นด้วย
2. จากผลการวิจัยที่พบว่ามีนักศึกษาที่มีระดับความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ
อ่อนเพียงร้อยละ 24.97 นั้น อาจเป็นผลมาจากในชุดหนังสือเรียนมินนะ โนะ นิฮงโกะนั้น นอกจากให้ความหมายของคาศัพท์
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แล้ว ยังมีการอธิบายถึงบริบทการใช้ของคาศัพท์นั้น ๆ ไว้สั้น ๆ พอเข้าใจได้ และในชั้นเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นก็มักมี
การยกตัวอย่างหรือสร้างแบบทดสอบที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์การใช้คาศั พท์นั้นซ้า ๆ ทาให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
นาไปใช้จริงได้ ผลการวิจัยนีท้ าให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในด้านคาศัพท์ต่อไปได้ว่า การฝึกฝน
ซ้า ๆ และการสอนให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของคาศัพท์จากบริบทแวดล้อมจะทาให้นักศึกษาสามารถนาคาศัพท์ไปใช้ได้
มากขึ้น
3. จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษามีความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายในระดับที่สูงกว่าความสามารถในการ
ใช้คาพ้องเสียงทั้งที่คาพ้องความหมายเป็นเรื่องที่ยากกว่า นั้น อาจเป็นผลมาจากลักษณะของแบบทดสอบทั้งสองฉบับที่ให้
นักศึกษาเลือกใช้คาศัพท์ในบริบทแวดล้อมทีก่ าหนดความหมายที่มีลักษณะเฉพาะสาหรับคาศัพท์นั้นไว้อย่างชัดเจน โดยในส่วน
ของคาพ้องความหมายนั้น นักศึกษาอาจอาศัยการจดจาความหมายของคาศัพท์และบริบทการใช้ได้ แต่ในส่วนของคาพ้องเสียง
ยังจะต้องเชื่อมโยงไปสู่รูปเขียนคือ อักษรคันจิ หรืออักษรภาพแบบจีน ของคาศัพท์แต่ละคาที่ปรากฏแตกต่างกัน ซึ่งสังเกต
พบว่าการจดจาอักษรคันจิกเ็ ป็นปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่งในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจอาจ
เพิ่มเติมการทดสอบความสามารถในการใช้คาพ้องของนักศึกษาในรูปแบบการแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อ
สารวจข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับพอใช้ โดย
มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 61 ขึ้นไป ร้อยละ 25.00 ไม่ปรากฏนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับดีมากและอ่อนมาก
2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับดี
โดยมีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 61 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่ปรากฏนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับอ่อนมาก
3. นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ชั้ น ปี ที่ 3 มี ค วามสามารถในการใช้ ค าพ้ อ งความหมายในระดั บ ที่ สู งกว่ า
ความสามารถในการใช้คาพ้องเสียง โดยกลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คาพ้องความหมายในระดับผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 75.00) มีจานวนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คาพ้องเสียงในระดับผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 25.00) ใน
อัตราสามเท่า
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของแฮโรล์ 2)ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยด้วยเว็บฝึกอบรม 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อเว็บฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน 40 คน จากการสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม จากการศึกษาพบว่า 1)ผลการประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม มี
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)ผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเว็บฝึกอบรม หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลของการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.4, S.D.=0.15)
คาสาคัญ: เว็บฝึกอบรม ทักษะปฏิบัติของแฮโรล์ desktop author
Abstract
The purposed of this research were 1) to develop the web based training in using Desktop Author
based on Instructional Model of Harrow's Processes for Psycho-Motor Skill Development, 2)to study
learning outcome of students, and 3) to study students’ satisfactiontowardsweb based training in using
Desktop Author based on Instructional Model of Harrow's Processes for Psycho-Motor Skill Development.
The sample was 40 Grade 12 students at LadyaoVitayakom School, NakhonSawan Provincewhich came
from volunteer. The results show that: 1) there was high quality of web based training by assessment
from experts, 2) there was high score of learning outcome in post training than pre training, and 3) there
was very high satisfaction after using web based training (x̅= 4.4, S.D.=0.15).
keywords: web based training harrow's processes for psycho-motor skill development desktop author
บทนา
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวสารข้อมูลจัดเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ การรับรู้
ข้อมูลข่า วสารได้รวดเร็วเป็นประโยชน์แก่ผู้รั บ ผู้รับสาร ในโลกปัจ จุบัน ที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเนื่อง มาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทย ต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและ สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้และสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัดได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมให้เกิดการแข่งขัน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553: หน้า 1)
ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารมนุษย์
จาเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบันฉะนั้นการพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ จึงไม่ควรหยุดอยู่เฉพาะใน
โรงเรียน หรือสถานศึกษาเท่านั้น แต่ควรดารงอยู่ในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียนรู้นวั ตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมจึงเป็นช่องทางในการพัฒนาประชาชนนอกเหนือจากการศึกษาใน
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สถาบันการศึกษาโดยการฝึกอบรมนั้นต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังที่ สแตน (Stan Vangilder.1999: Online) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม มีพัฒนาการ
เรื่อยมาตั้งแต่การเรียนในห้องเรียน การฝึกอบรมในการทางาน การใช้เทปวีดีทัศน์เพื่อการฝึกอบรม ไปสู่ การฝึกอบรมที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมีคุณภาพและได้ม าตรฐาน ดังนั้นการฝึกอบรมใน
รูปแบบใหม่ที่อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ตจึง
เข้ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนามนุษย์ ในฐานะที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี
ความสาคัญของการเรียนรูปบนเครือข่ายได้มีบทบาทในสถานศึกษา โดยนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานทางด้านการ
ฝึกอบรมและเรียนรู้คือ การใช้การฝึกอบรมผ่านเว็บฝึกอบรมซึ่ง ชุดฝึกอบรม เป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาหรือการให้ความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเป็นสื่ อกลางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเอาองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บมาใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลามีการ
ร่วมมือการทางานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริง โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกกอบรม การฝึกอบรม
บนเว็บนั้นมีข้อดีหลายประการคือ สามารถเข้าถึงทุกหน่วยงานที่มีอินเตอร์เน็ต เป็นการสอนหรือ การฝึกอบรมเพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกในการฝึกอบรม เป็นลักษณะของการเรียนการสอนโดยสื่อหลายมิติ บทเรียนมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน
กับบทเรียนและสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนได้
นอกจากนี้ผู้เรียนยังเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระในเรื่องของสถานที่และเวลา มีผู้วิจัยหลายท่านได้นาเว็บ
ฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนาความรู้ในด้านต่างแล้วเกิดผลของการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
จากปัญหาการเรียนการสอนที่กล่าวมาจึงทาให้ผู้วิจัยทาการพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop
Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน เป็นการสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินงานโครงงานวิจัย
ในการพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Authorโดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ดาเนินการด้วยกระบวนการ ADDIE 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis)
เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล เพื่อรวบรวมขอบเขตของเนื้อหาที่ควร
จะมีอยู่ในชุดการเรียนรู้ที่จะนามาพัฒนาเว็บฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design)
ขั้นตอนการออกแบบเป็นขั้นตอนสาคัญที่ใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวางแผน เพื่อวางแผนกลยุทธ์สาหรับพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นการกาหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา (Development)
เป็นขั้นตอนการสร้างเว็บฝึกอบรม ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์
ขั้นตอนที่ 4 การนาไปทดลองใช้ (Implementation)
นาเว็บฝึกอบรม ที่แก้ไขจนสมบูรณ์แล้วไปทดลอง ซึ่งผู้วิจัยนาไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่เคย
เรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Desktop Author และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน โดยการทดลองครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ
หาข้อบกพร่องของบทเรียน ระหว่างการทดลองผู้วิจัยจะสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนในขณะเรียน
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
ผู้วิจัยทาการประเมินจากการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้ เพื่อนาผลที่ได้จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมา
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์
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ตารางที่1 แบบแผนการทดลองการประเมินผลการเรียน
Pre-test
T1

Treatment
X

Post-test
T2

T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง
X แทน การเรียนเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง

2. ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ รวมจานวนทั้งหมด 40 คน โดยนักเรียน
ทาแบบสอบถามต้องการอบรมจานวน 113 คน มีนักเรียนจานวน 40 คนที่สมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการอบรม
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. แนะนาโปรแกรม Desktop Author
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2. เริ่มสร้างหนังสือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3. ข้อความและ Multimedia
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4. ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
3. เครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน
1.1 แบบสอบถามความต้องการที่จาเป็นในการฝึกอบรม
1.2แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การน ารู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสอน
โปรแกรม Desktop Author
1.3 เว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์
1.4 แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์
1.5 แบบทดสอบผลการเรียน ก่อนและหลังเรียนแบบฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้
เทคนิคการสอนของแฮโรล์
1.6 แบบประเมินความพึงต่อใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกอบรม มีลักษณะเป็น Rating scale จานวน
5 ระดับ
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การพัฒนาเว็บฝึกอบรม แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์
1.1 จัดทาบทเรียนออนไลน์ แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์
1.2 สอบถามและหาค่าดัชนีความเที่ยงจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
1.3 ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
1.4 นาไปทดลองใช้
3. วิธีการเก็บข้อมูล
1. นาหนังสือขอความร่วมมือในการทาวิจัยจากคณะครุศาสตร์ ส่งให้ผู้อานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บข้อมูลสาหรับการวิจัย
2. ดาเนินการทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop
Author
3. นักเรียนศึกษาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์
4.ดาเนินการทดสอบความรู้ของนักเรียนหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop
Author
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5.นักเรียนทาแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากเรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author
โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ การหาค่าความตรงโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Congruence: IOC) การทดสอบหาดัชนีค่าความยากง่าย (P) การวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนก (r) และหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานได้แก่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติ (t-test) แบบ
Dependent Sample
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์

รูปภาพที่ 4.1แสดงหน้าจอหน้าแรกของเว็บไซต์ฝึกอบรม
ภาพที่ 1
ผู้วิจัยนาแบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮ
โรล์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57
2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิค
การสอนของแฮโรล์
ตารางที่ 4.1 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย เว็บฝึกอบรม
ห้องเรียน
n
S.D.
t
x̅
คะแนนก่อนเรียน
40
13.27
1.96
23.63*
คะแนนหลังเรียน
40
20.12
1.93
*p<.05
จากตารางที่ 4.1 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 13.27 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.96 ( x̅ =13.27,S.D.= 1.96) ส่วนคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 20.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.93 ( x̅ =20.12, S.D.= 1.93) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลังเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop
Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลการการศึกษาความพึ่งพอใจของนั กเรี ยนที่ มีต่อการเรียนด้วยเว็บฝึก อบรม เรื่อ งการใช้โปรแกรม
Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์
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ตารางที่ 4.2 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเว็บฝึกอบรม
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คุณภาพ

ด้านวิธกี ารเรียนการสอน
ด้านการนาเสนอเนื้อหา
ด้านการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
ด้านรูปแบบบทเรียนและเว็บไซต์
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน
รวม

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.51
4.50
4.40
4.35
4.24
4.4

0.01
0.01
0.01
0.03
0.07
0.15

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.4, S.D.=0.15)ความพึงพอใจที่มากที่สุด
คือ ด้านวิธีการเรียนการสอน (x̅=4.51, S.D.=0.01) รองลงมาคือ ด้านการนาเสนอเนื้อหา ( x̅ =4.50, S.D.=0.01) ส่วนความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน (x̅ =4.40, S.D.=0.01)รองลงมาคือ ด้านรูปแบบ
บทเรียนและเว็บไซต์(x̅=4.35, S.D.=0.03)และ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน (x̅=4.24, S.D.=0.07)
อภิปรายผล
1.ผลการประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ มี
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 เนื่องมาจากผู้วิจัยได้
ดาเนินการสร้างเว็บฝึกอบรมตามหลักของ ADDIE Model จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยมีเหตุผลดังนี้ มี
การบอกวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจนก่อนเรียน ส่วนขั้นตอนการสอนจะนาเสนอเนื้อหาใหม่ๆโดยนาเสนอเนื้อหาในครั้งละ
น้อยๆ ส่วนมากเป็นวิดีโอให้ผู้อบรมสามารถ ปฏิบัติตามได้มีการชี้แนะแนวทางการเรียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและ
ทาความเข้าใจได้ง่าย ไม่สับสน จะให้ผู้เรียนได้ทาการฝึกปฏิบัติทันทีหลังจากที่เรียนเนื้อ หานั้นๆ ไปแล้ว ทาให้ผู้เรียนสามารถ
จดจาเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้อบรมซักถามต่างๆ เกี่ยว กับเนื้อหาที่เรียนจากกระดานสนทนาและยังมีการวัดผลและ
ประเมินผลเป็นการประเมินผลการเรียนหลังเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยยึดจากเนื้อหาของ
บทเรียนแต่ละบท จึงเป็นปัจจัยที่ทาให้ผลการเรียนรู้เว็บฝึกอบรม มีค่าของกระบวนการ:ประสิท ธิภาพของผลลัพธ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพราะในเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author มีความน่าสนใจ มีการใช้รูปภาพ วิดีโอเข้า
มาเป็นส่วนประกอบ บทเรียนไม่น่าเบื่อหน่าย ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน เนื้อหาไม่ซับซ้อนทาให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้เนื้อหาบทเรียนตามความสามารถของตนเอง
2. ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้
เทคนิคการสอนของแฮโรล์ มีผลการเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 13.27 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 20.12 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย เว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้
โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮโรล์ ที่ได้ออกแบบตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
ได้วางแผนในการสร้างอย่างเป็นขั้นตอน มีเนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จะทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาในด้านทักษะ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้
เทคนิคการสอนของแฮโรล์ มีระดับความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.4,S.D.=0.15)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์
มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อบรมด้วยเว็บฝึกอบรม มีผลการเรียนรู้ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม มี ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.4,S.D.=0.15) ความพึง
พอใจที่มากที่สุดคือ ด้านวิธีการเรียนการสอน (x̅=4.51, S.D.=0.01) รองลงมาคือ ด้านการนาเสนอเนื้อหา (x̅=4.50,
S.D.=0.01) ส่ ว นความพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมประกอบการเรี ย นการสอน
(x̅=4.40,S.D.=0.01) รองลงมาคือ ด้านรูปแบบบทเรียนและเว็บไซต์ (x̅=4.35,S.D.=0.03) และ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ประกอบการเรียนการสอน (x̅=4.24, S.D.=0.07)
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานพิเศษฉบับนี้สาเร็จได้ ด้วยความอนุเคราะห์ และกรุณาอย่างสูงจาก ดร.วุฒิชัย พิลึก และ ดร.ดวงใจ พุทธเษม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษที่ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือให้ข้อคิดต่างๆช่วยตรวจเนื้อหาและชี้แนะการแก้ไขข้อบกพร่องใน
ระหว่างทาวิจัย จนทาให้การทาโครงงานพิเศษได้ดาเนินการต่อตามที่วางแผนไว้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษทุกท่ าน ที่ให้คาแนะนาแก้ไขข้อ บกพร่อง เพื่อให้วิจัยฉบับ นี้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณอาจารย์พชรวรรณ ธนทวีสกุล อาจารย์เกศรี แจ่มสกุล และอาจารย์อนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ อาจารย์พี่
เลี้ยงอาจารย์วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบและประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และแนะนาสิ่งที่บกพร่องเพื่อนาไปสู่หนทางแก้ไข
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้อานวยการ คณะครูทุกๆโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมที่ให้ความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
กระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นับวันยิ่งมีบทบาทแก่บุคคลทุกเพศวัย รวมทั้งผู้สูงอายุที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค
แห่งเทคโนโลยีไร้พรมแดน เป็นโจทย์สาคัญของงานวิจัย นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ เพื่อนามาสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ แล้วจึงทาการประเมิน ประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ
งานวิจัยนีท้ าการรวบรวมข้อมูลกับผู้สูงอายุของโรงเรียนร่มสมอวิทยา ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 90
คน โดยใช้แบบสอบถาม การประชุมสนทนากลุ่ม และแบบประเมินทักษะความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.3 มีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ การใช้เทคโนโลยีสร้างงานกราฟิกและ
ศิลปะ ในระดับมากและมากที่สุด กิจกรรมการพัฒนา ได้แก่ การสร้างสติ๊กเกอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ และเทคนิคการถ่ายภาพ
และตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา พบว่า ผู้สูงอายุมีคะแนนพัฒนาการด้านทักษะความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 44.9
คาสาคัญ : รูปแบบ ประสิทธิผล ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สูงอายุ ตาบลสมอแข
Abstract
The trends of information technology have the role increasingly for everyone. Including elderly
must adapt to the generation of technology without borders which is an important part of this research.
This research aims to study elderly requirements in information technology knowledge and skills
development and creation the effective activities of information technology knowledge and skills
development and evaluation effectiveness of information technology knowledge and skills development
of elderly. This research collected data from elderly 90 persons of romsamorvittaya school, samorkae sub
district, muang district, phitsanulok province by using questionnaire, focus group methodology, pretest
and posttest. The results of this research showed that most eldery 83.3% want to develop knowledge
and skills for using technology design graphic and work art in high and highest level. The elderly’ s
activities Include 1) creation stickers on social media and 2) photograph and decoration techniques by
smartphone. The evaluation of the effectiveness of activities showed that the elderly had score on
information technology knowledge and skills higher than before joint in activities 44.9%.
keywords: model effectiveness information technology knowledge and skills elderly Samorkae sub district
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บทนา
จากกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน มีบทบาทแก่บุคคลทุกเพศวัยเป็นอย่าง
มาก รวมทั้งผู้สูงอายุที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคแห่งเทคโนโลยีไร้พรมแดนเหล่า นั้นอย่างเท่าทัน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
จะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่ น การติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้อง การเข้าถึงระบบการแพทย์ทางไกล
รวมถึงการสืบค้นข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เป็นต้น และผลจากการคาดการณ์ พบว่า
ประชากรผู้สูงอายุในอนาคตจะแตกตางจากผูสูงอายุในทศวรรษที่ผ านมา กลาวคือ จะเปนผูสูงอายุที่มีการศึกษาที่ ดีกวา มี
สุขภาพที่ดีกวา เปนผูรูทางวัฒนธรรม มีรูปแบบการดาเนินชีวิตทีก่ ระฉับกระเฉงกว่า เป็นผู้บริโภคที่มีความฉลาดมากขึ้น และที่
ส าคั ญ คื อ จะเผชิ ญ กั บ ความเจริ ญ เติ บ โตและความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี แ ละความท้ า ทายอย างต อเนื่ อ ง (The
Demographics of Aging, 2009) ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
ร่วมกับสานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้ทาการศึกษาและถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดี เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสรุปได้ว่า ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ค่านิยม ปัญญา และมีความสุข และส่งเสริมให้โรงเรียนผู้สูงอายุในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรั บตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป (อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ ,
2560)
ชุมชนตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดาเนิน งานวิจัย ได้มีการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก ชื่อว่า “โรงเรียนร่มสมอวิทยา” ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข ซึ่ง
มีผู้สูงอายุเข้าร่วมเรียนรู้ฝึกทักษะชีวิตและอาชีพ จานวนทั้งสิ้น 90 คน และมีผู้สนใจเข้าเรียนในปี 2560 - 2561 เพิ่มอีกเป็น
จานวนมาก ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุได้กาหนดหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน โดยการกาหนดหัวข้อ
การเรียนรู้ต่างๆ ในหลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จะเป็นผู้กาหนดหัวข้อการเรียนรู้ ด้วยตนเองที่มีความแตกต่างกัน
ออกไป (องค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข, 2560) ซึ่งการจัดทาหลักสูตรควรต้องอาศัยข้อมูลประกอบทั้งสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุ รวมทั้งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล แต่ในปัจจุบันกระบวนการ
จัดทาหลักสูตรการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุยังขาดข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งส่งผลให้การจัดทาหลักสูตรไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ ที่มีอยู่ ก็ยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการ และผู้สูงอายุไม่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากความสาคัญและปัญหาข้างต้น เป็นโจทย์สาคัญของการดาเนินงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ เพื่อนามาสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ แล้ว จึงทาการประเมิน ประสิท ธิผ ลของการพัฒ นาทั กษะความรู้ ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ
วิธดี าเนินการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยเรื่องรูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
ผู้สูงอายุตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นงานวิจัยและพัฒนา โดยได้กาหนดวิธีการดาเนินงานวิจัย จาแนกได้
3 ส่วน ดังนี้
1. การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยทาการศึกษาและทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ จากนั้นทาการสรุปสาระความรู้ เพื่อนามาสร้างแบบสอบถามความต้องการ
พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร จานวน
3 คน ทาการประเมินความตรงเชิงเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วทาการคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป มาใช้ และทาการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนาแบบสอบถามทาการรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้สูงอายุของโรงเรียนร่มสมอวิทยา ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 90 คน แล้วทาการวิเคราะห์และแปร
ผลข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ รวมทั้งใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการสรุปประเด็นความต้องการของผู้สูงอายุใน
ส่วนที่เป็นคาถามปลายเปิด
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2. การสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนผู้สูงอายุของของโรงเรียนร่มสมอวิทยา
ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการทาการคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 15 คน เพื่อกาหนดและสรุปแนวทาง
ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus group) จากนั้นนาผลสรุปจาก Focus group มาสร้างกิจกรรมการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและสมรรถนะของผู้สูงอายุในขั้นต่อไป
3. การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยทาการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาในลักษณะข้อสอบกาเครื่องหมายถูก/ผิด จากนั้นนาผลการทดสอบมาทาการวิเคราะห์และแปรผลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ เพื่อสรุปคะแนนพัฒนาการด้านทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุตาบลสมอแข
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้าน IT

ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
-เพศ, อายุ, การศึกษา
- รู ปแบบของอุ ปกรณ์ /
เทคโนโลยีที่ใช้งาน
- ระยะเวลาและช่วงเวลาที่
ใช้งานเทคโนโลยี

การประเมินประสิทธิผล
ในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้าน IT
- การทดสอบวัด
ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาหรับผู้สูงอายุก่อนและ
หลั งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การพัฒนา

- ความต้ องการพั ฒ นา
ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้สูงอายุ
- ความคิดเห็นของคณะ
ผู้บ ริห าร ครู และตั วแทน
ผู้ สู ง อายุ ใ นการก าหนด
รู ป แบบกิ จ กรรมพั ฒ นา
โดยใช้ focus group
- การสร้างกิจกรรมการ
พัฒนา ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ งรูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องรูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุตาบล
สมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปผลการวิจัย จาแนกได้ 3 ส่วน ดังนี้
1. ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับผู้สูงอายุ จานวน 90 คน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.0
มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 65 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.0 และสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 68.0
1.2 รูปแบบของอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้งาน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 58.0
ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คิดเป็นร้อยละ 92.0 และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานในชีวิตประจาวัน คือ
โปรแกรมไลน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ โปรแกรมเฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 93.0 และโปรแกรมตกแต่งรูป
คิดเป็นร้อยละ 73.2 ตามลาดับ
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1.3 ระยะเวลาและช่วงเวลาที่ใช้งานเทคโนโลยี พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี จานวน 1 - 5
ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 73.0 และใช้เทคโนโลยีในช่วงเวลาเย็นถึงค่า 18.00 ถึง 20.00 คิดเป็นร้อยละ 77.5
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ สามารถสรุป
ผลได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ
ความต้องการในการ
ความถี่และร้อยละของความต้องการของผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะความรู้ด้าน มากที่สุด
มาก
ความ
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
(4)
ต้องการ
(3)
(2)
(1)
ระดับ
มากและ
มากที่สุด
1. การติ ด ต่ อ และสื่ อ สาร
25
33
58
18
9
5
ข้ อ มู ล ผ่ า น สื่ อ สั ง ค ม (27.8%) (36.6%) (64.4%) (20.0%)
(10.0%)
(5.6%)
ออนไลน์
(3)*
2. การใช้ งานโปรแกรม
8
14
12
24
25
19
สานักงาน
(8.9%)
(15.6%) (24.5%) (26.7%)
(27.8%)
(21.0%)
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
7
9
16
30
21
23
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน (7.8%)
(10.0%) (17.8%) (33.3%)
(23.3%)
(25.6%)
การจาหน่ายสินค้าออนไลน์
4. การใช้เทคโนโลยีในการ
29
46
75
10
5
0
สร้างงานกราฟิกและศิลปะ (32.2%) (51.1%) (83.3%) (11.1%)
(5.6%)
(0.0%)
(1)*
5. การใช้งานแอพพลิเคชั่น
18
51
69
11
8
2
ทั่วไปบนสมาร์ทโฟน
(20.0%) (56.7%) (76.7%) (12.2%)
(8.9%)
(2.2%)
(2)*
6.
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
15
5
20
34
24
12
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (16.7%)
(5.6%) (22.3%) (37.8%)
(26.6%)
(13.3%)
7. การดูแลรักษาและแก้ไข
4
14
18
30
26
16
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาร์ ท (4.4%)
(15.6%) (20.0%) (33.3%)
(28.9%)
(17.8%)
โฟนเบื้องต้น
รวม
106
172
278
157
118
77
(16.8%) (27.3%) (44.1%) (24.9%)
(18.8%)
(12.2%)

ความ
ต้องการ
ระดับ
น้อยและ
น้อยที่สุด
14
(15.6%)
44
(48.8%)
44
(48.9%)
5
(5.6%)
10
(11.1%)
36
(39.9%)
42
(46.7%)
195
(31.0%)

จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า ในภาพรวม ผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 44.1 มีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมากและมากที่สุด และผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับน้อยและน้อยที่สุด หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อต่างๆ ในระดับมากและมากที่สุด สูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
งานกราฟิกและศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 83.3 2) การใช้งานแอพพลิเคชั่นทั่วไปบนสมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 76.7 และ 3) การ
ติดต่อและสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 64.4
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2. ผลการสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยนาผลจากการศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ ที่ได้ดัง
ตารางที่ 1 มาใช้กาหนดประเด็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนผู้สูงอายุของของโรงเรียนร่ม
สมอวิทยา ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 15 คน ในการประชุม Focus group เพื่อการออกแบบและ
พัฒนากิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ โดยสรุปผลได้รูปที่ 2
ความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้สูงอายุ 3 ประเด็นแรก
1. การใช้
เทคโนโลยีในการ
สร้างงานกราฟิก
และงานศิลปะใน
รูปแบบต่างๆ

2. การใช้งาน
แอพพลิเคชั่น
ทั่วไปบนสมาร์ท
โฟน

3. การติดต่อและ
สื่อสารข้อมูลผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์

แนวทางการสร้างกิจกรรม : การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นใช้งานง่ายที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน
การสร้าง
สติ๊กเกอร์ไลน์ ด้วย
โปรแกรม Line
Creator

การถ่ายภาพ และ
ตกแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรม
Camera 360

ภาพที่ 2 การสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ จากการ Focus group
จากรูปที่ 2 อธิบายได้ว่า การ Focus group ทาให้ได้แนวทางการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ 3 ประเด็นแรก ได้แก่ 1) การ
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานกราฟิกและงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ 2) การใช้งานแอพพลิเคชั่นทั่วไปบนสมาร์ทโฟน และ
3) การติดต่อและสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่าง Focus group ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และตัวแทน
ผู้สูงอายุของของโรงเรียนร่มสมอวิทยา ได้ให้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ คือ การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ โดยการใช้แอพพลิเคชั่น
ใช้งานง่ายที่ ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ซึ่งทาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการกาหนดกิจกรรมการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผู้สูงอายุ จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ ด้วยโปรแกรม Line Creator และการถ่ายภาพ และ
ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Camera 360
จากนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ในการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ ด้วยโปรแกรม Line Creator และ
การถ่ายภาพ และตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Camera 360 โดยทาการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีความสมัครใจ และมีสภาพร่างกาย
ทีส่ ามารถเข้าร่วมทากิจกรรมได้ เข้าร่วมจานวน 20 คน โดยได้ผลดังรูปที่ 3 และ 4
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ภาพที่ 3 ผู้สูงอายุร่วมทากิจกรรมการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยโปรแกรม Line Creator

ภาพที่ 4 ผู้สูงอายุร่วมทากิจกรรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Camera 360
3. ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ
ผู้วิจัยทาการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 20 คน ก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา จากนั้นนาผลการทดสอบมาทาการวิเคราะห์และแปรผล โดยได้ผลสรุปดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้สูงอายุ
หัวข้อที่ใช้วัดความรู้
ก่อนการทากิจกรรม
หลังการทากิจกรรม

คะแนนพัฒนาการ (%)

จานวนผู้ตอบ
ถูก (%)

จานวนผู้ตอบ
ผิด (%)

จานวน
ผู้ตอบถูก
(%)

จานวน
ผู้ตอบผิด
(%)

(ร้อยละผู้ตอบถูกก่อน
การทากิจกรรม – ร้อย
ละผู้ตอบถูกหลังการทา
กิจกรรม)

1.ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
เครื่องมือพื้นฐานบนโปรแกรม
ไลน์

38.0

62.0

82.0

18.0

+44.0

2.ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
เครื่องมือพื้นฐานบนโปรแกรม

45.0

(3)
55.0
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เฟสบุ๊ค
3.ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ภาพกราฟิ ก และรู ป แบบ
สติ๊กเกอร์

13.3

4. ความรู้เรื่องมุมกล้อง

42.0

58.0

82.5

17.5

+40.5

5. ความรู้เรื่องแสงและเงา

26.0

74.0

65.0

35.0

+39.0

6. ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้
ตกแต่ ง รู ป ภาพในโปรแกรม
สาเร็จรูปบนสมาร์ทโฟน

40.0

60.0

85.0

15.0

+45.0

7. ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เงื่ อ นไขและกฎหมายเชิ ง
พาณิชย์ของการวางจาหน่าย
ส ติ๊ ก เ ก อ ร์ บ น สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์

35.0

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

34.2

86.7

73.0

27.0

+59.7
(1)

(2)
65.0

80.0

20.0

+45.0
(2)

65.8

79.1

20.9

+44.9

จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า ในภาพรวม ผู้สูงอายุมี คะแนนพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ การออกแบบงานกราฟิก รวมทั้งการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน ในระดับที่ดีขึ้นกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาที่จัดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44.9 ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้สูงอายุมีพัฒนาการทางด้าน
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดีขึ้น สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพกราฟิก และรูปแบบ
สติ๊กเกอร์ มีคะแนนพัฒนาการดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 59.7 2) ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ตกแต่งรูปภาพในโปรแกรมสาเร็จรูปบน
สมาร์ทโฟน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขและกฎหมายเชิงพาณิชย์ของการวางจาหน่ายสติ๊กเกอร์บนสื่อสังคมออนไลน์
มีคะแนนพัฒนาการดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 45.0 และ 3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพื้นฐานบนโปรแกรมไลน์ มีคะแนน
พัฒนาการดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44.0
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีความต้องการ
พัฒนาทักษะความรู้ของตนเองในด้านการสร้างงานกราฟิกและศิลปะด้วยเทคโนโลยี การใช้งานแอพพลิเคชั่นทั่วไปบนสมาร์ท
โฟน และการติดต่อและสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้มีความคุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยี
สื่อสังคมออนไลน์มาบ้างแล้ว ซึ่งทราบได้จากผลการศึกษารูปแบบของอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ ผู้สูงอายุใช้งานในชีวิตประจาวัน
คือ ใช้โปรแกรมไลน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 และรองลงมา คือใช้โปรแกรมเฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 93.0 แต่อาจยัง
ต้องการความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ตนเองใช้งานอยู่เป็นประจาเพิ่มเติมเข้ามา ทั้งนี้การบูรณา
การงานศิลปะเข้ากับเครือข่ายทางสังคมผ่านการทากิจกรรมการสร้างสติ๊กเกอร์ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน
แบ่งปันไปยังเพื่อนๆ ในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะช่วยทาให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างผ่อนคลาย กว่าการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นความรู้ทางวิชาการจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในผู้สูงอายุตาบลกระหวัน อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (สุดารัตน์ นามกระจ่าง
และคณะ, 2560) ซึ่งได้กล่าวว่า โปรแกรมของกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยสร้างความสดชื่น สร้างพลังความมีชีวิตชีวาอย่าง
สร้างสรรค์และดีงามแก่ผู้สงู อายุ จะประกอบด้วยการแสดงออกในด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุ
มีการพัฒนาความสุขสนุกได้ เนื่องจากผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย แสดงออกอย่างเหมาะสม และเข้าสังคมได้อย่ างมีความสุข ซึ่งใน
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การวิจัยครั้งต่อไปนี้ ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในด้านอื่นๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน การออม และสวัสดิการสังคม ด้านการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ในการดาเนินชีวิต เป็นต้น จากนั้นจึงนากิจกรรมมาปฏิบัติใช้โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนสาเร็จ แล้วจึงติดตาม
ประสิทธิผลหรือความสาเร็จอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการ สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถขจัด
ปัญหาและอุปสรรคในปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป ซึ่งจะช่วยทาให้ได้งานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
ผู้สูงอายุของโรงเรียนร่มสมอวิทยา ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนา
ทักษะความรู้ของตนเองในด้านการสร้างงานกราฟิกและศิลปะด้วยเทคโนโลยี การใช้งานแอพพลิเคชั่นทั่วไปบนสมาร์ทโฟน
และการติ ด ต่อ และสื่อ สารข้ อมู ล ผ่า นสื่ อ สังคมออนไลน์ จึงเป็น ที่ มาของการสร้ า งกิ จกรรมการพั ฒนาทั ก ษะความรู้ด้ า น
เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุที่มีการบูรณาการความรู้ทั้ง 3 ส่วน เข้าด้วยกัน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น Workshop อย่าง
สร้างสรรค์ ได้แก่ การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ ด้วยโปรแกรม Line Creator และการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
Camera 360 ซึ่งผลที่ได้ทาให้ผู้สูงอายุ สามารถนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังช่วยสร้าง
สุนทรียภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก อาจารย์สุนทร
รักเลี้ยง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรณัฐ โรจนประภา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณเสริมเพื่อเป็นค่าอาหาร และค่าเบี้ยเลี้ยงของ
วิทยากรรับเชิญในการฝึกอบรม และที่ขาดไม่ได้ขอขอบพระคุณนายกทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข
ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยได้ใช้ศูนย์ ICT เป็นสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ รวมทั้ง คุณพ่อ คุณแม่ ผู้สูงอายุ ที่น่ารักทุกท่าน ที่ได้
ร่วมสุขในงานวิจัยนี้ตั้งแต่ต้นจนสาเร็จ
เอกสารอ้างอิง
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สหกิจศึกษา มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็น
โอกาสที่นักศึกษาจะได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทางานหลังจบการศึกษา ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาให้การบริหารจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยนี้ทาการรวบรวมข้อมูลกับสถานประกอบการ จานวน 10 แห่ง ซึ่งได้ส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในปี 2559
จานวน 20 คน โดยใช้แบบสอบประเมินผลกับผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จากนั้นนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์และ
แปรผลโดยใช้ค่าความความถี่ และค่าร้อยละ โดยผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการมีความเห็นว่า นักศึกษาสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมเท่ากับ 90.2/100
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Abstract
Cooperative Education contributes to improving the quality of students to meet the needs of
the labor market. It is an opportunity for students to learn from their experiences. To prepare for the
world of work after graduation. For this reason, it is important to conduct research to study the
performance of student co-ops. Phitsanulok University To improve and develop the management of
cooperative education. Phitsanulok University To be more effective. This study collected data from 10
enterprises, which sent 20 students to cooperative education in the year 2016 using the evaluation form
with the supervisors in the establishment. The moral and ethical knowledge of intellectual skills. Skills
and interpersonal relationships and responsibilities. The data were analyzed and then analyzed using
frequency and percentage. The establishment is of the opinion that. Cooperative Student of Phitsanulok
University The overall performance score was 90.2 / 100.
keywords : performances co-operative students Phitsanulok university
บทนา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกมีนโยบายในการเตรียมบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้วบัณฑิตต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อประกอบ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา เช่น ประกอบอาชีพอิสระการทางานในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เป็นต้น การที่จะ
ดาเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างประสบความสาเร็จเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของชาติ นักศึกษาควรได้รับการฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานในสายงานเฉพาะทางที่ตนศึกษาในสถานประกอบการซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่
เรียนมาเพื่อทางานในสาขาอาชีพตนได้เรียนรู้การทางานและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์และภาษาในสถานประกอบการมีโอกาส
พบเห็นและเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทางานพร้อมๆ ไปกับการฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการการ
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สื่อสารการทางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบเพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับ
การทางานในสภาวะแวดล้อมของการทางานในอนาคต
ศูนย์งานสหกิจศึกษา ได้ดาเนินงานในการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเข้มแข็ง อันจะช่วย
ส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ได้แก่ การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการปฏิบัติงานในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาโครงงานที่ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้ ซึ่งการส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พิษณุโลก
ไปสหกิจศึกษา จะทาให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีอัตราการได้งานอย่างรวดเร็ว ดังผลจากการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาและ
บัณฑิตเห็นวาตนเองมีพัฒนาการดีขึ้นมากหลังจากการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และผูรับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษา
นารองของสถาบันอุดมศึกษา มีความคิดเห็นวา สหกิจศึกษามีส วนในการไดงานทาของบัณฑิตเปนอยางมาก (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการดาเนินงานวิจัย เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก ในครั้ ง นี้ จะส่ ง ผลให้ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในงานสหกิ จ ศึ ก ษาของ
มหาวิ ทยาลั ย พิษ ณุโ ลก ให้ เกิ ดผลส าเร็ จที่ ดีทั ดเทีย มกับ มหาวิ ทยาลัย ชั้น นาของรัฐ บาล และนานาประเทศ โดยวิ จัย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และเพื่อ
เสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วิธดี าเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ผู้วิจัยได้
กาหนดวิธีดาเนินงานวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ผู้วิจัยทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โดยแบบประเมินผลจะผ่านการประเมินค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จานวน 3 ท่าน แล้วจึงทาการปรับปรุงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
ปรับแก้ไข ให้มีความครบถ้วน และถูกต้องมากยิ่งขึ้น จากนั้นนาแบบสอบถามทาการรวบรวมข้อมูลกับ พนักงานพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ ซึ่งได้ส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งหมด 20 ชุด และจึงทาการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ
2. การเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลคาแนะนาโดยพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ ซึ่งตอบคาถามปลายเปิดใน
แบบสอบถาม นามาสรุปเกี่ยวกับจุดเด่น/แนวทางที่ดี และสิ่งที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึก ษา โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตาม
ข้อมูลทั่วไปของ
สถานประกอบการ
- ระดับคะแนน
- ประเภทสถาน
ประสิทธิภาพในการ
ประกอบการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
- ภูมิภาคที่ตั้ง
นักศึกษา
- ระยะเวลาการก่อตั้ง
- ข้อเสนอแนะแนวทางการ
กิจการ (กี่ป)ี
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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ผลการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก สามารถสรุ ป
ผลการวิจัย จาแนกได้ 2 ส่วน ดังนี้
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ได้ผลสรุป ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หัวข้อประเมิน
คะแนนการประเมิน
(เต็ม 100)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วง สามารถปล่อยให้ทางานได้โดยไม่ต้องควบคุม
มากเกินไปสามารถไว้วางใจได้ให้รบั ผิดชอบงานที่มากกว่าเวลางานประจา
2. มีความสนใจ และความกระตือรือร้นในการทางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความ
ตั้งใจที่จะทางานได้สาเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา
3. มีบุคลิกภาพและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน การแต่งการ กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา
4. มีระเบียบวินยั ปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล
5. มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต กล้าหาญ เสียสละ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น
6. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คะแนนเฉลี่ยด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
7. มีความรู้ทางวิชาการเพียงพอที่จะทางานที่ได้รบั มอบหมาย (ในลักษณะที่นิสติ จะปฏิบัติ
ได้)
8. มีความรู้ความชานาญในการปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม การปฏิบตั ิการ
ในห้องปฏิบัติการ
9. สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม
10. สามารถนาความรู้และประสบการณ์แก้ปญ
ั หาของตนเองและสังคมได้
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้
12. มีวิจารณญาณและการตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา
ต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
13. มีทัศนคติเชิงบวก
14. สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบตั ิตาม Job position และ Job description ที่
มอบหมายได้อย่างเหมาะสม หรือตาแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนิสิตคนนี้หรือไม่เพียงใด
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
15. มีมนุษยสัมพันธ์ (ทั้งการพูดและการวางตัว) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น สร้าง
มนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือ
ประสานงาน
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91
91
93 (3)
91
95 (1)
95
92.7 (1)
90
88
89
91
89.5
92
90
94 (2)
88
91.0 (3)
93 (3)
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หัวข้อประเมิน

คะแนนการประเมิน
(เต็ม 100)

16. มีจิตสาธารณะ
17. มีความสามารถทางานเป็นทีม
18. มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
19.วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาสาหรับการนาเสนอเป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้
20. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
สามารถใช้ความรู้ในเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาโจทย์ทไี่ ด้รับมอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม

93 (3)
93 (3)
90
92.3 (2)
84
87
85.5
90.2

จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า สถานประกอบการ มีความเห็นว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มี
คะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมเท่ากับ 90.2/100 ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงที่สุด 3 ด้านแรก ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม คะแนนเท่ากับ 92.7/100 2) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนนเท่ากับ
92.3/100 และ 3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนนเท่ากับ 91.0/100 และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงที่สุด 3 ประเด็นแรก ได้แก่ 1) มีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญ เสียสละ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น คะแนนเท่ากับ 95.0 2) มีทัศนคติเชิงบวก คะแนนเท่ากับ
94.0 และ 3) มีบุคลิกภาพและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถทางานเป็น
ทีม คะแนนเท่ากับ 93.0 เท่ากัน ตามลาดับ
2. ผลการเสนอแนวทางการพั ฒนาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติง านสหกิ จศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลคาแนะนาโดยพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ มาทาการสรุปเกี่ยวกับจุดเด่น/แนวทางที่ดี
และสิ่งที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้
ข้อมูลคาแนะนาจากสถานประกอบการ
ด้านที่เป็นจุดเด่น/ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. จุดเด่น/แนวทางที่ดี
1.1 นักศึกษามีความตรงต่อเวลา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.2 นักศึกษาสามารถรับรู้คาสั่งได้อย่างรวดเร็ว
ด้านทักษะทางปัญญา
1.3 นักศึกษาทางานเป็นระเบียบ และสามารถจัดการงาน ด้านทักษะทางปัญญา
ของตนเองได้ดีและเหมาะสม
1.4 นักศึกษามีการพัฒนาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานและหน้าที่ ด้านทักษะทางปัญญา
ที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่พี่เลี้ยงมอบหมายให้ได้ดี
1.5 นักศึกษามีความใฝ่รู้ พยายามขอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ด้านทักษะทางปัญญา
1.6 นักศึกษามีความมานะอดทน พยายามทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้สาเร็จ หากพยายามแล้วไม่ได้ผล
1.7 นักศึกษาจะมีกระบวนการหาทางเลือกใหม่ โดยมีการ ด้านทักษะทางปัญญา
ลองผิดลองถูกด้วยตนเองถือเป็นจุดเด่น
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ข้อมูลคาแนะนาจากสถานประกอบการ
สรุปร้อยละความคิดเห็นในด้านที่เป็นจุดเด่นของ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

ด้านที่เป็นจุดเด่น/ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะทางปัญญา
2 ความคิดเห็น
5 ความคิดเห็น
(28.6%)
(71.4%)

2. สิ่งที่ควรปรับปรุง
2.1 นักศึกษาควรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
เรียบร้อยปิดงานให้ได้เป็นงานๆ แล้วค่อยเริ่มงานใหม่
2.2 นักศึกษาไม่ควรลางานบ่อย
2.3 นักศึกษายังขาดความคล่องแคล่ว
2.4 การพูดสื่อสารเสียงเบาควรพูดเสียงดังฟังชัด
2.5 การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นต้องใช้ความอดทน-อดกลั้น
2.6 การตัดสินใจในปัญหางาน ยังไม่กล้าตัดสินใจเอง
2.7 นักศึกษาต้องกล้าแสดงออกให้มากกว่านี้
สรุปร้อยละความคิดเห็นในด้านที่ควรปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านคุณธรรม
ด้านทักษะทาง
ด้านทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
2 ความคิดเห็น 3 ความคิดเห็น
ระหว่างบุคคล
(28.6%)
(42.9%)
และความ
รับผิดชอบ
2 ความคิดเห็น
(28.6%)

จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก มีจุดเด่น และควรปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในด้านทักษะทางปัญญา เหมือนกัน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบว่า สถาน
ประกอบการ มีความเห็นว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงที่สุด ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่มุ่งผลิตบัณฑิตโดยเน้นให้มี
คุณภาพ คุณธรรม นาสังคม มีอุดมการณ์ (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการ
ประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี (เสาวนีย ศรีจันทรนิล, 2553) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในด้านคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาสหกิจศึกษา ในเรื่องวุฒิ
ภาวะความออนนอมถอมตน และความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององคกร เชน การลา
การขาดงาน การแตงกาย ในเรื่องบุคลิกภาพและการวางตัว การปรับตัว และการมีมนุษยสัมพันธสามารถรวมงานกับผูอื่นได้
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้มีการกาหนดทิศทางในการพัฒนานักศึกษาคล้ายคลึงกัน คือ การ
สรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู ในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างนักศึกษาให้มี
อัตลักษณ์เป็นแบบใด ก็ย่อมจะส่งผลออกมาเป็นลักษณะเด่นที่ติดตัวนักศึกษาออกสู่สังคมเฉกเช่นเดียวกันนั้น และผลการวิจัย
ในครั้งนี้ ยังพบว่า ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้ควรมีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นในการสร้างกิจกรรมการฝึกทักษะทางกระบวนการคิดของนักศึกษาก่อนออกไปสหกิจศึกษา ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (รัชฏาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม , 2558) ซึ่งได้เสนอแนะว่า การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาต้อง
ส่งเสริมทักษะทางปัญญาและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการ
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เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองและฝึกทักษะ ทางกระบวนการคิด ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่หรือชุมชนสังคมให้มากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีจุดเด่นในด้านทักษะทางปัญญา และด้านคุณธรรมจริยธรรม แต่
นักศึกษาบางคนก็ยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงในสองด้านนี้เช่นกัน และการกาหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในขั้นแรก ควร
ให้ความสาคัญในการแก้ไขข้อบกพร่องและเติมเต็มในรายละเอียดที่สาคัญของด้านต่างๆ เหล่านี้ดังที่ปรากฏตามผลการวิจัย
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ควรใส่ใจในการปรับปรุงพัฒนาในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้คะแนน
การประเมินน้อยที่สุดจาก 5 ด้าน นี้ อีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก อาจารย์สุนทร
รักเลี้ยง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าสถาน
ประกอบการที่อนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้ง พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ได้ช่วยดูแล
นักศึกษาเป็นอย่างดี และอนุเคราะห์ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในงานวิจัยนี้
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ได
จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ “Taro Yamane” จํานวนทั้งหมด 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหหาคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา 1. การ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 5
ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อ พิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการดําเนินชีวิตที่ใ ช
คุณธรรม จริยธรรม และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานการดําเนินชีวิตที่มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานการดําเนินชีวิตที่มีความ
พอประมาณ ดานการดําเนินชีวิตที่ใชความรูที่มีอยางถูกตอง และดานการดําเนินชีวิตที่ใชความมีเหตุมีผล ตามลําดับ 2. ปญหา
อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา การที่ประชาชนจะสามารถพึ่งตนเองและนําไปสูการสรางชุมชนใหเขมแข็งไดนั้น หัวใจสําคัญคือ
มุงเนนการพัฒนาใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนพรอมรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน สรางระบบภูมิคุมกันตอผลกระทบ
ตางๆ ทั้งภายนอกและภายในอยางรอบคอบ เสริมสรางบทบาทผูนําชุมชนในการสรางพลังขับเคลื่อนคนในชุมชนใหเปนหนึ่ง
เดียว สรางความรูรักหวงแหน ชวยเหลือเกื้อกูลแบงปน เพื่อใหประชาชนอยูดี กินดี มีความสุขอยางยั่งยืน
คําสําคัญ : การดําเนินชีวิตของประชาชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
This research aims to study how residents of Buengkok Community, Bangrakam District,
Phitsanulok Province live their lives following the Philosophy of Sufficiency Economy, as well as to study
problems, obstacles, and ways for living their lives. The sample group used in this research is from the
setting up of sample group for 400 people according to “Taro Yamane” ready-to-use table. The data
collection is conducted by distributing questionnaires and taking the data for statistic analysis finding
mean, and standard deviation. The research result found that: 1. There are 5 aspects in living their lives of
residents of Buengkok Community, Bangrakam District, Phitsanulok Province following the Philosophy of
Sufficiency Economy. The overall picture is in the excellent level. If consider each aspect, it shows that
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living their lives with morality contains the most average value. Next is living their lives with having good
self-protection, living their lives with appropriate satisfaction, living their lives with using knowledge in the
right way, as well as living their lives reasonably, chronologically. 2. For problems, obstacles, and ways for
living their lives of residents of Buengkok Community, Bangrakam District, Phitsanulok Province following
the Philosophy of Sufficiency Economy, it demonstrates that in order that residents are able to help
themselves for strengthening their community, the most important issue is aiming toward the
development for a balance and sustainable result among every change, creating self-protection
thoughtfully for dealing with both inside and outside problems, promoting manpower within the
community to realize the uniqueness, creating love and sharing as well as helping each other too have a
better living, to eat well, and to be sustainably happy.
Keywords : residents’ living their lives, the philosophy of sufficiency economy
บทนํา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก พสก
นิกรชาวไทยมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรง เนนย้ํา
แนวทางการแก ไ ขเพื่ อ ให รอดพ น และสามารถดํ า รงอยู  ไ ด อ ย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต ก ระแสโลกาภิ วั ต น แ ละความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,
2550)
โดยคณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได ป ระมวลและกลั่ น กรองกระแสพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อ งเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสตางๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ โดยไดรับพระบรมราชานุญาติใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝาย และ
ประชาชนโดยทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) ไดนิยามวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา
ที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอกระแส โลกาภิวัตน
นอกจากนี้ ในระดับโลกก็ไดยอมรับและยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาเปนปราชญดานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะเปนแนวคิดที่สามารถนํามาใชไดจริง ดังจะเห็นไดจากความหมายของคําวาความพอเพียงที่มีความหมายครอบคลุมถึงคํา
วา ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง
ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และให
มีความรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล และพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 9 ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม มีการกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ที่ยึดวิสัยทัศน
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ของกรอบยุทธศาสตรชาติที่กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะเดียวกันไดมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ โดย
ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579 ที่เปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะ
บรรลุใน 5 ป โดยที่เปาหมายและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่
องคกรระหวางประเทศกําหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องคการ
สหประชาชาติกําหนดขึ้น เปนตน สวนแนวทางการพัฒนาไดมีการเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของ
ประชากรในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโต
อยางมีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสราง
เสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
สําหรับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เนื่องดวยบริบทของ
คนในชุมชนสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกร และหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลการผลิต ประชาชนก็จะมีการรวมกลุมทํา
อาชีพเสริม อาทิ กลุมจักสาน กลุมทอผา กลุมทอเสื่อ กลุมเย็บปกถักรอย หรือทําพืชสวนผสมตางๆ ฯลฯ โดยไดมีการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 มาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตและพัฒนาชุมชน ทํา
ใหคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ซึ่งจะสอดคลองกับ นโยบายดานการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงกอก ไมวาจะเปนในดาน 1) สงเสริมใหมีการกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความพรอมแกเด็ก
และเยาวชน ใหไดรับการศึกษาสูงขึ้น 2) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม
ทางดานศาสนา 3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและใหมีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูทุกรูปแบบ 4) สงเสริม
และสนับสนุนใหมีการกอสรางปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 5) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 6) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และ 7) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมประจําตําบล
จากบริบทดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจอยางยิ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใชขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ใหเปน
ประโยชนในระดับนโยบาย พรอมนําผลการวิจัยเสนอตอองคกรที่เกี่ยวของและนําผลการวิจัยครั้งนี้มาปรับทิศทางการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชนในเขตตํ าบลบึ งกอก อําเภอบางระกํา จังหวั ดพิษณุ โลก เพื่อ ให ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข “พออยู พอกิน พอใช เดินทางสายกลางพอเพียง มีเหตุมีผลและมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว”
จนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ขอบเขตของโครงการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดแบงขอบเขตงานวิจัยออกเปน 4 ขอบเขต ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา
เปนการศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 5 ดาน คือ 1) ดานการดําเนินชีวิตที่มีความพอประมาณ 2) ดานการดําเนินชีวิตที่ใชความมี
เหตุมีผล 3) ดานการดําเนินชีวิตที่มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 4) ดานการดําเนินชีวิตที่ใชความรูที่มีอยางถูกตอง และ 5) ดานการ
ดําเนินชีวิตที่ใชคุณธรรม จริยธรรม
ขอบเขตดานพื้นที่
ศึกษาในเขตชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน
ทั้งหมด 9,698 คน สวนกลุมตัวอยางที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ
“Taro Yamane” ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยจะใชขนาด
ของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม คือ 400 คน
ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตัวแปรตาม ไดแก การนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก รวม 5 ดาน คือ 1) ดานการดําเนินชีวิตที่มีความพอประมาณ 2) ดานการ
ดําเนินชีวิตที่ใชความมีเหตุมีผล 3) ดานการดําเนินชีวิตที่มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 4) ดานการดําเนินชีวิตที่ใชความรูที่มีอยางถูกตอง
และ 5) ดานการดําเนินชีวิตที่ใชคุณธรรม จริยธรรม
ผลที่ไดรับจากการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางใน การนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
2. การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีจากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อ
กําหนดขอบเขตในการสรางเครื่องมือ
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2. วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 5 ดาน
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหกับผูท รงคุณวุฒิ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพันธ เขตตกัน ตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาและทําการแกไขตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย
4. ปรับปรุงเครื่องมือใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
5. ทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของ
ของครอนบาค (Cronbach, 1990) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับประชาชนตําบลบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยคอมพิวเตอร
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน
3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได เปน
แบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ (Checklists)
ตอนที่ 2 การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงออกเปนทั้งหมด 5 ดาน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5
ระดับ คือ
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับนอย
1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบล
บึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเกณฑการใหคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กําหนดเกณฑในการแปลความหมายตามแนวทางของ
เบสท (Best: 1978) ซึ่งมีเกณฑการวัดระดับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 อยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 อยูในระดับนอยที่สุด
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามตามกระบวนการตางๆ ดังนี้
1. ทําหนังสือถึงประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูล
2. จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง
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3. ทําการจัดสงแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเองทั้งหมด จํานวน 400 ชุด
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบคําถาม
5. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวไปวิเคราะหขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห
1. วิเคราะหขอ มูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได เปน
แบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ (Checklists) โดยผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจง
ความถี่ หาจํานวนและหาคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงออกเปนทั้งหมด 5 ดาน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย
ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดสรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ
1. การดํ า เนิ น ชีวิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนตํ าบลบึ ง กอก อํ าเภอบางระกํ า จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก ตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 5 ดาน (จากตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 5 ดาน จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ทั้งหมด 5 ดาน

𝐱𝐱�
4.51

S.D.

แปลผล

.67

มากที่สุด

4.48

.82

มาก

3) ดานการดําเนินชีวิตที่มภี ูมิคมุ กันในตัวที่ดี

4.58

.71

มากที่สุด

4) ดานการดําเนินชีวิตทีใ่ ชความรูที่มีอยางถูกตอง

4.49

.84

มาก

5) ดานการดําเนินชีวิตทีใ่ ชคุณธรรม จริยธรรม

4.61

.69

มากที่สุด

1) ดานการดําเนินชีวิตที่มคี วามพอประมาณ
2) ดานการดําเนินชีวิตทีใ่ ชความมีเหตุมผี ล

รวม
4.53
.75
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงออกเปนทั้งหมด 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
(x� = 4.53, S.D. = .75) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการดําเนินชีวิตที่ใชคุณธรรม จริยธรรม
มีคาเฉลี่ยเทากับ (x� = 4.61, S.D. = .69) และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานการดําเนินชีวิตที่มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ (x� = 4.58, S.D. = .71 ดานการดําเนินชีวิตที่มีความพอประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ (x� = 4.51, S.D. = .67) ดานการ
ดําเนินชีวิตที่ใชความรูที่มีอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ (x� = 4.49, S.D. = .84) และดานการดําเนินชีวิตที่ใชความมีเหตุมีผล
มีคาเฉลี่ยเทากับ (x� = 4.48, (S.D. = .82)
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2. ผลการวิจัยปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) ดานการดําเนินชีวิตที่มีความพอประมาณ
ดานความพอประมาณ ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการวางแผน
ในเรื่องปญหาหนี้สิน การใชจายฟุมเฟอยเกินตัว รวมถึงเรื่องของรายรับกับรายจายที่ไมสมดุลกัน มีการประมาณตนวาจะตอง
ดําเนินชีวิตอยางไรที่ใหการใชจายมีความพอดี กลาวคือ ทุกอยางที่จะดําเนินในวิถีชีวิตแตละวันจะตองไมนอยเกินไป และไม
มากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ อยางนี้เปนตน
2) ดานการดําเนินชีวิตที่ใชความมีเหตุมีผล
ดานการดําเนินชีวิตที่ใชความมีเหตุมีผลของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการเตรียม
ความพรอมในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงของตนวา จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลอยางไร โดยเฉพาะการ
พิจารณาจากสาเหตุที่เกี่ยวของ และการคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ ดังตัวอยางที่ชัดเจน
นั่นคือ เรื่องของการใชจายอยางมีเหตุมีผล การพิจารณาและแกไขปญหาดวยความรอบคอบ การปลูกฝงใหประชาชนมีการใช
เหตุและผล และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3) ดานการดําเนินชีวิตที่มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ดานการดําเนินชีวิตที่มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการเตรียมตัว
ใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล ตัวอยางเชน เมื่อเปนหนี้เปนสิน เกิดปญหารายรับไมเพียงพอกับรายจาย มีการใชจาย
ฟุมเฟอยเกินตัว ก็จะตองมีการวางแผนและมีการปลูกฝงใหประชาชนมีนิสัยประหยัด อดออม มีการทําบัญชีรายรับรายจาย ที่
สําคัญคือ การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ วินัย ขยัน และอดทน
4) ดานการดําเนินชีวิตที่ใชความรูที่มีอยางถูกตอง
ดานการดําเนินชีวิตที่ใชความรูท่ีมีอยางถูกตองของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการ
เตรียมความพรอมในเรื่องของความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดานรวมถึงความรอบคอบที่จะนําความรู
เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม
5) ดานการดําเนินชีวิตที่ใชคุณธรรม จริยธรรม
ดานการดําเนินชีวิตที่ใชคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการเตรียม
ความพรอมในเรื่องการตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาใน
การดําเนินชีวิตอยูตลอดเวลาดวยสติรูตัว ปญญารูคิดวา สิ่งไหนดี ถูกตอง เหมาะสม ไมเบียดเบียนผูอื่น รูจักประมาณตน มี
ความพอเพียง เพื่อ ที่จะสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ลดการพึ่งพาจากภายนอก สามารถพึ่งพาตนเอง สรางความ
เขมแข็งในชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได
ดังนั้น แนวทางในการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ก็คือ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
โดยจะตองมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค พบวา
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1. การดํ า เนิ น ชีวิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนตํ าบลบึ ง กอก อํ าเภอบางระกํ า จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก ตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 5 ดาน พบวา การวิจัยที่อยูในระดับมากที่สุด และดานที่ประชาชนเห็นวามีความสําคัญในอันดับ
ตนๆ ในการดําเนินชีวิต นั่นก็คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม สะทอนใหเห็นชัดเจนวา คุณธรรมจริยธรรมถือเปนรากฐานสําคัญใน
การดําเนินชีวิต การที่ชุมชน สังคมใดมีผูคนที่เปยมลนไปดวยคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นก็จะอยูรวมกันอยางมีความสุข
ทายที่สุดในชุมชนก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี เพราะการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ก็
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหสามารถพึ่งตนเอง
ในระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน มีความเพียรและความอดทน มีสติและปญญา การชวยเหลือเกื้อกูล และความสามัคคี โดย
ภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับหลักวิชาการ ใชการพิจารณาวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติอยางรอบคอบ ที่ตระหนักใน
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต ใชสติปญญาและความเพียรในการดําเนินชีวิตเปนฐานสําคัญ ซึ่งจะสอดคลองกับ
แนวคิดของ สมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และสอดคลองกับแนวคิดของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549) ที่ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไวอยางนาสนใจวา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เปนปรัชญาที่เปนทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติของแตละบุคคล องคกรโดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพ
ของตนเองและสภาวะแวดลอ ม ความมีเหตุผลการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง โดยใชความรูอ ยางถูกหลักวิชาการดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวังควบคูไปกับการมีคุณธรรม ไมเบียดเบียนกัน แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมือปรองดองกันในสังคม
ซึ่งจะชวยเสริมสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวกจนนําไปสูความ
สามัคคี การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนได
2. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา แนวทางในการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ก็คือ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต จะตองมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ไมวาจะเปน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม เพราะ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้ถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ไมวาจะในระดับ
ครอบครัว ชุมชน หรือรัฐ ในการปฏิบัติงานหรือบริหารพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอประมาณ ตั้งอยู
บนพื้นฐานของความไมประมาท มีเหตุผล และสรางระบบภูมิคุมกันตอผลกระทบตางๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากภายนอกและ
ภายในอยางรอบคอบ ในขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของเราทุกคน ทุกฝาย โดยเฉพาะบทบาทของผูนําชุมชน
ที่ จ ะสร า งพลั ง ขั บ เคลื่ อ นคนในชุ ม ชน ถั ก ร อ ยเชื่ อ มโยงให เป น หนึ่ ง เดี ย ว รู รัก หวงแหนมี ค วามสํ า นึ ก ในคุ ณ ธรรม ความ
ซื่อสัตย และความรอบรูที่เหมาะสม ที่สําคัญการดําเนินชีวิตควรใชความอดทน ความเพียร มีสติปญญา พรอมรับตอ การ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมโลกภายนอกไดเปนอยางดี การดํารงชีวิตและปฏิบัติตนมุงเนนการอยูรอด
ปลอดภัย และวิกฤต สรางความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
การศึกษาการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึง
กอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จึงหวังเปนอยางยิ่งวาผลของการวิจัยจะนํามาซึ่งแนวทางที่เปนประโยชนตอผูอานไม
มากก็นอย หากวิจัยฉบับนี้เกิดขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
การศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 5 ดาน โดยภาพรวมอยูใ นระดับมากที่สุด สะทอ นใหเห็นวาประชาชนตระหนักและให
ความสําคัญอยางยิ่งในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควร
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มีการสรางรูปแบบของชุมชนเพื่อใหเปนชุมชนตนแบบ ขับเคลื่อนใหไปสูนโยบายและนํามาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อ
เปนแนวทางใหประชาชนทุกชุมชนไดเห็นถึงคุณูปการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสําคัญ จําเปนในการดําเนินชีวิต
อยางมีความสุข พอเพียง พอประมาณ เดินทางสายกลาง มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เกิดความรูรักสามัคคี สามารถพึ่งพา
ตนเองและสรางชุมที่เขมแข็งไดอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 5 ดาน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อทําใหทราบถึง
รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธตอการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในชุมชน วาเปนไปในทิศทางใด ตลอดจนสามารถนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการศึกษามาพัฒนาและสราง
รูปแบบการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนใหเกิดประโยชนตอสังคม
สวนรวมอยางแทจริง
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การเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนและเจตคติตอการเรียนของ
นักศึกษาโดยการใชเกม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคม
อาเซียนและเจตคติตอการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยการใชเกม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาชั้นป
ที่ 1 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษยจํานวน 20 คน ที่ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 หนวยจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ 1) แบบสํารวจขอมูลนักศึกษา 2) เกมที่ใชในการจัดกิจกรรม 3) แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 4) แบบวัดเจตคติกอนและ
หลังการเรียนสถิติที่ใชในการศึกษาคือ คาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีความรูภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น มีความรู
เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น 2) เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใชเกม อยูในระดับดี
คําสําคัญ : ภาษาอังกฤษ ประชาคมอาเซียน เกม
Abstract
The purpose of this research was to study English Language Preparation for Entering the ASEAN
Community and Attitude of Students by Using Games. The samples were the 20 students of first -year
student in Human Resource Management in the semester 2 /2016, Thepsatri Rajabhat University Sing Buri
Campus. They were selected by Purposive Sampling. The instruments used for collecting data were: 1)
students survey data in an opinion on the teaching of English, 2) games, 3) pretest and posttest 4) and
attitude form. The data was analyzed by mean. The results of the study were: 1) Students have more
knowledge of English and ASEAN 2) students’ attitudes toward learning English by game was higher
Keywords : english, asean community, game
บทนํา
การเตรีย มความพรอมของสถานศึกษาในชวงเวลาหนึ่ งปที่ผานมา ประเทศไทยไดมีการปรั บตัวเพื่อ รับกับการ
เปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมอาเซียนจากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อน
การศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป2558 เมื่อวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน และผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนองคกร
หลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ผูอํานวยการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน และผูแทนกรม
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อาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบรางนโยบายเพื่อดําเนินงานตามปฏิญญา ชะอํา-หัวหินวาดวย
การเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษา (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553, หนา
12) เมื่อประเทศไทยเปนอีกหนึ่งสมาชิกที่กําลังจะกาวสูประชาคมอาเซียน ในอนาคตอันใกลภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญ
และความจําเปนมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมการวางแผนและเตรียมพรอมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยใหมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมคาดหวัง ครูผูสอนซึ่งเปนบุคลากรสําคัญในการถายทอดความรูเพื่อพัฒนาสังคม ควรมี
การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใฝศึกษาเรียนรูตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหมๆ เพื่อสรางบรรยากาศและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และผูบริหารตองใหความสําคัญพรอมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการ
เสริมสรางใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษา ประจําชาติและภาษาตางประเทศ
เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรู ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกตอไป (ฟาฏินา วงศเลขา, 2553, หนา 9) จาก
เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ดานการบริการวิชาการกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรเสริมพิเศษที่จําเปนสําหรับยังชีพ
ในปจจุบัน และการกาวสูตลาดแรงงานในกลุมประเทศอาเซียนทั้งทางดานภาษาและการใชเทคโนโลยี ดังนั้น การจัดตั้งและ
พัฒนาศูนยภาษาตางประเทศเพื่อบริการวิชาการและพัฒนาทักษะทางภาษา เปนยุทธศาสตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรีที่ตองดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค อีกทั้งยังเปนการใหบริการวิชาการแกสังคมและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ระบบการศึ ก ษาไม ไ ด ม องข า มความสํ า คั ญ และความจํ า เป น ของภาษาอั ง กฤษ มี ก ารกํ า หนดให ภ าษาอั ง กฤษเป น
ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งนักเรียนทุกคนตองไดเรียนรู เพื่อใหมีความรูความสามารถในการฟง พูด
อาน เขียน เขาใจความแตกตางของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสามารถสื่อสารกับชาวชาติได รวมทั้งชวยใหผูเรียนเขาถึงองคความรู ตางๆทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนได
งายและกวางขึ้น ในขณะที่ภาษาตางประเทศ อื่น ๆ เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเวียดนามและภาษาลาว เปนตน
สถานศึกษาสามารถจัดสอนไดตามความเหมาะสมโดยใหอยูในดุลพินิจ สถานศึกษาตองใหความสําคัญและเปนสวนหนึ่งในการ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสถาบันทุกแหงตองคิด ตองทํา เพราะสถานศึกษาเปนแหลงผลิตทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ คนไทยตองมีความรูความเขาใจ โดยเฉพาะเรื่องศักยภาพคน ทั้งดานภาษา ทักษะฝมือแรงงาน ภาคธุรกิจ การออก
นอกประเทศเปนสิ่งที่จําเปน และการเขามาของประเทศสมาชิกอาเซียนก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ถาหากเราไมพรอม เราก็จะ
ถูกกลืนไปกับประเทศอาเซียน (กระทรวงการตางประเทศ, 2554, หนา 1)
ในปจจุบันภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศไดมีความสําคัญเปนอยางมาก และภาษานับเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การติดตอสื่อสารปจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและจากการสอบถามอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ มัก
พบวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี มักยังไมเห็นความสําคัญของการเรียน
ภาษาอังกฤษ ยังคิดวาการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติเปนเรื่องที่ไกลตัว และนักศึกษาบางคนยังไมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงได สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษานั้นนักศึกษายังมองวาเปนเรื่องที่ไกลตัวและไมมีผลกระทบตอการเรียนของตน
ผูวิจัยในฐานะผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอาเซียนศึกษา ไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงได
ทําการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยการใชเกม ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนและเจตคติตอ
การเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยการใชเกม
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในวิจัย ไดแ ก นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษยจํานวน 20 คน ที่ลงทะเบียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
กลุ ม ตัว อยา ง ได แก นัก ศึ ก ษาชั้ นป ที่ 1 สาขาบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย จํ านวน 20 คนที่ล งทะเบีย นในรายวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
กรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีของดอบสัน (Dobson,1998, p.9) นัก
การศึกษาที่เชื่อวา เกม เปนกิจกรรมที่สนุกสนานมีกฎเกณฑ กติกา กิจกรรมทีใ่ ชเลนมีทั้งเกมเงียบ (Passive Games) หรือเกม
ที่เลนไมตองเคลื่อนที่และเกมที่ใชความวองไว (Active Games) หรือเกมที่ตองเคลื่อนไหว เกมเหลานั้นขึ้นอยูกับความไว
ความแข็งแรง การเลนเกมมีทั้งเลนคนเดียว สองคน หรือเลนเปนกลุม บางเกมก็กระตุนการทํางานของรางกายและสมอง บาง
เกมก็ฝกทักษะบางสวนของรางกายและจิตใจซึ่งสอดคลองกับ รีส (Reese.1999, p.12) ที่ไดเสนอแนะวิธีการนําเกมมา
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนไวในการใชเกมนําเขาสูบทเรียนโดยดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ
1. ใหเกมนําเขาสูบทเรียนโดยใชเกมทบทวนพื้นฐานความรูเดิม เชน ใชรูปภาพ จับคูคําศัพทหรือแบงกลุมสลับกัน
เติมอักษรที่หายไป
2. ดําเนินการสอน มีการนํารูปภาพ หรือของจริงมาสนทนากัน มีการนําเสนอคําศัพท และอธิบายความหมายของ
คําศัพท จากนั้นนําเสนอรูปประโยคเพื่อฝกพูดและเขียนขั้นสุดทายมีการสรุปโดยการทบทวนเชน ครูนําภาพติดบนกระดานดํา
ใหนักเรียนแตละกลุมตัวแทนออกไปเขียนคําศัพทใหถูกตองหรือเติมอักษรที่หายไป หรือเติมคําศัพทใหสัมพันธกับประโยค
3.ครูใหนักเรียนแตงประโยค หรือเติมคําที่หายไปของประโยค
กรอบแนวคิดของการวิจัย แสดงไดดังภาพ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การเรียนการสอนโดยการใชเกม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1. แบบสํารวจขอมูลนักศึกษา 2. เกมที่ใชในการจัดกิจกรรม (เกมคนหาชื่อประเทศ
อาเซียน, เกมคนหาคําทักทายของประเทศอาเซียน, เกมจับคูธงในกลุมอาเซียน, เกมจิ๊กซอวตอภาพแผนที่อาเซียน, เกมจับคู
ชุดประจําชาติอาเซียน) 3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 4. แบบวัดเจตคติกอนและหลังการเรียน
ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบกอนและหลังเรียนโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลตาง ๆ
1.2 สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งมีลักษณะเปน ปรนัย จํานวน 20 ขอ กําหนดการใหคา
คะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน
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2. แบบวัดเจตคติ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามแบบวัดเจต
คติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนการสรางดังนี้
2.1 ศึกษาหลักการสรางแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษจากเอกสารการวัดและประเมินผล
ตาง ๆ
2.2 แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการภาษาอังกฤษ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ ขอคําถามจํานวน 10 ขอ โดยกําหนดคาระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและความหมาย ดังนี้
2.3 กําหนดน้ําหนักในการตอบตัวเลือกตางๆ แตละขอความตามเกณฑดังนี้
แบบวัดที่ใชเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน
ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวย
คะแนน 3 หมายถึง เห็นดวยไมแนใจ
คะแนน 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
คะแนน 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
สวนเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยของขอความ เปนดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติที่ดีมาก
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีเจตคติที่ดี
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีเจตคติที่ดีปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีเจตคติที่ไมดี
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีเจตคติที่ไมดีอยางมาก
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ซึ่งประกอบไปดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะทั่วไปของขอมูลที่ เก็บรวบรวมไดโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2. หาคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติกอนและหลังเรียนภาษาอังกฤษ

3. วิเคราะหผลจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยนําขอมูลมาแจกแจงความถี่ หา
คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยไดกําหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ใชในการทดลอง เพื่อขอความรวมมือไปยังหัวหนาสาขาวิชาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน
2. ผูวิจัยทดสอบนักศึกษากอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3. ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใชเกมโดยใชรูปแบบการทดลองวัดกอนและ
หลังการทดลอง
4. ทดสอบนักศึกษาหลังการเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับการ
วัดผลกอนการเรียน
5. ทําการรวบรวม แบบประเมินเจตคติของนักศึกษา และวิเคราะหขอมูล
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความรูภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น มีความรูเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น และมีเจตคติตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใชเกม อยูในระดับดี
สามารถวิเคราะหผลไดดังนี้ ผูวิจัยไดทําการการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน ผลแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน
คะแนนกอนและหลังเรียน
ลําดับที่
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20
คาเฉลีย่ รวม

แบบทดสอบกอนเรียน
(20 คะแนน)
10
6
7
12
8
10
14
8
15
12
9
11
13
17
13
15
9
11
16
7
11.15

รอยละ

แปลผล

แบบทดสอบหลังเรียน
(20 คะแนน)

รอยละ

แปลผล

50
30
35
60
40
50
70
40
75
60
45
55
65
85
65
75
45
55
80
35
55.75

พอใช
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี

13
9
12
13
10
15
17
13
16
14
12
13
17
19
15
17
12
14
18
10
13.95

65
45
60
65
50
75
85
65
80
70
60
65
85
95
75
85
60
70
90
50
69.75

ดี
พอใช
ดี
ดี
พอใช
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี

จากตารางที่ 1 พบวา กอนการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชเกม นักศึกษามีคาเฉลี่ยรวม 11.15 คาเฉลี่ยรอยละ
55.75 โดยนักศึกษามีคะแนนระดับดีมาก จํานวน 2 คน ระดับดี จํานวน 9 คน ระดับพอใช จํานวน 9 คน มีคะแนนกอนเรียน
อยูในระดับดี และหลังการเรียนโดยการใชเกมนักศึกษามีคาเฉลี่ย ในระดับที่ดีขึ้น คือ คาเฉลี่ย 13.95 คาเฉลี่ยรอยละ 69.75
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.80 โดยนักศึกษามีคะแนนระดับดีมาก ดี และพอใชจํานวน 6 คน 10 คน และ 4 คนตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบเจตคติของกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียน
เจตคติ
ที่
รายการ
กอนการเรียน
หลังการเรียน
ความ
แตกตาง
คาเฉลี่ย
แปล
คาเฉลี่ย
แปล
1. วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่เรียนสนุก
3.39 ปานกลาง
3.52
ดี
0.13
2. วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่งาย
4.24
ดี
4.69
ดีมาก
0.45
3. ขาพเจาคิดวาจะสามารถพัฒนาความรูภาษาอังกฤษ 4.47
ดี
4.62
ดีมาก
0.15
ได
4. ขาพเจามั่นใจในการแสดงออกโดยใชภาษาอังกฤษ
3.24 ปานกลาง
3.54
ดี
0.30
5. ขาพเจามีความตื่นตัวทุกครั้งเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ
3.44 ปานกลาง
3.55
ดี
0.11
6. ขาพเจาคิดวาการพูดภาษาอังกฤษเปนเรื่องงาย
3.35 ปานกลาง
3.54
ดี
0.19
7. การเรียนไวยากรณเปนสิ่งที่จําเปน
4.36
ดี
4.44
ดี
0.08
8. ขาพเจากลาพูดโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ
4.29
ดี
4.78
ดีมาก
0.49
9. การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตองเปนสิ่งที่ตอง
4.25
ดี
4.35
ดี
0.10
ฝกฝนอยางสม่ําเสมอ
10. เมื่อเปรียบเทียบวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆแลว
3.26 ปานกลาง
3.54
ดี
0.28
ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยาก
มีเจตคติทดี่ ี
คาเฉลี่ยรวม
3.82 มีเจตคติทดี่ ี
4.05
0.23
จากตารางที่ 2 พบวา กอนการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษามีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับที่ดี มี
คาเฉลี่ยรวม 3.82 และหลังการเรียนโดยการใชเกม นักศึกษามีเจตคติในระดับที่ดีขึ้น คือ คาเฉลี่ย 4.05 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม
0.23 โดยศึกษาในรายละเอียดพบวา นักศึกษามีเจตคติสูงสุดในดาน การกลาพูดโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย 4.78
รองลงมาคือ วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่งาย มีคาเฉลี่ย 4.69 และคิดวาจะสามารถพัฒนาความรูภาษาอังกฤษไดมีคาเฉลี่ย
4.62
อภิปรายผล
1.จากการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคะแนนเฉลี่ยไดเทากับ 13.95 และคาเฉลี่ย
เจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 4.05 เนื่องจากการสอนโดยใชเกมเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง นักศึกษาไดทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน ผอนคลาย ไมตึงเครียดตอใหเกิดการรับรูอยางเขาใจ และจดจําซึ่งจะ
เห็นไดจากการทํากิจกรรม และการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งคะแนนที่ไดนี้บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอันเนื่องมาจาก
ปจจัยดังตอไปนี้
1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเกม ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยนําเกมเขามาประกอบการสอน เกมทําใหผูเรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน ตื่นตัวไมรูสึกเบื่อหนายตอการ
เรียน คําศัพทที่นํามาสอนสวนใหญจะอยูในเนื้อหาอาเซียน และบางคําเปนคําศัพทใหม และนํามาจัดกิจกรรมในลักษณะที่
ผูเรียนตองเคลื่อนไหว และออกกําลังกายไปดวย จากการสังเกตและจดบันทึกของผูวิจัยขณะทําการสอนพบวานักศึกษาจะรูสกึ
ตื่นเตนมีความตื่นตัวและกระตือรือรนจะเรียนรู ในขณะทํากิจกรรมทีก่ ําหนดนักศึกษาทุกคนใหความรวมมือ กลาแสดงออก มี
ความเพียรพยายามในการทํากิจกรรมนัน้ ๆ ถึงแมวาบางครั้งนักศึกษาจะทําผิดบางก็ตาม แตนักศึกษาก็มีความพึงพอใจ ในการ
เลนเกม ไดฝกทักษะตางๆ ทั้งในดานการฟง พูด อาน และเขียน โดยมีโอกาสนําภาษาที่เรียนมาใชในการทํากิจกรรม ซึ่ง
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นักศึกษาเห็นวาเปนประสบการณที่มีคุณคามาก ตรงกับคํากลาวของบํารุง โตรัตน (2540, หนา 147) ที่กลาวไววา “เกมมีประ
โยชนในการกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ทําใหนักเรียนเพลิดเพลินกับการเลนเกม และยังชวยทบทวนบทเรียน”
และยังสอดคลองกับคํากลาวของ วนา ชลประเวศ (2541,หนา 20) ที่วาเกมเปลี่ยนสภาพหองเรียนใหสนุกสนาน เกมทําให
นักเรียนเกิดความคุนเคยกัน เกมชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหนักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษ และยังชวยสรุป
บทเรียน สงผลใหนักเรียนเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
1.2.เจตคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในระดับดี โดยลําดับ
แรกไดแก นักศึกษาคิดวานักศึกษากลาพูดโดยใชภาษาอังกฤษไดมากขึ้น เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยการใชเกมนั้น
สงเสริมใหนักศึกษาไดมีการพูดโตตอบกัน มีการใชความจํา มีสมาธิใจจดใจจอตอสิ่งที่ตองเรียนรู ทําใหนักศึกษาสามารถโตตอบ
ออกมาโดยที่ไมรูตัว ลําดับตอมาคือนักศึกษาคิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่งาย ซึ่งเนื่องมาจากกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดทําเนน
การทํางานเปนทีมการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนลักษณะกลุมหรือหมูคณะ นักศึกษาที่เกงกวาก็จะสามารถชวยเหลือเพื่อนได
สวนนักศึกษาที่เรียนออนกวาจดจําไมคอยได ก็จะสามารถทําไดงายขึ้น จึงคิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่งาย และลําดับสุดทาย
ที่นักศึกษามีเจตคติที่ดีคือ นักศึกษาคิดวาจะสามารถพัฒนาความรูภาษาอังกฤษได เนื่องจากผูวิจัยไดคัดเลือกเกมที่หลากหลาย
มีประโยชนสามารถนํามาแทรกในขั้นตอนตางๆของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได มีการใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน
ใหกับนักศึกษาภายหลัง เพื่อชวยใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
จากปจจัยดังกลาวขางตนจึงพอสรุปไดวา การเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคม
อาเซียนและเจตคติตอการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยการใชเกม จะชวยทําใหนักศึกษามีความสนุกสนาน บรรยากาศใน
หองเรียนไมตึงเครียด นักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนและเจตคติตอการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยการใชเกมพบวานักศึกษามีความรูทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนดีขึ้น และมีเจตคติตอการเรียน
อยูในระดับดีที่ 4.05 สูงกวากอนเรียน 3.82 จากการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนนั้นแสดงใหเห็นวา
นักศึกษาบางคนยังไมมีความรูพื้นฐานดานอาเซียนหรือมีพื้นฐานความรูมาบางแตยังขาดทักษะการนําไปใช แตหลังจาก
นักศึกษาไดเรียน ไดทํากิจกรรมเกี่ยวกับเกมและทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมทําใหนักศึกษามีความรูเพิ่มมากขึ้นและสามารถทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเพิ่มขึ้นถึงแมวาจะมีนักศึกษาบางคนที่มีคาคะแนนจากการทําแบบทดสอบไมคอยดีเทาที่ควร
นั้นก็อาจเปนเพราะวานักศึกษายังขาดความตอเนื่องในการทําความเขาใจและอีกสาเหตุจากการสอบถามโดยตรงจากนักศึกษา
ทําใหผูวิจัยไดพบขอมูลเพิ่มเติมวานักศึกษาไมไดกลับไปทบทวนและทําความเขาใจเพิ่มเติมนอกหองเรียนดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็น
วาปญหานี้ควรจะนําไปพัฒนาในครั้งตอไป
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง การเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 โดยการใช ผูวิจัยมุงที่จะเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนใหกับนักศึกษาชั้นปที่
1 โดยการใชเกมเพื่อใหเกิดประโยชนที่สูงสุดแกนักศึกษา
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อธิการบดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และคณาจารย บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกทานที่ใหความกรุณา และใหประสบการอันมีคาแกผูวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากไดรักการสนับสนุนทุนทางวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพ
สตรี และไดรับความรวมมือจากบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เปนอยางดี และขอขอบคุณเอกสารตําราที่ใชในการ
อางอิงในการดําเนินวิจัยครั้งนี้
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New Standard Encyclopedia. (1999). “Games” P.9-12. Chicago : Standard Educational Corporation.
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การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
CONSUMER BUGGING 7-ELEVEN STORE DECISION PHITSANULOK PROVINCE.
รัตนชนก พราหมณศิร*ิ ณฐวัฒน พระงาม และ บุษณีย เทวะ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
*corresponding author e-mail : Ratchanok_nok1970@hotmail.co.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 2) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจําแนก
ตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลเพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ใน 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร
ดานลักษณะทางกายภาพ กลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 351 คน เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean: x ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) t-test, F- test
ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกใน 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ , รานเซเวน อีเลฟเวน
Abstract
The purpose of this research was 1) to study consumers' purchasing decisions in 7-Eleven stores in
Amphoe Mueang, Phitsanulok, Thailand. 2) To compare consumer purchasing decisions in 7-Eleven stores. I'm in
town, Phitsanulok Province. Based on personal information to study the level of consumer purchasing decisions in
7-Eleven stores in Muang District, Phitsanulok Province in seven aspects, namely, product pricing, distribution
channels. Marketing promotion Human Services Process The samples were 351 persons. The statistic questionnaire
used for the data analysis was Percentage, Mean, Standard Deviation, S.D., t-test, F- test. The research found that
The decision to buy consumer goods in 7-Eleven stores in Muang District, Phitsanulok Province in 7 aspects is the
price of the distribution channels. Marketing promotion Human Services Process The overall level was at all levels.
Comparison of consumer purchasing decisions in 7-Eleven stores in Muang District, Phitsanulok Province by sex,
age, education, occupation, income were found differently. Statistical significance was at 0.05.

368

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา พ.ศ.2561

Keywords : Buying decision, 7-Eleven stores
บทนํา
เนื่องจากสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทําใหในสวนพฤติกรรมของผูบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพของสังคมดวย กลาวคือ ผูบริโภคนิยมซื้อสินคาตามความสะดวกของตน ดังนั้นธุรกิจจําตองปรับตัวเองเพื่อรองรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงเชนกัน เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาสังคมปจจุบันเปนสังคมขาวสาร ซึ่งเปนสังคมที่ตองมีการแขงขันการใชเวลาที่มีอยู
ตองเปนไปอยางคุมคา และเวลาที่มีอยูสวนใหญจะใชไปกับการเดินทางและการทํางานในขณะเดียวกันผูบริโภคมีความรูมีการศึกษา
ดีขึ้น จึงมีการตัดสินใจซื้อ โดยการตรวจสอบราคาและคุณภาพสินคากอนซื้อ จากสาเหตุดังกลาวทําใหพฤติกรรมของผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูบริโภคหันไปสนใจรานคาประเภทสะดวกซื้อมากขึ้นโดยผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่มีคณ
ุ ภาพควบคู
กับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตลอด 24 ชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผูบริโภคไปอยางมากดังกลาว ประกอบกับการที่ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกบริโภคมีการจัดระเบียบแบบแผนการใช
ชีวิตอยางคุมคาและมีเปาหมายในขณะที่รานคาในรูปธุรกิจใหม ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงมีผลทําใหรานคาในระบบเดิมกระทบกระเทือน
อยางรุนแรง นอกจากนี้จากปญหาการจราจรที่ติดขัดทําใหเวลาในการจับจายนอยลงรานคาปลีกแบบสะดวกซื้อ (Convenience
Store) สวนมากจะเลือกตั้งแหลงที่อยูอาศัยของผูบริโภค มีการจัดวางสินคาอยาง เปนระเบียบทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาได
งาย จึงทําใหเปนที่นิยมของผูบริโภคการบริการถือเปนหัวใจหลักที่สําคัญที่จะเอาชนะคูแขง ตลอดจนเอาชนะผูบริโภคเพราะการจัดการ
ทุกอยางใหลูกคาเปน ผูบริการตนเองแมกระทั่งการทักทายลูกคาเล็ก ๆ นอย ๆ ถือวาเปนสิ่งจําเปนมาก (นฏกร สภาเจริญกุล, 2553
: 2)
รานคาปลีกนับไดวา เปนวงจรขั้นสุดทายของการขายที่สัมผัสกับผูบริโภคโดยตรง สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะใกลชิดและทราบความตองการของผูบริโภค ไดเปนอยางดี ในอดีตรานคาปลีกมักจะดําเนินธุรกิจโดยเจาของ
กิจการและครอบครัว สภาพ การดําเนินงานไมคอยทันสมัย สินคาวางอยูเปนกอง ๆ ทําใหแรงจูงใจในการซื้อสินคาจะถูกวาง อยูที่เดิม
ไมเปลี่ยนแปลงเปนป ๆ สินคาบางชนิดเกาหมดอายุ การจัดการหนารานบางครั้งจะเปนอยางงาย ๆ แทบจะไมมีการตกแตงหนาราน
ปจจุบันธุรกิจรานคาปลีกมีการแขงขันกันมากขึ้น จึงจําเปนตองประคองและปรับตัวใหอยูรอด การแขงขันดังกลาวเกิดการที่
หางสรรพสินคา และซุปเปอรมาเก็ต ที่เปดกิจการเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา ประกอบกับรูปแบบการคาปลีกไดเปลี่ยนแปลง ไปสูยุคของ
สังคมขาวสาร ธุรกิจทุกประเภทจําเปนตองพัฒนาตัวเองอยางถูกตองและเหมาะสม ใหทันกับยุคสมัย และคานิยมที่แปรเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา เพราะถาธุรกิจขาดการพัฒนาไปในทางที่ถูกตองธุรกิจ ที่ดําเนินการอยูนั้นก็ยากที่จะอยูรอดหรือประสบความสําเร็จไดใน
สวนของผูบริโภคผูบริโภคมีการศึกษา มีความรูเกี่ยวกับสินคามากขึ้น สินคาที่จะซื้อตองผานการพิจารณามาเปน อยางดี ดังนั้นรานคา
ปลีกจึงจําเปนตองปรับปรุงตัวเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค โดยเปด โอกาสใหผูบริโภคไดมีโอกาสเลือกสินคา และคนหาวิธีที่จะ
เอาใจผูบริโภค (ประชา ศิริไชย, 2554 : 3)
อยางไรก็ตามการทราบขอมูลการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะเปนประโยชน
สําหรับธุรกิจรานคาปลีกในการจัดการบริการ ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ตลอดจนนําไปกําหนดสวนประสมทาง
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การตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงตอไป ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนําไปพัฒนากลยุทธสูความสําเร็จของผูประกอบการใน
การดําเนินธุรกิจสะดวกซื้อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการเลือกซื้อสินคาในราน และนําผลการศึกษามาเปน
แนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนแบบสอบถามที่แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List )
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกใน 7 ดาน คือ 1)
ดานผลิตภัณฑ 2)ดานราคา 3)ดานชองทางการจัดจําหนาย 4)ดานการสงเสริมการตลาด 5)ดานกระบวนการใหบริการ 6)ดาน
บุคลากร 7)ดานลักษณะทางกายภาพ มีผลทําใหการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
5 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ใน
เขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก งเปนคําถามแบบปลายเปด
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกสามารถอธิบายขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย แบงได 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารตางๆ ซึ่งนําเสนอเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. สรางแบบสอบถามที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเนื้อหาการวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. นําโครงรางแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เปนผูตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ไดแก 1) รศ.ดร.สมคิด ศรีสิงห ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารรัฐกิจ 2) รศ.ดร. อํานวยพร สุนทรสมัย ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
การศึกษา และ 3) ผศ.ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา
4.หลังจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความ
สอดคลอ งระหว างวัตถุ ประสงค การวิจั ยกับขอ คําถามแลวนํามาหาคา ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคาระหวาง 0.67-1.00
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5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยาง ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบุลสงคราม จํานวน 30 คน แลวนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา
(α − Coefficient) ได ค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามการนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งไดคาเทากับ 0.7944
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 317 ชุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยไดวางแผนและดําเนินงานในการเก็บรวมรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในงานวิจัยเรื่อง
การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแบงออกได 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยกับบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 7 แหง
2. จัดสงแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนพื้นที่ภาคเหนือ ไปยังบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 7 แหง
3. นําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการตรวจสอบความครบถวนและถูกตอง แลวเขาสู
กระบวนการวิเคราะหและแปรผลงานวิจัย
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกใน 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลปาแดง ที่มีอายุ
ตั้งแต 15 ป ขึ้นไป และเปนผูใชบริการรานเซเวน อีเลฟเวน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ไดกลุมตัวอยาง 351 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายขอมูลสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทางสถิติ Independent Sample t-test , F-Test เพื่อ
วิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกซึ่งผู
ศึกษาขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.10
มีอายุ 20 - 30 ป คิดเปนรอยละ
56.10 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 49.30 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 38.70 มีรายได 5,000 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.30 มีความถี่ในการใชบริการ วันละครั้งหรือมากกวา คิดเปนรอยละ 69.80 มีชวงเวลาในการใช
บริการ 14.01 - 18.00 น. คิดเปนรอยละ 28.50
สวนที่ 2 ระดับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
ผลการศึกษา สามารถสรุปไดวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ
ใหบริการดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร พบวามีระดับ ความคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน
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สวนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศ รายได ของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันทําใหมีระดับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต
ตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบวาไมแตกตางกันทางระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับกลุมตัวอยาง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกตางกัน ทําใหมีระดับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในราน
เซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบวาแตกตางกันทางระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปราย
จากการศึกษา กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง
จังหวัดแพร พบวา
ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ ประเภทของสินคาที่มีความหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ
ณัฐพร ตนลาภเจริญ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดบริการของรานเซเวนอีเลฟ
เวนในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พบวา มีสินคาหลายชนิดหลากหลายใหเลือก เพราะเซเวน อีเลฟเวนมีสินคาอุปโภคบริโภคที่ไดรับ
การคัดสรรอยางพิถีพิถันมากกวา 3,000 รายการ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี จึงทําใหไดรับความ
นิยมเปนอยางมาก ทั้งนี้ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัด
แพร เพราะมีสินคาตามความตองการที่มีมากชนิดใหเลือก ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมเด็กวัยรุน และคนวัยทํางานที่
ตองแขงขันกับเวลา เปนการเพิ่มความสะดวกอยางที่ไมเคยปรากฏที่ใดมากอน
ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะราคาของสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ซึ่งสอดคลอง
กับ ประชา ศิริไชย (2554) ศึกษา วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอคุณภาพการใหบริการรานเซเวนอีเลฟเวนในเขต
จังหวัดยะลา พบวา ราคามีความเหมาะสม เพราะเซเวน อีเลฟเวนมีผลิตภัณฑใหเลือกหลายชนิดหลายราคา ดังนั้นผูบริโภค
สามารถเลือกซื้อได ซึ่งแตกตางไปจากคูแขงขัน และความแตกตางนั้นจะมีอยูในสายตาของผูบริโภคในดานของคุณภาพของสินคา
เหมาะสมกับเงินที่จายออกไป ทั้งนี้ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอ
เมือง จังหวัดแพร เพราะมีความยินดีที่จะจายเพื่อแลกกับความสะดวกและคุณภาพสําหรับการซื้อสินคา เนื่องจากสินคาที่มีอยูใน
เซเวน อีเลฟเวน จะมีราคาโดยเปรียบเทียบสูงกวารานคาอื่น
ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับ มาก ทั้งนี้เปน เพราะ ทําเลของรานอยูใกลบาน ที่ทํางาน
สถานศึกษาหรือเสนทางผาน ซึ่งสอดคลองกับ นวลฉวี ศรีเสน (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการรานเซเวน อีเลฟเวน ของผูบริโภคเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ตั้งอยูในแหลงชุมชนใกลบานและที่ทํางาน
ซึ่งลักษณะของสังคมปจจุบันที่มีรูปแบบการดํารงชีวิตอยางเรงรีบ จึงคํานึงถึงความตองการรานจําหนายที่อยูใกลบาน ที่ทํางาน
หรือเสนทางที่ผาน รานเซเวน อีเลฟเวน จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือก ทั้งนี้ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน
อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีการเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงและอยูใกลบานจึงเปนจุดเดนที่
แตกตางจากรานขายปลีกอื่นอยางชัดเจน ทําใหผูบริโภคไดมาใชบริการเพื่อเลือกซื้อสินคาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
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ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ มีการสะสมยอดซื้อหรือแสตมปเพื่อแลกสินคา
ซึ่งสอดคลองกับ นฏกร สภาเจริญกุล (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังดานการรับผิดชอบตอสังคมที่สงผลตอการใชบริการของ
ลูกคาเซเวน อีเลฟเวน ในเขตพื้นที่บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร พบวา มีการสะสมยอดซื้อหรือแสตมปเพื่อแลกสินคา เพราะเปน
การสงเสริมการตลาดที่ผูบริโภคชอบ และมีความแตกตางจากรานคาอื่นที่เพียงแตขายสินคาใหผูบริโภคเทานั้น ทั้งนี้ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีความรูสึกสนุกกับการไดซื้อ
สินคาและมีความตื่นเตนในการไดสะสมยอดและแสตมปเพื่อนํามาเปนสวนลด หรือนํามาแลกของขวัญ ซึ่งเปนการสงเสริมการตลาด
ที่ไดผลและผูบริโภคเองก็มีความยินดีที่จะเขามารวมในกิจกรรมดังกลาวดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้ นอกจากจะทําใหลูกคามีความพึงพอใจใน
รานเซเวนอีเลฟเวนแลวยังเปนการเพิ่มมูลคา เพิ่มกําไร และเพิ่มยอดขายใหแกทางรานไดอีกทางหนึ่ง
ดานกระบวนการใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ บริการชําระผานบัตร สะสมแตม เพื่อแลก
สินคา ซึ่งสอดคลองกับ สุภาพร ชตานนท (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาในรานเซเวน อีเลฟเวน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา มีการสะสมแตมในบัตร Seven value card เพื่อสิทธิ
พิเศษตางๆ เชน มีสวนลดในการซื้อสินคา สะสมแตมเพื่อแลกสินคา ซึ่งเปนการตอบสนองตอความตองการและกอใหเกิดความ
คลองตัวในการจับจายใชสอย ซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกของลูกคาผูมาใชบริการ ทั้งนี้ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคใน
รานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีการใชบัตรเพื่อซื้อสินคาและสะสมแตมเพราะมีความ
สะดวกสบายและเปนสื่อกลางในการชําระเงินแทนเงินสดโดยไมจํากัดวงเงินขั้นต่ําของราคาสินคา ซึ่งถือเปนการสรางเครือขายและ
กระตุนใหมีการใชเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ดานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ พนักงานพูดจาสุภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งสอดคลอง
กับ ชัยวัฒน ตันติอภิบาลกุล (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการรานสะดวกซื้อ : กรณีศึกษาเซเวน อีเลฟเวน
สาขาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี พบวา พนักงานพูดจาสุภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดี เพราะรานเซเวน อีเลฟเวนเปนราน
สะดวกซื้อที่มีเครือขายเปนจํานวนมาก ไดมีการวางระเบียบแบบแผนและอบรมพนักงานเพื่อใหมีมาตรฐานที่ดีในการใหบริการ โดย
มีการทักทายสวัสดีกอนและหลังที่เขามาใชบริการ ทั้งนี้ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต
ตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร เพราะพนักงานผูใหบริการมีความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดีมีการทักทายและเชิญชวน
ใหซื้อสินคาที่จัดรายการรวมและใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคาภายในรานซึ่งเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของรานเซเวน อีเลฟเวน ที่ผูมา
ใชบริการรูสึกประทับใจ
ดานลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ บริเวณภายในรานมีความสะอาด ซึ่งสอดคลอง
กับ ทรงพล คลังบุญคลอง (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูมาใชบริการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของราน
สะดวกซื้อ เซเวนอีเลฟเวน สาขา ปตท. เอส เอ็น เค ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ภายในรานมีความสะอาดและ
มีการตกแตงสถานที่โดดเดน ความแตกตางของการออกแบบลักษณะของรานที่แตกตางจากคูแขงขัน ทําใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการทําธุรกิจ ทั้งนี้ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต
ตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร เพราะบรรยากาศภายในรานมีความสะอาด เย็นสบาย เหมาะแกการเดินเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
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รานเซเวน อีเลฟเวน มีความแตกตางของลักษณะตรากิจการที่เหนือกวาคูแขงขัน ที่สามารถดึงดูดใจลูกคาและมองเห็นภาพลักษณ
ของการบริการไดอยางชัดเจนดวย
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ตองกราบขอบคุณทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ใหการสนับสนุนแหลงทุนและตองกราบ
ขอบคุณผูอํานวยการสํานักวิจัยที่ชวยดําเนินการสงเสริมสนับสนุนในการดําเนินการเผยแพรงานวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโ ลก ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ สถานประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จานวน 338 คน
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t-test) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านทักษะ
ทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร รองลงมาคือ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน และอันดับสุดท้าย คือ ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ เงินทุนจดทะเบียน ลักษณะของหน่วยงาน และประเภท
ของหน่วยงาน มีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี ตามความต้องการของสถานประกอบการในอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : คุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถานประกอบการ
Abstract
The purpose of this research is to study the characteristics of the graduates of department of
accounting Phitsanulok University according to need of establishment in Muang District, Phitsanulok Province
and to compare private factors of entrepreneurs in Muang District, Phitsanulok Province according to Need of
establishment in Muang District, Phitsanulok Province. The population used in the research was the
establishments in the district. Phitsanulok Province 338 simple sampling methods were used. The reliability
of the questionnaire was 0.84. Data were analyzed by means of descriptive statistics, percentage, mean,
standard deviation, and inferential statistics including t-test, one-way analysis of variance (One-way ANOVA)
with the F-test and multiple comparison test, and LSD method. The results showed that the overall mean
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was very high. The first is skills, interaction with others, and communication. The second is personal skills.
Intellectual skills Academic, practical and functional skills and finally, organizational skills and business
management. The results of hypothesis testing showed that Personal factors include gender, age, education,
experience, capital, registered capital. Characteristics of the agency And type of agency Affect the
characteristics of the graduates of department of accounting Phitsanulok University according to Need of
establishment in Muang District, Phitsanulok Province is no different. Statistically significant at the 0.05 level
Keywords : Characteristics of the Graduates, Department of Accounting, Establishment
บทนา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่ง สาหรับการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นผู้รู้
จักคิดรู้จักทา รู้จักแก้ปัญหา ตลอดจนรู้จักใช้ทรัพยากรวัตถุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสิ้นเปลืองน้อยที่สุด การที่ประเทศจะ
เจริญ ก้ าวหน้ า ได้ จ าเป็ นต้ อ งมี ทรั พ ยากรบุ คคลที่ มี ความรู้ ความคิด ความสามารถเป็ นจ านวนมาก ดังนั้น การศึก ษาซึ่ งเป็ น
กระบวนการในการเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญยิ่ง เพราะคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่หลักสูตรต่างๆ ได้กาหนดเอาไว้จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้บัณฑิต
(กรกัญญา ราชพลสิทธิ์, 2549) โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิต ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจในวิชาชีพต่างๆ เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ นาไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป และการศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทในการ
สร้างผู้นาทางด้านวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี เป็นวิชาชีพอิสระที่ต้องมีสภาวิชาชีพบัญชี ทาหน้าที่พิจารณา
รับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดดาเนินการสอนสาขาวิชาการบัญชีในระดับปริญญา
ตรี และสามารถปฏิบัติกับทุกสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553ก: ออนไลน์)
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2547 เริ่มเปิดสอนโดยเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรกโดยเปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รวม 3 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สาขาวิชาการบัญชีมีความ
ตระหนักดีถึงคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาออกไปทางาน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิธีการหนึ่งสาหรับการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีว่า
เมื่อไปประกอบอาชีพยังสถานประกอบการต่างๆ ในอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วได้รับความพึงพอใจและการตอบรับจาก
นายจ้างอย่างไร ผลที่ได้รับจากการศึกษาจะช่วยนาไปสู่การปรับปรุง การพัฒนา หรือการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีใน
ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น (อัจจิมา สมบัติปัน, 2554 : 1)
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จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้สถานประกอบการได้บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่ตอบสนองความต้องการได้
และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิต ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของสถานประกอบการ และผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีที่มีส่วนตัดสินใจในการรับบัณฑิตสาขาการบัญชีเข้าทางาน เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาบัณฑิต สาขาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อความต้องการคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 2,680 ราย (สานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก, 2559)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ทาการสุ่มสถานประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) อย่างเป็นระบบได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูป
กลุ่มตัวอย่าง(Krejecie and Morgan, 1970 : 606-610) ได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 338 คน
ช่วงระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย และเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแบบสอบถามที่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ เงินทุนจดทะเบียน ลักษณะของหน่วยงาน และประเภทของหน่วยงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้าน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางองค์การและการจัดการ
ธุรกิจ โดยนาข้อมูลมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เอกสารหลักฐานต่างๆ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวกับด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. การใช้แบบสอบถาม สารวจคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีการศึกษาและสารวจ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ทั้งนี้เพื่อให้
ได้ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาสาระสาคัญของการศึกษาวิจยั โดยมีการรวบรวมและจัดเก็บแบบสอบถามทันที เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ทันสมัยและทันเวลา และนาแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งการ
วิเคราะห์เป็นดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทุกๆ ด้านโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยจาแนกตามลักษณะของตัวแปร สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) ใน
กรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และการทดสอบค่า เอฟ (F-test) โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANONA) และ
แปลความหมาย
4. ข้อเสนอแนะต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire)
5. เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยเกีย่ วกับคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีช่วงค่าเฉลี่ยและการแปลความหมาย
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ผลดังนี้
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ประกอบการของสถานประกอบการในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 338 คน เป็นเพศหญิง จานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 อายุ 41-50 ปี มีจานวน 131 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.76 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปวส. จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จานวน
131 คน คิดเป็นร้อยละ 38.76 มีเงินทุนจดทะเบียน มากกว่า 10,000,000 บาท จานวน 147 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.49 ลักษณะ
ของหน่วยงานเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 176 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.07 ประเภทของหน่วยงานเป็นการบริการ จานวน 84
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.85
1.2. ผลการศึกษาระดับความพึงประสงค์ต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงประสงค์ต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมและรายด้าน
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1.
2.
3.
4.
5.

x

S.D.

ระดับความ
พึงประสงค์

ด้านทักษะทางปัญญา
3.83
0.29
มาก
ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน
3.84
0.42
มาก
ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
3.96
0.30
มาก
ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นและการสื่อสาร
4.01
0.22
มาก
ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ
3.77
0.27
มาก
รวม
3.88
0.32
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.88, S.D=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นและการสื่อสาร (  =4.01, S.D=0.22) รองลงมาคือ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (  =3.96, S.D=0.30) ด้าน
ทักษะทางปัญญา (  =3.83, S.D=0.29) ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน (  =3.84, S.D=0.42) และอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ (  =3.77, S.D=0.27) ตามลาดับ
ผู้วิจัยยังมีประเด็นทีน่ ่าสนใจในการวิเคราะห์ระดับความพึงประสงค์ต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นรายข้อ ดังนี้
1. ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิตของ
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับ
มาก อันดับที่หนึ่งคือ มีความสามารถที่จะจัดทา และเข้าใจ สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา คือ มี
ความสามารถที่จะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป มีความสามารถที่จะระบุและแก้ไข
ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการทาบัญชีในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการสอบบัญชี การคานวณ
ต้นทุน การวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี และอันดับสุดท้าย คือ ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
รวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ตามลาดับ
2. ด้านทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิต
ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ใน
ระดับมาก อันดับที่หนึ่งคือมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบัญชี เช่ น ความผิดพลาดของการบันทึก
บัญชี หรือ ปัญหาจากระบบการควบคุมภายใน และจัดการลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ รองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ มีความสามารถในการจัดทาและนาเสนอรายงานการเงินในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และทันต่อเวลา มีความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความชานาญทางตัวเลข การใช้คณิตศาสตร์และ
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สถิติ มีความเข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินได้และรายงานผลได้ และอันดับสุดท้าย คือ มีความสามารถวัด/
คานวณมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ตามลาดับ
3. ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิต
ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ใน
ระดับมาก อันดับที่หนึ่งคือ ความสามารถในการจัดการตนเอง เช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงที่เมื่อเจอกับปัญหากับงาน เพื่อน
ร่วมงาน หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถโน้มน้าวและเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติ ให้เข้ากับการตัดสินใจ ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ความสามารถที่จะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และอันดับสุดท้าย คือ มีความสามารถที่จะ
เลือกและเรียงลาดับทรัพยากรที่มีจากัดและจัดแจงงานให้เสร็จตามกาหนดเวลา ตามลาดับ
4. ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่งคือ สามารถทางานเป็นกลุ่มได้ รองลงมา คือ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และความคิดเห็น
ต่างกันได้ เจรจาต่อรองหนทางแก้ ปัญหา และกาหนดข้อตกลงร่วมกัน ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ การทางานร่วมกับผู้อื่นใน
กระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง การทางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาเสนอ
อภิปราย รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนและการพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
และอันดับสุดท้าย คือ ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่าง ตามลาดับ
5. ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อยู่ ในระดั บ มาก อั น ดับ ที่ หนึ่ งคื อ มี ค วามสามารถพิจ ารณาและตั ด สิ น ใจได้ อย่ างผู้ มีวิ ชาชี พ ได้ อย่ า งผู้ บริ ห าร รองลงมา คื อ
ความสามารถที่จะจัดแบ่งหน้าที่งานที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร มีภาวะเป็นผู้นา ปฏิบัติงานที่ไดรับอบหมายแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และอันดับสุดท้าย คือ มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริห ารโครงการการจัดการ
บุคลากรและทรัพยากร และการตัดสินใจ ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อความต้องการคุณลักษณะบัณฑิต
ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จากที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอสรุปแต่ละประเด็น
ดังนี้
2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามเพศ (t-test) พบว่า เพศที่ต่างกันมีผลต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามอายุ (F-test) พบว่า อายุที่ต่างกันมีผลต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามระดับการศึกษา (F-test) พบว่า ระดับ
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การศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่อ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ของสาขาวิ ชาการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลกตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
2.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามประสบการณ์ (F-test) พบว่า ประสบการณ์ที่
ต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของสถานประกอบการ ใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามเงินทุนจดทะเบียน (F-test) พบว่า เงินทุนจด
ทะเบี ย นที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ของสาขาวิ ช าการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลกตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
2.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามลักษณะของหน่วยงาน (F-test) พบว่า
ลักษณะของหน่วยงานที่ต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
2.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามประเภทของหน่วยงาน (F-test) พบว่า
ประเภทของหน่วยงานที่ต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า สถานประกอบการมีความพึงประสงค์ต่อคุณลักษณะบัณ ฑิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก เป็น
เพราะมีความสามารถที่จะจัดทา และเข้าใจ สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถที่จะสอบถาม วิจัย
คิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป มีความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการทาบัญชีในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการสอบบัญชี การคานวณต้นทุน การวางระบบบัญชีและ
สารสนเทศทางการบัญชี และประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยยุทธ เลิศพา
ชิน และอัจฉรา เมฆสุวรรณ (2555) ได้วิจัยเรื่องการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ คือ ผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้ประกอบการเป็นหน่วยงานของรัฐมากกว่าภาคเอกชน ระยะเวลาที่ร่วมทางานกับมหาบัณฑิต 1 ปีขึ้นไปและมีระดับความคุ้นเคย
กับมหาบัณฑิตค่อนข้างดี มีความต้องการหรือความพึงพอใจต่อมหาบัณฑิตระดับมากที่สุดทุกปัจจัย โดยเฉพาะด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีความต้องการหรือพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
จิตอาสาเป็นลาดับสุดท้าย
2. ด้านทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะมีความสามารถในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบัญชี เช่น ความผิดพลาดของการบันทึก
บัญชี หรือ ปัญหาจากระบบการควบคุมภายใน และจัดการลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับ มีความสามารถในการจัดทาและนาเสนอรายงานการเงินในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ ถู กต้องครบถ้วนตาม
เกณฑ์ และทันต่อเวลา มีความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความชานาญทางตัวเลข การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ มีความ
เข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินได้และรายงานผลได้ และมีความสามารถวัด/คานวณมูลค่าของสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายได้อย่ างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจจิมา สมบัติปัน (2554) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้างในอาเภอเมืองนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้างที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหน้าที่งานได้แก่ มีความชานาญทาง
ตัวเลข มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ มีความชานาญด้านการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ และมี
ความสามารถวัดคานวณมูลค่าของสินทรัพย์ .หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเป็นความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ส่วน
คุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่ มีความละเอียดรอบครอบ มีความซื่อสัตย์ และรู้จักรักษาความลับของกิจการ.และมีความขยันหมั่นเพียร
และรับผิดชอบในระดับมากที่สุด ส่วนทักษะทางด้านปัญญาได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีในด้านการ
คานวณต้นทุนในระดับมาก ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา สถาบันการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ควรบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นความสาคัญของสภาพความต้องการของนายจ้าง และ
ผู้ประกอบการ
3. ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิต
ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ใน
ระดับมาก เป็นเพราะความสามารถในการจัดการตนเอง เช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงที่เมื่อเจอกับปัญหากับงาน เพื่อนร่วมงาน
หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถโน้มน้าวและเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พิจารณาปรับใช้
ค่า นิ ย มทางวิ ชาชี พ จรรยาบรรณ และทั ศ นคติ ให้ เ ข้ า กั บ การตั ด สิ น ใจ ความระมั ด ระวั งสงสั ย เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ บั ญ ชี
ความสามารถที่จะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และอันดับสุดท้าย คือ มีความสามารถที่จะเลือกและเรียงลาดับ
ทรัพยากรที่มีจากัดและจัดแจงงานให้เสร็จตามกาหนดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริมา บูรณ์กุศล และธนาศักดิ์ ข่ายกระ
โทก (2558) คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี ที่ พึ ง ประสงค์ ข องสถานประกอบการต่ อ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น: กรณี ศึ ก ษา
ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการ จานวน 290 ชุด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 41-45 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ดารงตาแหน่งในสถานประกอบการ คือ ผู้จัดการ ประเภทธุรกิจของสถานประกอบการคือ การขายส่งและ
การขายปลีก ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ 11-15 ปี มีจานวนนักบัญชีที่อยู่ในบริษัท จานวน 1-2 คน และนักบัญชีที่อยู่ในบริษัท
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของรายด้านของสถานประกอบการ ต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านทักษะคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และ ด้าน
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ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ คุณลักษณะรายข้อของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์
4. ด้ านทั ก ษะทางปฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ ผู้อื่ น และการสื่อ สาร โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะสามารถทางานเป็นกลุ่มได้ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และความคิดเห็นต่างกันได้
เจรจาต่อรองหนทางแก้ปัญหา และกาหนดข้อตกลงร่วมกันในสถานการณ์ทางวิชาชีพ การทางานร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการ
ปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง การทางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาเสนอ อภิปราย
รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนและการพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และฟัง
และอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสาคัญ กับวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภาพรรณ
ไชยพัฒน์ (2555) ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูท้ าบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในจังหวัดภูเก็ต จาก
การศึกษาข้อมูล พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 36-45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตาแหน่งในสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ ตาแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ และประสบการณ์ทางานส่วนใหญ่ 10 ปีขึ้นไป ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
และการปฏิบัติงานทางการบัญชี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการมากกว่าธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม มีรูปแบบของธุร กิจ
เป็นบริษัทจากัดมากกว่าห้างหุ้นส่วนจากัด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทุนจดทะเบียน 1 – 5 ล้านบาท รองลงมาคือมากกว่า 10 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการดาเนินงานของกิจการไม่มีนักบัญชี (ไม่มีการจัดทาบัญชีเองแต่ใช้บริการสานักงานบัญชี) นักบัญชี
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบัญชี ส่วนใหญ่ลักษณะการจัดทาบัญชีของกิจการใช้บริการสานักงานบัญชี รองลงมาคือ
จัดทาเองร่วมกับการใช้บริการสานักงานบัญชีโปรแกรมที่ใช้ในกิจการจัดทาบัญชีส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม Express for Windows
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ทาบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยคือ ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน และทักษะทางปัญญา ผลการศึกษาในแต่ละด้านโดยเรียง
ตามค่าเฉลี่ย จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ทา
บัญชีที่พึงประสงค์ในระดับมาก ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนประเภทธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ทาบัญชีชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน
5. ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอาเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลก
อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะมีความสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ ได้อย่างผู้บริหาร ความสามารถที่จะจัดแบ่ง
หน้าที่งานที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร มีภาวะเป็นผู้นา ปฏิบัติงานที่ไดรับอบหมายแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
และมีความสามารถในการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ก ารบริหารโครงการการจัดการบุคลากรและทรั พยากร และการตัด สินใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชลิดา ลิ้นจี่ (2558) ได้วิจัยเรื่องทักษะวิชาชีพของนักบัญชีสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย การ
วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะวิชาชีพของนักบัญชีสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จานวน 91 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้บริหารสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศ
ไทย มีความเห็นว่าทักษะวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักบัญชีมีทักษะวิชาชีพในแต่ละด้าน
เรียงตามลาดับดังนี้ ทักษะทางปัญญา ระดับมาก ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ระดับมาก ทักษะทางวิชาการ
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เชิงปฏิบัติและหน้าที่การงานระดับมาก ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ ระดับมาก และทักษะคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ระดับมาก และได้รับการยอมรับตามลาดับผลการศึกษานี้มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
เงินทุนจดทะเบียน ลักษณะของหน่วยงาน และประเภทของหน่วยงาน มีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ โดย ทรงสิริ
วิชิรานนท์ และคณะ (2557) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ โดยการจาแนกตามประเภทของสถานประกอบการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ให้การสนับสนุนแหล่งทุน และต้อง
ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักวิจัยที่ช่วยดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนในการดาเนินการเผยแพร่งานวิจัยในครั้งนี้
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสรางและความถี่ของโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาว
อาชญากรรมในหนังสือ พิมพบางกอกโพสต กลุม ตัวอยา ง คือ พาดหัวข าวอาชญากรรมในหนั งสือพิม พบางกอกโพสต
ประจําเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จํานวน 165 พาดหัวขาว โดยใชโครงสราง จํานวน 12 โครงสราง
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวประเภทขาวอาชญากรรมที่พบมากที่สุด คือ โครงสรางที่ 3 คํานาม + กริยา
ชอง 3 จํานวน 67 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 40.6 และโครงสรางที่ปรากฏนอยที่สุด คือ โครงสรางที่ 8 คือ กริยา, คํานาม,
คุณศัพท + to กริยา จํานวน 1 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 0.6
คําสําคัญ : โครงสรางพาดหัวขาว ขาวอาชญากรรม หนังสือพิมพบางกอกโพสต
Abstract
The objective of this study was to analyze and frequency of the usage of forms of crime news
headlines in Bangkok Post newspaper. The data of this research comprised 165 crime news headlines in
Bangkok Post newspaper from June to July of 2017. The structures were based on 12 structures. The
results indicated that the most frequently used of structures appearing in crime news headlines was
Structure 3 Noun + Verb with the amount of 67 headlines (40.6%) and the least frequently used of
structures appearing in crime news headlines was Structure 8 Verb, Noun, Adjective + to verb with the
amount of 1 headlines (0.6%)
keywords : headline structure, crime news, Bangkok Post
บทนํา
ปจจุบันถึงแมวาอินเทอรเน็ตจะเขามามีบทบาทสําคัญในการสื่อสารทั่วโลกแตคนก็ยงั ติดตามขาวสารทุกวัน ไมวาจาก
สํานักขาวในอินเทอรเน็ตหรือจากหนังสือพิมพ คนจํานวนมากกลัวกับการอานขาวที่เปนภาษาอังกฤษเพราะไมเขาใจโครงสราง
ของขาว และคําศัพท แตในความเปนจริงภาษาอังกฤษที่ใชในหนังสือพิมพไมไดยากอยางที่หลายคนเขาใจ เพียงแตจะมี
ลักษณะเฉพาะตัวที่ตองทําความเขาใจ (ยงยุทธ ขําคง, 2550)

386

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

หนังสือพิมพมีขาวหลายประเภทใหคนเลือกอานแตขาวหนึ่งที่หนังสือพิมพแตละฉบับลวนใหความสําคัญ คือ ขาว
อาชญากรรม เพราะขาวอาชญากรรมเปนตัวสะทอนความผิดปกติของสังคม และการกระทํา ของมนุษยที่ถูกบีบคั้นจากทุกๆ
ดาน จนทําใหเขาเหลานั้นมี พฤติกรรมที่โหดราย และกระทําการที่ขัดตอกฎหมายอาญา สรางความเสียหายรวมทั้งสงผล
กระทบตอสังคมและประเทศชาติได อาทิ พฤติกรรมของพอคา ยาเสพติด กระบวนการคามนุษย และแกงโจรกรรมทรัพยสิน
ของ ศาสนา เปนตน ซึ่งการรายงานขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ ยอมสงผลใหผูอานขาวสารเกิดความรับรูรวมกันในดาน
ผลเสียของ การกระทําดังกลาวจนหยุดความคิดที่จะปฏิบัติตนตามแบบอยาง ของผูตองหาที่ตกเปนขาว (ปริณดา เริงศักดิ์,
2554)
สวนประกอบของขาว โดยทั่วไปจะแบงเปน 3 สวนใหญๆ คือ พาดหัวขาว (Headline) ขาวนํา (Lead) และเนื้อ
ขาว (Body) โดยสวนที่ตองทําความรูจักและตองมีความเขาใจมากที่สุด และเปนสวนที่ยากที่สุดก็คือ พาดหัวขาว (Headline)
เนื่องจากผูเขียนขาวจะใชกลวิธีในการเขียนพาดหัวขาวใหนาสนใจ ดึงดูดใจผูอาน จึงทําใหภาษาที่ใชในการเขียนพาดหัวขาว
นั้นไมตรงตามหลักโครงสรางของไวยากรณ เปนประโยคที่ไมสมบูรณ ประกอบกับเนื้อที่ที่จํากัดและตองใชอักษรตัวใหญ หาก
ผูอานสามารถอานพาดขอขาวไดเขาใจ นั่นเทากับวาเขาใจเรื่องราวของขาวไปมากแลว นักอานที่มีเวลานอยจะเลือกอานเฉพาะ
พาดหัวขาว (Headline) และขาวนํา (Lead) เพื่อใหรูวาเกิดเหตุการณอะไรขึ้นในขาว หัวขอขาวภาษาอังกฤษก็ไมตางจากขาว
ของไทยที่นิยมใชคําหวือหวาและเลนคํา และยังตัดคําบางคําออกไปจนไมเปนประโยค (ยงยุทธ ขําคง, 2550)
จากที่ กล า วมาข า งต น ผูวิ จั ย จึง ต อ งการศึก ษากลวิ ธี การเขีย นพาดหั ว ขา วและวิ เ คราะหโ ครงสร า งพาดหัว ข า ว
ภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสตวามีการใชโครงสรางในการเขียนพาดหัวขาวแบบใด
โดยเฉพาะในขาวอาชญากรรมที่เปนขาวที่ประชาชนใหความสนใจ และสามารถสะทอนถึงการกระทําของมนุษยที่ผิดปกติใน
สังคม
วิธีดําเนินการวิจัย
จากการโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสตผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัยโดยทําการ ศึกษาเอกสาร ตําราตางๆที่เกี่ยวกับโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ จากนั้นทําการ
สรุปหลักเกณฑโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวจากเอกสารที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะห และดําเนินการสงใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง เมื่อไดหลักโครงสรางที่จะนํามาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหโครงสรางและความถี่แลว ผูวิจัย
ดําเนินการสืบคน พาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรม จากหนังสือพิมพ Bangkok Post ประจําเดือนมิถุนายน
ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ไดจํานวนทั้งสิ้น 290 พาดหัวขาว และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie
และ Morgan และใชวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก ไดจํานวนทั้งสิ้น 165 พาดหัว
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อวิเคราะหโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต
2.เพื่อวิเคราะหความถี่ของโครงสรางที่ปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ
บางกอกโพสต
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยนี้มุงศึกษาโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต
ประจําเดือนมิถุนายน ถึง เดือน เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เปนจํานวน 290 พาดหัวขาว
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษของ เศรษฐวิทย (2550) จํานวน
12 โครงสราง
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงควิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ
ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต ผูวิจัยออกแบบวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากร คือ พาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน
ประจําเดือนมิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 290 พาดหัวขาว
กลุมตัวอยาง คือ พาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน
จํานวน 165 พาดหัวขาว ซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie และ Morgan และใชวิธีสุมแบบงาย (Simple
Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
โครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษของเศรษฐวิทย (2550) ประกอบดวย 12 โครงสราง คือ
1. ประธาน + กริยา + (กรรม) + สวนขยาย
2. คํานาม + v-ing
3. คํานาม + กริยาชอง 3
4. คํานาม + คําคุณศัพท
5. คํานาม + คําบุพบท
6. to + กริยา
7. to + คํานาม
8. กริยา, คํานาม, คุณศัพท + to กริยา
9. เครื่องหมาย ( , )
10. Colon ( : )
11. Hyphen (-)
12. คํานาม + คํานาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมจาก
หนังสือพิมพบางกอกโพสต มีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1. รวบรวมพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลนวันที่ 1
มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไดจํานวนทั้งสิ้น 290 พาดหัวขาว
2. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan และใชวิธีสุมแบบงาย (Simple
Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก ไดจํานวนทั้งสิ้น 165 พาดหัว (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
3. ศึกษาและสรุปโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษของเศรษฐวิทย (2550) ไดทั้งสิ้น 12 โครงสราง
4. นําโครงสรางที่ผวู ิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหสงใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของ
โครงสราง
5. ทําการปรับแกโครงสรางทีว่ ิเคราะหตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
6. ทําการวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต
ที่ตรงกับโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษของเศรษฐวิทย (2550) ประกอบดวย 12 โครงสราง
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สถิติในใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหความถี่ของโครงสรางที่ปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต
ไดแก คาเฉลี่ยรอยละ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห ค วามถี่ ข องโครงสร า งที่ ป รากฏในพาดหั ว ข า วภาษาอั ง กฤษประเภทข า วอาชญากรรมใน
หนังสือพิมพบางกอกโพสต
โครงสรางการเขียนพาดหัวขาว
จํานวน
รอยละ
โครงสรางที่ 1
ประธาน + กริยา + (กรรม) + สวนขยาย
40
24.24
โครงสรางที่ 2
คํานาม + v-ing
3
1.81
โครงสรางที่ 3
คํานาม + กริยาชอง 3
67
40.6
โครงสรางที่ 4
คํานาม + คําคุณศัพท
6
3.63
โครงสรางที่ 5
คํานาม + คําบุพบท
16
9.69
โครงสรางที่ 6
to + กริยา
6
3.63
โครงสรางที่ 7
to + คํานาม
4
2.42
โครงสรางที่ 8
กริยา, คํานาม, คุณศัพท + to กริยา
1
0.6
โครงสรางที่ 9
เครื่องหมาย ( , )
10
6.06
โครงสรางที่ 10
Colon ( : )
4
2.42
โครงสรางที่ 11
Hyphen (-)
5
3.03
โครงสรางที่ 12
คํานาม + คํานาม
3
1.81
รวม 165
100
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความถี่ของโครงสรางที่ปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรม
ในหนังสือพิมพบางกอกโพสต ประจํามิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 165 พาดหัวขาว จากโครงสราง 12
โครงสราง พบวา ความถี่ของโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวที่พบมากที่สุดในการเขียนพาดหัวขาวประเภทขาวอาชญากรรมใน
หนังสือพิมพบางกอกโพสต คือ โครงสรางที่ 3 คํานาม + กริยาชอง 3 จํานวน 67 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมา
คือ โครงสรางที่ 1 ประธาน + กริยา + (กรรม) + สวนขยาย จํานวน 40 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 24.24 และโครงสรางที่
พบนอยสุด คือ โครงสรางที่ 8 กริยา, คํานาม, คุณศัพท + to กริยา จํานวน 1 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 0.6
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ
บางกอกโพสต พบวา การเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสตมีการใช
ลักษณะของโครงสราง คํานาม + กริยาชอง 3 ซึ่งเปนรูปแบบการใชประโยค Passive Voice มากที่สุดในการเขียนนําเสนอ
ขาวประเภทขาวอาชญากรรม ซึ่งตางจากโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวของประเภทขาวธุรกิจ และขาวการเมือง ซึ่งใช
ลักษณะของโครงสร างการเขียนพาดหัว ขาวเป นแบบ Active Voice ดั งเชน ผลการวิจัยของ สุ รศักดิ์ พรหมจรรย ที่
ทําการศึกษาลักษณะภาษาพาดหัวขาวการเมืองในหนังสือพิมพบางกอกโพสต โดยมุงศึกษาขาวการเมืองใน 3 ประเด็น ไดแก
ประเภทของภาษา โครงสรางของภาษา และรูปแบบของประโยค พบวา ขาวประเภทขาวการเมืองมีรูปแบบการใชประโยค
Active Voice มากที่สุด และใชโครงสราง คํานาม + คํากริยา มากที่สุด และผลการวิจัยของ ศิริพร เมฆสุจิตต ที่ได
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ทําการศึกษาโครงสรางไวยากรณที่ใชในขาวธุรกิจของหนังสือพิมพเดอะเนชั่นและหนังสือพิมพบางกอกโพสต พบวา การเขียน
ขาวธุรกิจใชโครงสรางแบบ Active Voice มากวา แบบ Passive Voice ซึ่งสามารถสรุปไดวาขาวอาชญากรรมมีรูปแบบการ
ใชประประโยค Passive Voice เพื่อหลีกเลี่ยงการกลาวถึงประธานอยางจงใจ แตขาวการเมืองและขาวธุรกิจมีรูปแบบการใช
ประโยค Active Voice
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จและสมบูรณตามขั้นตอนไดดวยความกรุณาและการไดรับสนับสนุนจากอาจารยที่
ปรึกษาไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา ผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ อยางยิ่งตลอดจนการจัดทํารายงานเลมนี้
สําเร็จสมบูรณ ผูเขียนขอกราบขออบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของที่อางอิงใหงานวิจัยฉบับนี้ไดมีความสมบูรณมากขึ้น
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บทคัดยอ
กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญเพราะเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพความเปน
มนุษย เพราะ มนุษยเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาสูงสุด มีชีวิตจิตใจ มีสติปญญา มีอารมณและความรูสึก สามารถเรียนรู เพิ่มพูน
ทักษะทางความคิด และการกระทําไดอยูตลอดเวลา อนึ่ง มนุษยนั้น เปนทุนมนุษยที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งสามารถขับเคลื่อนองคการใหไปสูเปาหมายที่ไดตั้งไวในอนาคต และสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยาง
ยั่งยืน สวนพุทธิปญญา ปญญาเปนเครื่องตรัสรูของพระพุทธเจา ทรงมีพุทธวิธีการบริหารกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดวยหลักไตรสิกขา 3 กลาวคือ ศีล หรืออธิศีลสิกขา เปนการฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ดํารงตนดวยดี
ในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา เปนการฝกปรือใน
ดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ฝกจิตใจใหเขมแข็ง มั่นคง แนวแน ควบคุมตนไดดี มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตที่สงบ ผองใส
เปนสุข บริสุทธิ์ และปญญา หรืออธิปญญาสิกขา เปนการฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริง จนถึงความหลุดพน มีจิตใจที่เปนอิสระ ผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ รูแจงชัดตรงตามสภาพความเปนจริง สามารถแกไข
ปญหาอยางถูกตองตรงตามเหตุปจจัยเปนประโยชนตอตนเองและสังคมไดอยางแทจริง
คําสําคัญ : พุทธิปญญา กลยุทธ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไตรสิกขา
Abstract
Human resource development strategies are important because They are the development of
human potentiality. Human is the invaluable resource since human has mind, intellect, emotion, skills
which can be improved. Moreover, human is the effective capital to support the organization to achieve
goals. Human resource is also the superior resource in the competition. Cognitivism, wisdom is what the
Buddha enlightened. The Buddha’s way to develop human resource is the threefold training which
consists of the training in higher morality. The purposes of the threefold training are to live mindfully and
to train human to be ready for work. The training begins with practicing physical and speech in proper way
to be ready for stable mind which supports the wisdom. Sila or the training in higher morality is to train
action, speech and livelihood to behave well in society, to be discipline and to take responsibility. Samati
or the training in higher mentality is to train mind both quality and power. To train mind to be strong, high
willpower, calm, clear, happy and pure. Panya or the training in higher wisdom is to train wisdom mind to
aware, to understand things as they are and to be liberated. With this quality of mind one can be free and
solve problems for oneself and for others.

392

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

Keywords : cognitivism, strategy, human resource development, the threefold training
บทนํา
โลกปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวิตน มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก
องคการอยางรุนแรงและรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการแขงขันดานกฎหมายและการเมือง จึงเปน
ที่ยอมรับกันวาธุรกิจที่ตองการความเจริญเติบโต และการอยูรอดในระยะยาวจําเปนตองมีกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยใชกลยุทธเปนเครื่องมือนําไปสูความสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็จําเปนตองอาศัยกล
ยุท ธ เพื่ อใหส ามารถบรรลุเ ปา หมาย และการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย นั้น เปน การส งเสริ มใหบุ คลากรมี ศัก ยภาพในการ
ปฏิบัติงาน และทําใหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนกลยุทธระดับหนาที่ เมื่อ
สังคมมนุษยขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจะเกิดปญหาในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามมา มนุษยจึงไดเริ่มสนใจคิดคน
วิธีแกไขปญหาทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขึ้น เชน ฝกหัดบุคลากรใหมีความสามารถเขมแข็งกวาที่เปนอยู เพื่อแสวงหาคนมี
ความสามารถมาก ๆ เขามาปฏิบัติงาน การที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพนั้น จําเปน
จะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2551)
กลยุทธ (Strategy) หรือยุทธศาสตร เปนแนวคิดทางการจัดการ ซึ่งสามารถตอบโจทยของการปรับตัวใหองคกร
บรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี ในภาวะที่เกิดความขาดแคลนในทรัพยากร และมีความไมแนนอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
เผชิญหนากันระหวางคุณคา จํานวนมากของคนในสังคมที่แตกตางกันอันนําไปสูความเห็นที่ไมสอดคลองหรือแมแตเกิดความ
ขัดแยง ภาคเอกชนไดใชแนวคิดเชิงยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนองคการใหสามารถแขงขันกับ คูแขงบนพื้นฐานจุดแข็งของ
องคกรและโอกาสจากบริบทของอุตสาหกรรมที่เอื้อใหองคกรไดเปรียบ และพยายามปกปองจุดออนไมใหถูกโจมตี การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย จึงมีความสําคัญในการสรางความเขมแข็ง และการดํารงอยูอยางมั่นคงขององคกร เปนการพัฒนาเพื่อใหเกิด
ความกาวหนา และเกิดความเรียบรอยดีงาม ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเปนสําคัญ โดยผูบริหารเองตองประพฤติธรรม
และใชหลักไตรสิกขาเปนหลักในการบริหาร และตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2551)
พุทธิปญญา ปญญาเปนเครื่องตรัสรูของพระพุทธเจานั้น พระพุทธองคไดทรงวางหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปญญา เพื่อใชสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหดํารงอยูดวยความไมประมาท ไมเมาในชีวิต เปนยารักษาใหพนจากความ
ทุกข ซึ่งแนวทางในการพัฒนามี 3 แนวทางสําคัญ (ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, 2545) คือ แนวทางของการใช “ศีล” นําการ
พัฒนา เปนการใชศีลเปนจุดเริ่มตน เปนแนวทางปฏิบัติใหแกผูถูกพัฒนา แนวทางที่สอง คือ การใช “สมาธิ” เปนจุดเนนในการ
พัฒนา และแนวทางที่ 3 คือ การใช “ปญญา” เปน แนวทางจุด เนนในการพัฒนา แนวทางทั้งสาม จะตองสอดคล องกั บ
เปาหมาย ลักษณะและความพรอมของกลุมเปาหมาย ดังนั้น ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา จึงเปนการฝกอบรม (Training)
ที่เนนภาคปฏิบัติมากกวา จะเปนการเรียนการสอนในทางทฤษฎี (Teaching) เมื่อกลาวในเชิงบริหาร เราตองยอมรับวา
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญ แกการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้ พระพุทธศาสนา จึงชื่อวาเปน
ศาสนาแหงการศึกษา บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว ก็จะไดรับการจัดสรรภาระหนาที่ใหปฏิบัติงานภายในองคกรตามความรู
ความสามารถ (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโต), 2549)
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนปจจัยที่สําคัญ เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรในบริหารงาน
อื่น ๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปจจัยดานอื่น
ๆ ก็จะดี ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงมีความสําคัญเพราะเปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคล ที่ถือวาเปนทรัพยากรที่
มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหส ามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค พรอมทั้งดําเนิ นการธํารงรัก ษาและพัฒนาให
ทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การกําหนดงาน
หรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การสงเสริมงานวิชาการ การศึกษาดูงานและการศึกษาตอ ดังนั้น
จึ ง เป น หน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ที่ จ ะต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทั้ ง นี้ ห ลั ก ไตรสิ ก ขา เป น
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยเปนขอศึกษาและปฏิบัติที่เปนหลักในการศึกษา ฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และ
ปญญาโดยใชปญญาเปนเครือ่ งชวยนําทาง ใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดําเนินไปในทางที่ถูกตองดีงาม ปองกันโทษและความ
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ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักธรรมไตรสิกขา ก็เพื่อใหมีความพรอมตอการปฏิบัติ
หนาที่ โดยใหมีการพัฒนาที่เริ่มจากรางกาย วาจา อันเปนสวนภายนอกที่เห็นไดงายใหมีสภาวะปกติ และใหเกิดความสงบ
เรียบรอยในกลุม ในสังคม พรอมรับตอการพัฒนาดานจิตใจ ที่มีความตั้งมั่น เขมแข็ง พรอมกลาตอการเผชิญปญหาอุปสรรค
และทั้งชวยสงเสริมใหปญญาไดทํางานอยางอิสระ คลองแคลว สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยดี เพื่อใหเกิดการแกปญหา
และการพัฒนาจนบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ
กลยุทธเปนเรื่องของความคิด แผนงาน และการปฏิบัติตาง ๆ ที่บริษัทนํามาใชเพื่อใหเกิดความสําเร็จเหนือคูแขง
จากความไดเปรียบทางการแขงขันที่สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดเดนชัดมากกวา หรือมีประสิทธิภาพเหนือกวาคูแขง
ความหมายของคําวา “กลยุทธ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “strategy” มาจากคําวา “Strategos” ในภาษากรีก ที่เกิดจากคําวา
“Stratos” ซึ่งหมายถึง “Army” หรือกองทัพ ผสมกับคําวา “Agein” ซึ่งหมายถึง “Lead” หรือ “นําหนา” จึงทําให
นักวิชาการทางดานการบริหารตีความหมายวา “Leading the total organization” หรือการนําทางใหองคกรโดยรวม ซึ่งมี
นัยทั้งเชิงจุดมุงหมายและวิธีการวา ตองการอะไรที่ใหสําเร็จและทําอยางไร (วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคนอื่น, 2548) และ
สามารถบรรลุวัต ถุประสงคระยะยาว ที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ การขยายตัวทางพื้นที่ การขยายสินคา ที่
หลากหลาย การพัฒนาผลิตภัณฑสวนแบงการตลาดหรือการเขารวมกิจการ (Fred R. David, 2007) กลาวไดวา กลยุทธจะ
ประกอบดวย แผน (Strategy as a plan) วิธีการ (Strategy as a ploy) รูปแบบ (Strategy as a pattern) ตําแหนง
(Strategy as a position) และมุมมอง (Strategy as a perspective) (C. Gopinath and Julie Siciliano, 2005, pp.7-8).
สวนความหมาย กลยุทธในเชิงธุรกิจ หมายถึง แนวความคิดแผน ซึ่งสามารถสนับสนุนศักยภาพในการแขงขันของบริษัทให
บรรลุเปาหมายได กลยุทธเปนการออกแบบ เพื่อชวยใหบริษัทมีความไดเปรียบในการแขงขัน (Robert A, Pitts and David
Lei, 2006, p.8). ใกลเคียงกับการบริหารกลยุทธวา เปนศาสตรและศิลปของการสรางกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลของกลยุทธใชเพื่ออางถึงการสรางกลยุทธ (สาโรจน โอพิทักษชีวิน, 2550)
การกําหนดกลยุทธขององคกรโดยทั่วไป แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 1) กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เปน
การกําหนดนโยบายหรือทิศทางของผูบริหารระดับสูง เพื่อตัดสินใจวา ธุรกิจควรขยายกิจการรักษาสภาพปจจุบัน ลดการ
ดําเนินงาน หรือเลิกกิจการ 2) กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Business Strategy) เปนกลยุทธที่อยูในระดับหนวยธุรกิจ มุงเนนใน
ดานการปรับปรุงการแขงขันของสินคาและบริการใหสูงขึ้น 3) กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) เปนกลยุทธระดับ
ฝายปฏิบัติการหรือแผนกตาง ๆ มุงเนนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการกิจกรรมกระบวนการดําเนินงาน เพื่อใช
ทรัพยากรอยางคุมคาและมีประโยชนมากที่สุด เชน กลยุทธการตลาด กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย กลยุทธการผลิต กลยุทธการเงิน
โดยมีจุดมุงหมายและทิศทางที่ชัดเจนที่องคกรกําหนดขึ้น เพื่อการปฏิบัติในอนาคตและเปนแผนที่มุงพิจารณาถึง ทิศทางการ
ดําเนินงานขององคกรในระยะยาว จะตองตรงตามความเปนจริงและเกิดจากความเขาใจรวมกัน เพื่อมุงปฏิบัติเปนสําคัญ (บุญมี
จันทรวงศ, 2553) กลยุทธการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ จะตองดีพรอมสมบูรณตามความหมายของการบริหาร คือ การมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) ที่สามารถกําหนดเปาหมายที่ดี และสามารถบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายนั้น ๆ ได และการมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) ที่สามารถทําสําเร็จในเปาหมายเหลานั้นโดยมีตนทุนคาใชจายที่ต่ําที่สุด ดวยการจัดการเชิงกลยุทธนั้น ชวยให
ผูบริหารสามารถประยุกตใชในการดําเนินงานขององคการที่มีการเปลี่ยนแปลง และไดรับผลกระทบ โดยคํานึงผลที่จะเกิดขึ้น
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่มีตอองคการไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิผล
สรุปไดวา กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคระยะยาวในอนาคต จากการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกกับสิ่งแวดลอมภายในองคกร เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในระยะยาวอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เผชิญอยู จึงตองวางแผนกลยุทธ ที่แตกตางจากแผนทั่วๆ ไป
เพราะคําวา “กลยุ ทธ” จะตองเกี่ยวข องกับการวิเคราะห สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่ง เกี่ยวข องกับ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กลยุทธในการพัฒนานั้นคือ การนําแผนงานตาง ๆ ที่องคการไดกําหนดไว
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ประกอบดวย วิสัยทัศน จุดมุงหมายภารกิจ และวัตถุประสงคทางกลยุทธ ขององคการนโยบายตาง ๆ ที่สําคัญ แผนงานหลัก
และแผนงานอื่น ๆ ที่จะนํามาปฏิบัติและบูรณาการ เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงสอดรับกับหลักการบริหารขององคการ เพื่อให
องคการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คําวา “พัฒนา” คือ “ทําใหเจริญ” ดังนั้น การพัฒนาจึงหมายถึง การทํา
ใหเจริญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) อาจจะกลาวไดวา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทําใหเกิดขึ้น หรือมี
การวางแผนกําหนดทิศทางไวลวงหนา โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ ตองเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นถาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี ก็ไม
เรียกวาการพัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนามิไดหมายถึง การเพิ่มขึ้นของปริมาณสินคาหรือรายไดของประชาชนเทานั้น
หากแตการพัฒนานั้น ยังหมายถึง การพัฒนาดานการผลิตการจําหนายจายแจก การแลกเปลี่ยนการลงทุน เพื่อทําใหประชาชน
ไมยากจน การพัฒนาดานจิตใจแบบแผนพฤติกรรม ตลอดทั้งความสัมพันธของคนในสังคม เพื่อแกปญหาตาง ๆ และการพัฒนา
ดานการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสรางกระบวนการปกครองใหเปนประชาธิปไตย และประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตาม
กฎหมาย ดังนั้น การพัฒนาไมวาจะสื่อไปในลักษณะของการเปนสภาวะเปาประสงค หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูสภาวะ
เปาประสงคก็ตาม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2542) นาจะแตกตางจากคําวา การพัฒนามนุษย สอง
คํานี้ไมเหมือนกันทีเดียว ยิ่งเวลานี้เราเนนการพัฒนาคน เราจะตองเขาใจใหชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของคําวา การพัฒนา
มนุษย ซึ่งหมายถึง การพัฒนาคนในฐานะที่เปนการพัฒนาทรัพยากรอยางหนึ่ง และเปนคําที่เกิดมาไมนานนัก (ชวง พ.ศ.
2503-2508) เปนแนวคิดทีเ่ กิดขึ้นในชวงที่เนนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ และตอมาก็ขยายไปถึงการพัฒนาสังคม เปนการมอง
คนอยางเปนทุนเปนเครื่องมือ เปนปจจัยหรือเปนองคประกอบที่จะใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตอมาเราเห็นวา การที่
จะพัฒนาโดยมุงเนนแตในดานเศรษฐกิจนั้นไมถูกตอง แตสิ่งที่สําคัญ คือ คนเรานี่เอง ซึ่งควรจะใหความใสใจเปนพิเศษ เราจึง
หันมาเนนในเรื่องการพัฒนาคน แตก็ยังมีการใชศัพทที่ปะปนกัน บางทีใชคําวา ทรัพยากรมนุษย บางทีใชคําวา พัฒนามนุษย
แตกอนนี้เราไมมีคําวา ทรัพยากรมนุษย คํานี้เกิดขึ้นมาเพื่อสนองความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น จะตองเขาใจใหดีวาคํา
วา ทรัพยากรมนุษยนั้น เปนการมองมนุษยในฐานะทรัพยากร คือ เปนทุน เปนปจจัยในการที่จะนํามาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมการพั ฒนามนุษย มองคนในฐานะเปนมนุษย มีความหมายวา มนุษยมีค วามเปนมนุษยของเขาเอง ชีวิ ตมนุษยนั้น มี
จุด หมาย จุด หมายของชี วิ ต คือ ความสุ ข อิส รภาพ ความดี ความงามของชี วิต ซึ่ ง เป นเรื่ องเฉพาะตั วบุ คคล เราต องให
ความสําคัญวา เราจะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางไร พรอมกับที่อีกดานหนึ่ง เขาก็จะเปนทรัพยากรเปนทุนเปน
ปจจัย ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนามนุษยในฐานะที่เปนมนุษย กับการพัฒนามนุษยในฐานะที่
เปนทรัพยากรมนุษยนี้ มีความหมายตอการศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาคน ทั้งในฐานะที่เปนมนุษย
โดยตัวของมันเองและในฐานะที่เปนทรัพยากร ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวมนุษยนั้นเปนการศึกษาที่
เรียกไดวา เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความหมายขึ้นกับกาลเทศะ หรือยุคสมัย
มากกวา คือเปนการศึกษาที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมของยุคสมัยนั้น ๆ เชน เพื่อสนองความตองการของสังคมในดานกําลังคน
ในสาขางานและกิจการตาง ๆ ฉะนั้น เราจึงควรจัดการศึกษาสองอยางนี้ใหสัมพันธกัน เพราะถาเราสามารถพัฒนาทั้งสองสวนนี้
ใหสัมพันธกันจนเกิดดุลยภาพขึ้น ก็จะเปนผลดีตอชีวิตและสังคมเปนอยางมาก
กลยุทธเปนวิธีการจัดการที่คํานึงถึงความสอดคลองขององคการกับสภาพแวดลอม ทั้งนี้ เพี่อเปนการพิจารณาถึง
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคการโดยการประเมินจากสภาพแวดลอมภายนอก และเพื่อพิจารณา
ถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององคการโดยการประเมินจากสภาพแวดลอมภายในขององคการ ซึ่ง
การประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการนี้ เรียกวา การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)
ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้สําคัญที่สุด เมื่อพัฒนามนุษยขึ้นไปก็จะคอยๆ ทําใหคนหางออกไปจากการที่ตกอยู
ภายใตอิทธิพละครอบงําของตัณหา มานะ ทิฐิ คือถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบงํานอยลงเมื่อครอบงํานอยลงก็เปนอิสระแกตัว
มากขึ้น สามารถทําสิ่งที่ดีงามได มากขึ้น การที่จะสรางสันติก็มีทางเปนไปไดโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็คือการศึกษา ซึ่ง
ไดแก สิกขานั่นเอง (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543) สวนการดําเนินงานบนพื้นฐานกระบวนการลูกโซ ตั้งแตการวาง
นโยบาย กําหนดแผนงาน อัตรากําลังคน การสรรหาคัดเลือกคนดี มีความสามารถเขามาทํางานในอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสม
การวางโครงสรางและกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ การฝกบรมใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง โยกยาย การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง มีขวัญ
กําลังใจ มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพนสภาพการเปนคนในองคกร โดย
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยใน 3 ประการ คือ
1. ทรัพยากรมนุษยเปนทรพัยสินขององคกรมิใชคาใชจาย
2. ศักยภาพของมนุษยพัฒนาไดไมมีที่สิ้นสุด
3. ทรัพยากรมนุษยเปนแหลงสรางเสริมและเพิ่มคุณคาของผลผลิตและการบริการขององคกร (ธงชัย สมบูรณ,
2549)
ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พอสรุปไดดังนี้
1. ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสื่อกลางในการประสานงานกับแผนก
ตางๆ เพื่อแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อที่จะเขามาทํางาน ในองคการ เมื่อองคการไดบุคคลที่มี
คุณสมบัติดังกลาวแลว ก็ยอมทําใหองคการเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น
2. ชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดความจงรักภักดีตอองคการที่
ตนปฏิบัติงานอยู ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลผลิตขององคการ
3. ช ว ยเสริ ม สร า งความมั่ น คงแก สั ง คมและประเทศชาติ ถ า การพั ฒ นาทรั พ ยากร มนุษ ย ดํ า เนิ น การอย า งมี
ประสิทธิภาพแลว ก็ยอมไมเกิดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพสังคมโดยรวมมีความเขาใจที่ดีตอกัน
(พะยอม วงศสารศรี, 2538)
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย คือ เปนสัตวที่ตองฝกและฝกได การที่มนุษยเราจะมีชีวิตที่ดีงาม เราจะตองศึกษาฝกฝน
พัฒนาตนเองใหดีขึ้นไปในระบบการดํารงชีวิตของเรา ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรม จิตใจและปญญา เมื่อเราฝกฝนพัฒนามี
การศึกษา ก็ทําใหการดํารงชีวิตของเราดีขึ้น แตถาเราไมเรียนรู ไมฝก เราที่เปนมนุษยนั้นก็จะดํารงชีวิตไดไมดีเลย (พระธรรม
ปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2549) มนุษยเรามีศักยภาพที่พัฒนาได พูดดวยภาษาทางพระวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและประเสริฐได
ดวยการฝก เรามักจะพูดวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ แตไมถูกตองตามหลักธรรมไมไดบอกวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ ทานวา
มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกก็ไมประเสริฐ เพราะฉะนั้น มนุษย จึงเปนสัตวที่ประเสริฐดวยการฝก สัตวทั้งหลาย
ที่เอามาฝกนั้นวาตามคํา บาลีวา วรมสฺสตรา ทนฺตา เปนตน ซึ่งมีใจความวา ชางมาเอามาฝกแลว ก็เปนสัตวที่ประเสริฐ ใชงาน
ได เอามาเลนละครสัตวตาง ๆ ตามที่เคยพูดก็ได แตมนุษยนี่ถาฝกแลว ประเสริฐกวานั้นมากมาย สัตวทั้งหลายเอามาฝกให
ประเสริฐได ก็แคที่มนุษยฝกใหมันมีขีดจํากัดแคนั้น แตมนุษยสามารถฝกตัวเองไปไดโดยตลอด ตกลงวา มนุษยมีศักยภาพ ซึ่ง
จะตองฝกตองพัฒนาขึ้นมา จึงเปนเครื่องเตือนใจ ทําใหเราตองมีจิตสํานึกในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตน โดยเตือนตัวเองอยู
เสมอวา เราจะตองพัฒนาศักยภาพของตนใหเต็มที่ เริ่มแตตองมีความเชื่อในศักยภาพที่ฝกได และมี จิตสํานึกในการพัฒนาตน
อยูเสมอวา เราจะตองฝกตน เราจะตองพัฒนาตนใหเต็มที่ นี่กเ็ ปนตัวชวยที่สําคัญ ถาไมมีหลักขอนี้ แรงสงก็จะขาดไปอยางหนึ่ง
เพราะฉะนั้น จะตองมีตัวชวยนี้ดวย ศัพททางภาษาบาลีเรียกวา อัตตสัมปทา แปลวา การทําตนใหถึงพรอม (พระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2542) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น มีความสําคัญก็เพื่อใหมนุษยไดมีการศึกษา การฝกฝนตนเอง ใหเปนผูมี
ความรูความสามารถอยางถูกตอง แกไขปญหาใหกับตนเองและสังคมได ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนสัตวประเสริฐ ดวยการ
หางออกไปจากการที่จะตกอยูภายใตอิทธิพลครอบงําของตัณหา มานะ และทิฏฐิ
พุทธิปญญา: กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา
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กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีแหลงใหญอยูที่มโนกรรม ซึ่งเปนตนกําเนิดแหงอารยธรรมของมนุษยชาติที่
ปรากฏในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนความเห็น ความเชื่อ เจตจํานงหรือทัศนคติ เปนตน ซึ่งสงผลใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม
ตามมาอยางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือ เมื่อคิดอยางไร ก็จะทําและพูดเชนนั้น หรือเมื่อทําและพูดอยางไร ก็จะสะทอนถึง
ความคิดวาเปนอยางไร ดังนัน้ การมีความเขาใจในมโนกรรมวามีความสําคัญและสงผลอยางไรทั้งตอตนเองและตอโลก นั่นคือ
การทําใหเกิดการพัฒนาคนและโลกไปในทิศทางที่ถูกตองพรอมกันไป (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2544) ดังนั้น การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่อาศัยมโนกรรมที่ถูกตอง จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการสรางอารยธรรม สรางสังคมที่สงบสุข
ตอไป และดวยเหตุที่มโนกรรมเปนตัวชี้วัดถึงทิศทางแหงการพัฒนามนุษย ความหมายของคํานี้ จึงสามารถเปนตัวบอกนัยของ
มโนกรรม พระพุทธศาสนาใหความสําคัญตอเรื่องจิต เพราะจิตเปนผูบงการใหมีบุคคลมีพฤติกรรมตาง ๆ ไดในการพัฒนาจิต
ของบุคคลตามแนวพุทธนี้ เปนการฝกใหบุคคลมีจิตใจสงบ ถือวา เปนการทําใหบุคคลไดพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตามที่
สังคมตองการ ผูที่ไดรับการอบรมทางจิตใจใหถูกวิธี จะสามารถพัฒนาจิตได การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนานั้น บุคคล
ทุกคนจําเปนที่จะตองลงมือฝกปฏิบัติดวยตนเอง จึงจะสามารถพัฒนาจิตไดเพราะการพัฒนาจิตใจในลักษณะนี้ เปนการฝกจิต
ใหลดจากกิเลสและเกิดความอดกลั้นตอสิ่งยั่วยุทั้งหลาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองมีการปฏิบัติศีล สมาธิ และปญญา การศึกษาที่สมบูรณตองทําความเปนมนุษยให
ถูกตองและสมบูรณ อันประกอบดวย
1) ความฉลาด หรือสติปญญาในขั้นพื้นฐานพอตัว คือ พอแกความตองการ
2) มีความรูเรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือ การเรียนอาชีพ
3) มีมนุษยธรรม คือ มีความเปนมนุษยอยางถูกตอง คือ การเรียนความเปนมนุษย ซึ่งกระทําไดดวยการสอน การ
อบรมจริยธรรม (พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส ภิกขุ), 2537)
พระพุทธเจา ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไวในพระไตรปฎกวา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา 3
ประการนี้ สิกขา 3 ประการมี อะไรบาง คือ 1) อธิศีลสิกขา 2) อธิจิตสิกขา 3) อธิปญญาสิกขา (องฺ.ติก.(ไทย)
20/87/312,20/90/318), และ ขุ.ม.(ไทย) 29/10/48-49). ความหมายของไตรสิกขาในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรมวา ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา 3 ประการ เพื่อฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งขึ้นไป จนบรรลุ
เปาหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546)
คําวา “ไตรสิกขา” แยกศัพทออกเปน “ไตร” กับ “สิกขา” คําวา ไตร หรือตรี (ภาษาอังกฤษ = Three) เปนภาษา
สันสกฤตแปลวา 3 ตรงกับภาษากรีกวา Tri ตรงกับภาษาลาตินวา Tres ตรงกับภาษามคธหรือบาลีวา ติ หรือ เต ซึ่งก็แปลวา 3
เชนกัน สวนคําวา สิกขา เปนภาษามคธหรือภาษาบาลี แปลวา “ขอที่พึงหรือขอที่ตองศึกษาและปฏิบัติ” ตรงกับภาษาสันสกฤต
วา “ศิกฺษา” ภาษาไทยนํามาใชเปนศึกษาหลักไตรสิกขามาในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค และอังคุตรนิกาย ติกนิ
บาต (ที.ปา.(ไทย)11/228/2. และ องฺ.ติก. (ไทย) 2/521/259)
การพัฒนาตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่หลักการของการศึกษา เพราะการพัฒนานั้น แทที่จริงก็คือสิ่ง
เดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษาหรื อ สิ ก ขา สิ่ ง ที่ ต อ งศึ ก ษาหรื อ สิ่ ง ที่ ต อ งพั ฒ นาแยกออกไปเป น 3 ด า นใหญ ๆ โดยสอดคล อ งกั บ
องคประกอบแหงการดําเนินชีวิตของมนุษยที่มี 3 ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เรียกวา ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสําคัญ
(พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2539) ดังนี้
1) ศีล หรืออธิสีลสิกขา คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจาใหมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง มีผลดี สิ่งแวดลอมที่เราเกี่ยวของสัมพันธ อบรมปฏิบัติใหถูกตองดีงาม ใหถูกตองตาม
หลั ก จุ ล ศี ล มั ช ฌิ ม ศี ล และมหาศี ล ปฏิ บั ติ อ ยู ใ นหลั ก มั ช ฌิ ม ศี ล และมหาศี ล ตลอดถึ ง ปฏิ บั ติ อ ยู ใ นหลั ก อิ น ทรี ย สั ง วร
สติสัมปชัญญะ และสันโดษ
อธิศีลสิกขา กลาวคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสังวรในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและ
โคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู มีศีลเปนที่พึ่ง เปนเบื้องตน เปนความประพฤติ เปน
ความสํารวม เปนความระวัง เปนหัวหนา เปนประธาน เพื่อความถึงพรอมแหงธรรมที่เปนกุศลนี้ชื่อวา อธิสีลสิกขา” (ขุ.ม.(ไทย)
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29/1/48). จะเห็นไดวา เมื่อคนอยูรวมกัน หรือทํางานทํากิจการรวมกันเปนชุมชน เปนหนวยงาน เปนองคกร ตลอดจนเปน
ประเทศชาติ จะตองมีกฎเกณฑกติกา ตลอดจนกฎหมาย เพือ่ จัดระเบียบระบบใหเกิดความเรียบรอยความ ประสานสอดคลอง
ความเกื้อหนุนตอกัน ความรวมรับผิดชอบและสามัคคี ที่จะเอื้อโอกาสหรือเปนหลักประกันใหชีวิตความเปนอยูและกิจการตางๆ
ดําเนินไปดวยดี สมตามวัตถุประสงคแหงชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น ดังเชนพระสงฆในพระพุทธศาสนา มีวินัยแมบทที่
เรียกชื่อ เฉพาะวา ปาฏิโมกข ซึ่งเรามักเรียกกันงายๆ วาศีล 227 ชุมชนอื่นๆ เชน โรงเรียนก็ตองมีกฎกติกาที่เปนวินัยแมบท
ของตนเชนเดียวกัน วินัยแมบทสําหรับสังคมคฤหัสถหรือสังคมแหงมนุษยชาติทั้งหมด ก็คือ ศีล 5 ซึ่งถือวา เปนคุณคาของชีวิต
และสังคม เปนมนุษยธรรม เพราะเปนบรรทัดฐานที่จะทําใหมนุษยมีวิถีชีวิตที่สูงกวาสัตวดิรัจฉาน อยูรวมกันโดยไมเบียดเบียน
กัน และรักษาสังคมใหมีสันติสขุ สังคมมนุษยสวนยอยลงไป เชน ประเทศ สถาบัน องคกร และหนวยงานตางๆ นอกจากจะตอง
รักษาศีล 5 แลว ก็ยังตองปฏิบัติตามวินัยแมบทที่เปนสวนเฉพาะของตนเองยอยลงไปอีกเชน (1) กฎหมาย ตั้งแตรัฐธรรมนูญลง
มา (2) จรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ เชน จรรยาแพทย จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน เปนตน
การทํามาหาเลี้ยงชีพเปนพฤติกรรม หลักในการดําเนินชีวิตของมนุษย ถามีผูหาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เปนมิจฉาชีพ
นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะชั่วรายเสื่อมเสียแลว ก็จะกอความเดือดรอนแกสังคมอยางมาก จึงตองย้ําเนนกันอยางยิ่ง ใน
เรื่องการพัฒนาสัมมาชีพและสงเสริมใหประชาชนฝกฝนตนใหสามารถประกอบสัมมาชีพ คือ หาเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไมผิด
กฎหมาย สัมมาชีพ พึงมีลักษณะที่สําคัญๆ ดังนี้ 1) เปนอาชีพการงานที่ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมกอเวรภัย หรือสรางความ
เดือดรอนเสียหายแกสังคม 2) เปนอาชีพการงานที่ชวยแกไขปญหา หรือสรางสรรคชีวิตและสังคมในทางใดทางหนึ่ง 3) เปน
อาชีพการงานที่ชวยใหผูทําไดพัฒนาชีวิตของตนใหงอกงามยิ่งขึ้นทั้งดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา 4) เปนอาชีพ
การงานที่ไมทําลายคุณคาของชีวิต และไมเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต แตทําใหชีวิตของตนมีคุณคานาภาคภูมิใจ และ5) เปนอาชีพ
การงานที่ทําใหไดปจจัยเลี้ยงชีวิตมาดวยเรี่ยวแรงกําลังกาย กําลังสติปญญา ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝมือของตน
และทําใหไดฝกฝนพัฒนาความเชี่ยวชาญจัดเจน หรือฝกปรือฝมือในทางสรางสรรคยิ่งขึ้นไป
2) สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝกพัฒนาในดานจิตใจ มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจิตใจ เปนฐานของ
พฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเปนไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจที่อยูเบื้อหลัง
ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงามแลว ก็จะควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามดวย แมความสุขความทุกขในที่สุดก็
อยูที่ใจ ยิ่งกวานั้น ปญญาจะเจริญงอกงามได ตองอาศัยจิตใจที่เขมแข็งสูปญหา เอาใจใส มีความเพียรพยายามที่จะคิดคนไม
ทอถอย ยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งตองมีจิตใจที่สงบแนวแน ไมฟุงซาน ไมพลุงพลาน กระวน
กระวาย คือ ตองมีสมาธิ จึงจะคิดไดชัดเจน เจาะลึกทะลุได และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝกดีแลว จึงเปนฐานที่จะใหปญญา
ทํางานและพัฒนาอยางไดผล การพัฒนาจิตใจนี้ มีสมาธิเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง ซึ่งอาจแยกออกไดเปนการพัฒนาคุณสมบัติ
ของจิตใจในดานตางๆ คือ (ขุ.ม.(ไทย) 29/1/48). พัฒนาคุณธรรม ซึ่งเปนคุณภาพของจิตใจ กลาวคือคุณสมบัติที่เสริมสราง
จิตใจใหดีงามใหเปนจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสรางคุณสมบัติที่
ทําใหจิตใจมีความเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง แกลวกลา สามารถทํากิจหนาที่ไดผลดี และพัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุน
สุขภาพของจิตใจ คุณสมบัติที่ควรเสริมสรางขึ้นใหมีอยูประจําในจิตใจ เพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดี
อธิจิตตสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดอบรมจิต เพื่อใหเกิดสมาธิอยางสูง คือ ศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตใหสงบมั่นคง
เปนสมาธิ ไดแก การบําเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน ของผูสมบูรณดวยอริยสีลขันธจนไดบรรลุฌาน 4 อธิจิตตสิกขา เปนอยางไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปติ และสุข อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะ
วิตก วิจาร สงบระงับไปแลว บรรลุตติยฌาน มีความผองใสในภายใน มีภาวะที่จิตเปนหนึ่งผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติ
และสุขที่เกิดจากสมาธิอยู เพราะปติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะ
ทั้งหลาย สรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลว บรรลุ
จตุตถฌานที่ไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยูนี้ ชื่อวา อธิจิตสิกขา (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/49). โดยการฝกอบรมจิต
นั้น มุงเนนที่ความตั้งมั่นแหงจิต การทําใจใหสงบแนวแน เพื่อใหจิตบริสุทธิ์ ไมฟุงซาน เปนกลาง ปราศจากอคติ
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3) ปญญา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซึ่งมีความสําคัญสูงสุด เพราะปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรม
ทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหนก็อยูที่วาจะมีปญญาชี้นําหรือบอกทางใหเทาใด และปญญาเปนตัว
ปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน เมื่อจิตใจอึดอัดมีปญหาติดตันอยู พอเกิดปญญารูวาจะทําอยางไร จิตใจก็โลง เปน
อิสระไดการพัฒนาปญญาเปนเรื่องกวางขวางแยกออกไปไดหลายดาน เชน ปญญาที่ชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ
ประสบความสําเร็จ ความรู ความเขาใจในขอมูล รวมทั้งศิลปวิทยาการตางๆ เขาถึงเนื้อหาความหมายถูกตองชัดเจน การเรียนรู
อยางถูกตองตามเปนจริง โยงเขามาประสานเปนภาพองครวมทั้งชัดเจน หรือโยงออกไปสูความหยั่งรูหยั่งเห็นใหมๆ ปญญาที่
ชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงาม ความรูเขาใจในระบบความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย ที่อิงอาศัยสืบเนื่องสงผลตอกันตาม
เหตุปจจัย และปญญาที่ชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเขาใจเขาถึงเทาทัน ความจริงของสังขารคือโลก และ
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย ทําจิตใจใหหลุดพน เปนอิสระ
ไดโดยสมบูรณ
พฤติกรรมของมนุษย ในที่สุดก็มาลงที่การกิน ใช เสพ บริโภค ถามนุษยไมพัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะ
กอปญหาอยางมากทั้งแกชีวิต แกสังคม และแกโลก เพราะเขาจะกิน ใช บริโภคปจจัย 4 และสิ่งของเครื่องใชทั้งหลาย รวมทั้ง
เทคโนโลยีดวยโมหะ กอใหเกิดความลุมหลง มัวเมา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ความเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต การใชจายสิ้นเปลือง การ
ขัดแยง แยงชิง เบียดเบียนกันในสังคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และการกอมลภาวะ เปนตน จึงตองพัฒนาพฤติกรรมใน
การกิน ใชเสพ บริ โภค ใหเปนพฤติกรรมที่เกิดจากปญญาที่ รูเขาใจ และปฏิบัติ ใหถูกตอง ตามวัตถุ ประสงคของปจจัย 4
ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ โดยการพิจารณาจัดสรรควบคุมใหไดปริมาณ ประเภท และคุณสมบัติของสิ่งที่บริโภคตรงพอดีกับ
วัตถุประสงคที่แทจริงของการบริโภคสิ่งนั้น เชน บริโภคอาหารในปริมาณ และประเภท ซึ่งพอดีกับความตองการของรางกายที่
จะชวยใหมีสุขภาพดี และสามารถละเวนหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งที่ไมเปนปจจัยเกื้อหนุนชีวิต เชน สิ่งที่ทําลายสุขภาพ เปนตน
โดยไมเห็นแกการเสพรสหรือความโกหรูหรา เปนตน
อธิปญญาสิกขา คือ สิกขาคือปญญาอันยิ่ง หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา เพื่อใหเกิดความรูแจงอยาง
สูง การรูชัดตามความเปนจริงในอริยสัจ 4 เปนลําดับไป จนทําใหแจงทั้งเจโตวิมุติและปญญา วิมุติ สามารถทําลายอาสวะกิเลส
ใหหมดไป อธิปญญาสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ หยั่งถึงความ
เกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสใหบรรลุถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)
นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข) นี้ทุกขนิโรธ คามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข)” เธอรูตามความเปนจริงวา
“เหลานี้อาสวะนี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อวา อธิปญญสิกขา (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/49). โดยการ
ฝกอบรมปญญานั้น มุงเนนที่การรูและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง เพื่อใหเกิดคามเห็นที่บริสุทธิ์ จึงจะสามารถทําลาย
กิเลสได (ขุ.ป.(ไทย) 31/41/606-607). ดังนั้น อธิปญญาสิกขา จึงเปนขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดอบรมปญญา เพื่อใหเกิดความรู
แจงอยางสูง รูแจงไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาคือ ศึกษาเรื่องปญญาอบรมตนใหเกิดปญญาแจมแจง ไดแก การ
บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐานของผูไดฌานแลว จนไดบรรลุวิชชา 8 คือ เปนพระอรหันต เรียกงาย ๆ วา ศีล (morality) สมาธิ
(concentration) และปญญา (wisdom)
ไตรสิกขา เปนระบบการศึกษา หรือระบบการฝกอบรม เพราะเมื่อมีการศึกษาและการฝกอบรม ก็เกิดเปนการดําเนิน
ชีวิตที่ดี หรือการดําเนินชีวิตที่ดีก็เกิดมีขึ้น ซึ่งสิกขา 3 อันประกอบดวย 1) อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริตทางกาย
วาจา และอาชีวะ ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เขามาวาโดยสาระก็คือ การดํารง
ตนดวยดีในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง มีความสัมพันธทางสังคมที่ดีงาม
เกื้อกูลเปนประโยชน ชวยรักษาและสงเสริม สภาพแวดลอมโดยเฉพาะในทางสังคม ใหอยูในภาวะเอื้ออํานวยแกการที่ทุกๆ คน
จะสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงามหรือปฏิบัตติ ามมรรคกันไดดวยดี 2) อธิจิตตสิกขา คือ การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพ
ของจิต ไดแกรวมเอาองคมรรคขอสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เขามาวาโดยสาระก็คือ การฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง
มั่นคงแนวแน ควบคุมตนไดดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตที่สงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําใหเศรา
หมอง อยูในสภาพเหมาะแกการใชงานมากที่สุด โดยเฉพาะการใชปญญาอยางลึกซึ้ง และตรงตามความเปนจริง 3) อธิปญญา
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สิกขา คือ การฝกปรือปญญาใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง จนถึงความหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ ผอง
ใส เบิกบานโดยสมบูรณ ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ สองอยางแรกเขามาวาโดยสาระก็คือ การ
ฝกอบรมใหเกิดปญญาบริสุทธิ์ที่รูแจงชัดตรงตามสภาพความเปนจริง ไมเปนความรูความคิดความเขาใจ ที่ถูกบิดเบือนเคลือบ
คลุม ยอมสี อําพราง หรือพรามัว เปนตน เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชา และตัณหาเปนผูน ําที่ครอบงําจิตอยู (พระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2538)
กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา เปนขอศึกษาและปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับ ศึกษา ฝกหัด
อบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหมีความพรอมตอการปฏิบัติหนาที่ โดยใหมีการพัฒนาที่เริ่มจากรางกาย วาจา ใหเกิด
ความสงบเรียบรอย พรอมรับตอการพัฒนาดานจิตใจ ที่มีความตั้งมั่น เขมแข็งและทั้งชวยสงเสริมใหปญญาไดทํางานอยาง
อิสระ คลองแคลว สามารถแกไขปญหาตางๆไดดวยดี การฝกอบรมทั้ง 3 ดาน จึงมีวัตถุประสงคโดยรวม เพื่อการทําลายกิเลส
อันเปนเครื่องเศราหมองของบุคคล ดังที่พระพุทธองคทรงดํารัสวา “สําหรับบุคคลผูตื่นอยูตลอดเวลา หมั่นศึกษาไตรสิกขาทั้ง
กลางวันและกลางคืน นอมจิตเขาหานิพพาน อาสวะทั้งหลาย ยอมตั้งอยูไมได” (ขุ.ธ.(ไทย)25/226/103). ทั้งนี้ พระสารีบุตร ได
แสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงคเพิ่มเติมไวในคัมภีร มหานิเทส (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/50, 29/52/182), วา
1. เพื่อไมประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรูในเหตุที่ทําใหประพฤติผิดนั้น
2. เพื่อละเมถุนธรรม เพราะรูวาเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมยศและเกียรติของสมณะ
3. เพื่อกําจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ
4. เพื่อทางแหงญาณ เพราะรูเหตุแหงความลังเลสงสัยวา เกิดจากสิ่งที่นาปรารถนาและสิ่งที่ไมปรารถนา
5. เพื่อกําจัดมลทินของตน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา
มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณ มิจฉาวิมุตติ เพราะไดสมาทานไตรสิกขา จึงมี
สมาธิ มีสติ มีปญญาที่รักษาตน
เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรอยางยั่งยืนอยู 3 ระบบ
ประกอบดวย
1. ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economy Development) ซึ่งทานใชคําวา พัฒนา โดยมีการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเขามาเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสนองความมุงหมายในทางเศรษฐกิจ ดวยการดําเนินการเชื่อมโยงกับ
การพัฒนามนุษย (Human Development)
2. ระบบการพัฒนาคน ซึ่งทานใชคําวา ไตรสิกขา โดยการพัฒนาคนใหครบทั้ง 3 ดาน คือ ดานพฤติกรรม ดาน
จิตใจ และดานปญญา การนําเอาปญญา (Wisdom) กับศีล (ethics) มาประสานกัน โดยมีจิตใจ (Mental Qualities) เปน
ตัวเชื่อม ซึ่งจะนําไปสูการสรางจริยธรรม (Ethics) แตมิใชจริยธรรมตามความหมายของตะวันตก
3. ระบบการพัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่งมีปญหาที่เกิดจากปจจัยสําคัญอันไดแก เรื่อง ประชากร ความรอยหรอของ
ทรัพยากร และเรื่องมลภาวะ สวนยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อแกปญหาที่เกิดจากการพัฒนา คือ วิธีแกปญหา
เบื้องตน ซึ่งเปนการพัฒนาแบบแยกสวน 3 ประเด็น ไดแก เรื่องทาทีตอธรรมชาติ ซึ่งมนุษยจําเปนตองปรับทาทีตอธรรมชาติให
ถูกตอง มองเห็นธรรมชาติเปนสิ่งที่รื่นรมย มีความสุขกับธรรมชาติ และมองสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติเปนเพื่อนรวมกฎธรรมชาติ
เดียวกันกับตน จะตองมีเมตตาไมตรีตอกัน เพราะมองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมที่มีคุณคาเกื้อกูลตอการพัฒนาตนของมนุษย
ในฐานะที่เปนทรัพยากรบุคคล (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2542)
สรุปการวิจัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และทําใหผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพิ่มขึ้น กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญ เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรใน
บริหารงาน และเปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคล ที่ถือวาเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
สําเร็จตามวัตถุประสงค พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา เปนขอศึกษาและปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา ฝกหัดอบรมกาย วาจา
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จิตใจ และปญญา ใหมีความพรอมตอการปฏิบัติหนาที่ โดยใหมีการพัฒนาที่เริ่มจากรางกาย วาจา ใหเกิดความสงบเรียบรอย
พรอมรับตอการพัฒนาดานจิตใจ ที่มีความตั้งมั่น เขมแข็ง พรอมกลาตอการเผชิญปญหาอุปสรรค และชวยสงเสริมใหปญญาได
ทํางานอยางอิสระ คลองแคลว สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดวยดี กลยุทธ (Strategy) หรือยุทธศาสตร เปนแนวคิดทางการ
จัดการ ซึ่งสามารถตอบโจทยของการปรับตัวใหองคกรบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี ในภาวะที่เกิดความขาดแคลนในทรัพยากร
และมีความไมแนนอนในการปฏิบัตงิ าน ตลอดจนการเผชิญหนากันระหวางคุณคา จํานวนมากของคนในสังคมที่แตกตางกัน อัน
นําไปสูความเห็นที่ไมสอดคลอง หรือแมแตเกิดความขัดแยง ภาคเอกชนไดใชแนวคิดเชิงยุทธศาสตร ในการขับเคลื่อนองคการ
ใหสามารถแขงขันกับคูแขง บนพื้นฐานจุดแข็งขององคกร และโอกาสจากบริบทของอุตสาหกรรมที่เอื้อใหองคกรไดเปรียบใน
การแขงขัน
พุ ท ธิ ป ญ ญาของพระพุ ท ธเจ า เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย นั้ น พระพุ ท ธองค ท รงใช ก ลยุ ท ธ ใน
กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ขอศึกษาและปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา ฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา
โดยใชปญญาเปนเครื่องชวยนําทาง ใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดําเนินไปในทางที่ถูกตองดีงาม ปองกันโทษและความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีเปาหมายในการพัฒนา 2 ประการสําคัญ กลาวคือ
ประการแรก เพื่อการพัฒนาผลงาน (Performance) ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิตภาพของบุคคลและองคการ ประการ
ที่สอง พัฒนาเพื่อใหมนุษยเกิดการเรียนรู (Learning) สนองความตองการของมนุษยเอง โดยที่เปาหมายทั้งสองนั้น ตองอยูบน
พื้นฐานของจริยธรรมและทําใหเกิดกระบวนทัศนในการพัฒนา 2 แบบ คือ กระบวนทัศนการพัฒนาเพื่อผลงาน และกระบวน
ทัศนการพัฒนาเพื่อการเรียนรู
กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขานั้น คือ อริยมรรคมีองค 8 แตพูดในฐานะที่เปนระบบฝกฝน
อบรม เมื่อจัดเปนระบบฝกฝนอบรมก็จะฝกฝนในสามมิติเทานั้น คือ ทางดานศีล การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม ใหมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ สามารถดํารงชีวิตไดสะดวกดวยดี การพัฒนาดานกายและวาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
มีผลดี ทางดานจิต การฝกฝนพัฒนาดานจิตใจมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจิตใจเปนฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุก
อยางเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเปนไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลัง ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงาม
แลว ก็จะควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามดวย ทางดานปญญา การพัฒนาปญญา มีความสําคัญสูงสุด เพราะ
ปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะปญญาเปนเรื่องเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ แนวคิด คานิยม
นั่นเอง อนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรในองคการ เปนการใหความสําคัญกับบุคลากร ในการกําหนดแนวทางนโยบายการพัฒนา
เพื่อใหทรัพยากรมนุษยในองคการนั้น ไดมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยผานกระบวนการ
การพัฒนา เชน การฝกอบรม เพื่อใหมีความสามารถ มีศักยภาพพรอมตอการปฏิบัติงาน มีความรัก ความผูกพันกับองคการ
และเพื่อนรวมงาน ทําใหเกิดความสามัคคีกัน การใหการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู ความสามารถใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
และเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อมาใชในการแกปญหาและพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
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การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือน
ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
THE STUDY OF PUBLIC SERVICE QUALITY IN THE CIVIL AFFAIRS OPERATIONS OF
THE 104TH ARTILLERY BATTALION, PHOMPIRAM DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE.
สุภฤกษ์ คชอาจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*Corresponding author e-mail. : supharoek.k@psru.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน
ด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มประชากร โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสาเร็จรูปของทาโรยามาเน่
(Taro Yamane, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน +5% จานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้
สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย (̅),
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t - test, F - test และหาค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความ
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ รองลงมาตามลาดับ คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ และจานวนครั้งที่ใช้บริการ มีผลต่อ
คุณภาพการให้บริการประชาชน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. แนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้าน
กิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า ควรมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมต่อลักษณะงาน และปริมาณงาน ควรจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตน กิริยา มารยาท และลักษณะการให้บริการที่
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริการ กิจการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the level of public service quality in the civil
affairs operations of the 104th Artillery Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province, 2) to study the
factors of public service quality in the civil affairs operations of the 104th Artillery Battalion, Phompiram
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District, Phitsanulok Province, 3) to provide the guidelines for planning improvement of public service quality in
the civil affairs operations of the 104th Artillery Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province. The samples
were 400 people, selected by using the Table of Taro Yamane, with the confidence at 95.5% and error at
±5%. The data were collected using a questionnaire and analyzed by using percentage (%), mean (̅),
standard deviation (S.D.), t - test, F - test and Pearson's product moment correlation. The results were as
follows: 1. The level on the study of public service quality in the civil affairs operations of the 104th
Artillery Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province overall was at a high level. When considering by
item, it was found that the highest mean score was the understanding empathy of the service recipients and
secondly they were the confidence building to the service recipients, the response to the service recipients,
the trust and the concrete of the service. 2. Factors affecting public service quality in the civil affairs
operations of the 104th Artillery Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province classified by personal
factors showed that the age, occupation, education, salary, duration of residence and the number of
times used affected the quality of public services. The personal factors in terms of gender and marital
status had no effect on the quality of public services with statistically significant at 0.05. 3. The guidelines
for improvement planning of public service quality in the civil affairs operations of the 104th Artillery
Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province were concluded that there should be preparedness of
personnel as well as equipment/ tools appropriate for job characteristics and workload. The training should
be provided to enhance the knowledge and skills of civil affairs, the practical behavior courtesy manner
should be continuous and consistent to service to enhance the efficiency and quality of public service
quality better.
Keywords : public service quality, civil affairs, 104th artillery battalion
บทนา
สังคมโลกในปัจจุบัน เป็นสังคมเปิดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกาลเวลา ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลทาให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยมีการปรับปรุงรูปแบบ และกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการใหม่ ที่เน้นการให้บริการประชาชน
เชิงยุทธศาสตร์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญ อันจะนามาสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการที่มีคุณภาพ เนื่องจากการให้บริการที่ ดีถือเป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จ และเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของหน่วยงานราชการ
การจัดหน่วยทหาร ในภารกิจการบริการประชาชนหรือการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านกิจการ
พลเรือน ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบไปตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลานั้น อาจจะเป็นภัยคุกคาม
ที่เกิดขึ้นได้ทั้งเกิดจากภายใน และภายนอกประเทศ ประกอบกับการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก และมักจะประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ก็ทาให้เกิดความ
เสียหาย และเกิดความเดือดร้อน จึงมีความจาเป็นในการใช้กาลังทหารและยุทโธปกรณ์ เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งใน
ภาวะปกติ ภาวะไม่ปกติ และในสถานการณ์ภัยพิบัติตา่ งๆ ซึ่งที่ได้มีการดาเนินการมาโดยตลอด และอย่างต่อเนื่อง (กรมกิจการ
พลเรือนของกองทัพบก, 2552 : 1)
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วิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายครั้งที่ผ่านมา ทั้งความขัดแย้งในระบบรัฐสภา และความขัดแย้งทางสังคม หรือภัยคุกคาม
อื่นๆ ซึ่งในหลายโอกาส กองทัพบกจาเป็นต้องใช้กาลังทหารเข้าควบคุมและยึดอานาจการปกครองของประเทศเอาไว้ เป็นการ
ชั่วคราว หรือที่เรียกว่า การทา “รัฐประหาร” เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองให้สาเร็จลุล่วงแล้ว จึงคืนอานาจกลับคืน
ไปสู่ประชาชนเช่นเดิม ซึ่งผลการปฏิบัติในหลายครั้งที่ผ่านมา ก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่าง
ดียิ่ง แต่ในหลายๆ ครั้ง ก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชน จนนาไปสู่การบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิต ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของกองทัพบกอย่างยิ่ง ซึ่งกองทัพบกก็ได้ใช้งานด้านกิจการพลเรือนเป็นเครื่องมือหลัก ที่สาคัญในการสร้างความ
เชื่อมั่น ศรัทธา และเรียกความไว้วางใจจากประชาชนกลับคืนมา (กรมกิจการพลเรือนของกองทัพบก, 2552 : 2-3)
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลภายใต้การรัฐประหาร จึงให้ความสาคัญที่จะให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ได้มี
ส่วนร่วมในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งานด้านกิจการพลเรือน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สาคัญที่หน่วยต่างๆ นามา
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข และให้ความสาคัญในการดาเนินการ เพื่อให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ ส่งเสริมความสามัคคี และ
ความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ มุ่งมั่นทางานภายใต้นโยบาย “ทาก่อน ทาจริง ทาทันที มีผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน” รวมทั้ง
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาทาง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้
สังคมมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น มีความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้กฎหมาย และระเบียบที่มีอยู่ รวมถึงเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง
และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม และจริยธรรม และประเทศไทย สามารถยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก
ตลอดจนการขับเคลื่อนการดาเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สาคัญของรัฐบาล (สานักนายกรัฐมนตรี, 2558 : ก)
หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก มีการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ โดยอาศัยหลักพิจารณา
พื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งหน่วยปกติ และศักยภาพของหน่วยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งมอบ หน่วยในระดับกองพันหรือเทียบเท่าให้รับผิดชอบ
ในพื้นที่ต่างๆ หรือหน่วยเหนือจะแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยบังคับบัญชา พร้อมทั้งเพื่อรองรับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนการป้องกัน
ระงับ/ยับยั้งเหตุการณ์ความรุนแรง การรักษาความปลอดภัยสถานที่สาคัญ รวมทั้งการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมุ่งเน้นในการบริการประชาชนในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการสนับสนุนกาลังพล และเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ซึ่งจะผลทาให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบก ซึ่งมีที่ตั้งปัจจุบัน ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ จากกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3
ในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
หน่วยบังคับบัญชา โดยเน้นการดาเนินงานด้านกิจการพลเรือน ควบคู่กับการดาเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย จะเป็นการ
ผสมผสานหลักการทางทหารเข้ากับหลักการทางพลเรือนที่มีความแตกต่างกัน บูรณาการทุกภาคส่วนให้สามารถทางานร่วมกัน
ได้อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และหน่วยบังคับบัญชา โดยได้แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ อาเภอพรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก ให้กับกองพันทหารปืนใหญ่ที่
104 ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน
บทบาทในการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก นั้น ได้มุ่งเน้นในการบริการประชาชนในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น การแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการสนับสนุนกาลังพล และเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะผลทาให้เป็นอันตรายต่อชีวิ ตและทรัพย์สินของประชาชน เข้าดาเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ
ด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาล การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดารงชีวิต การสร้างบ้าน
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ให้กับผู้ยากไร้ การเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้ดูแลคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลยามฉุกเฉิน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้าตามธรรมชาติต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการ
ไหลของน้า และน้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการช่วยเหลือประชาชน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนการดาเนินงานในการสนับสนุนการ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร ธรรมชาติ การส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย การเสริมสร้างความ
ปรองดอง ความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนั้น ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ซึ่งร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนต่างๆ ในพื้นที่อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
การบริการที่ดีจะต้องมีลักษณะ สะดวกและรวดเร็ว การติดต่อของประชาชนจะต้องสะดวก ไม่สลับซับซ้อนทั้งใน
ด้านการจัดสานักงานและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จะต้องกรอกเมื่อมีปัญหาประชาชนสามารถพบปะหรือสอบถามได้เสมอ และเมื่อ
ได้รับเรื่องราวของประชาชนแล้ว จะต้องรีบดาเนินการโดยเร็ว ถ้าเรื่องใดไม่สามารถดาเนินการ ให้ได้ในขณะนั้น ต้องชี้แจงให้
ทราบถึงสาเหตุ สมบูรณ์และถูกต้อง การทางานใดๆ อย่างเร่งด่วน รวดเร็ว มักจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ในกรณีเช่นนี้
เราจะแก้ไขด้วยการศึกษาระเบียบแบบแผน ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้ชัดเจน เมื่อมีเรื่องราวมาถึง
ก็จะสามารถตัดสินใจดาเนินการให้ได้ทันที ไม่ต้องลังเล เปิดดูระเบียบ กฎหมาย ซึ่งจะทาให้เกิดความล่าช้างานที่ทาต้อง
สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนด้วย การบริการที่ทั่วถึงจะต้องให้ทั่วถึงแก่ผู้มาติดต่อทุกระดับ มิใช่
เลือกปฏิบัติ ให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีเท่านั้น แต่จะต้องให้ความสาคัญอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการ
กระทาโดยปราศจากความลาเอียง และเป็นธรรม ต้องให้บริการอย่างเป็นธรรม เช่น ให้บริการตามลาดับของผู้ที่มาถึงก่อนหลัง
มิให้มีการใช้อภิสิทธิ์ ลัดขั้นตอน หรือลัดคิวให้แก่บุคคลบางคน ปล่อยปละละเลยบุคคลบางคน โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยการศึกษา
ควรจะให้ความสนใจช่วยบริการให้เป็นพิเศษ (จิตติกร สิงหพันธ์, 2557 : 21)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ว่าการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนนั้น สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ในแง่ของการบริการสาธารณะในพื้นที่ได้หรือไม่ ประชาชนมีความรู้สึกอย่างไร เพราะอาจจะมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนโดยรวมได้ รวมทั้งจะได้นา ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านกิจการพลเรือนของหน่วย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยบังคับบัญชา ตลอดจนความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาชุมชน อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้นาแนวความคิดและทฤษฎีของพาราซูรามานและคณะ (Parasuraman et al., 1988)
มาใช้เป็นตัวแปรที่สาคัญ จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ
ในการนาเสนอกรอบแนวความคิดของการศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่
ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้
- ระยะเวลาอาศัยในพืน้ ที่
- จานวนครัง้ ทีใ่ ช้บริการ

คุณภาพการบริการ ตามแนวความคิ ดของ พาราซูรามาน
และคณะ
1. ความเป็ นรูปธรรมของบริการ
2. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้
3. การตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ
4. การให้ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ
5. ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีจานวนทั้งหมด
87,333 คน (สานักงานฝ่ายทะเบียนราษฎร : 2559)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การสุ่มประชากร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มารับบริการ โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
สาเร็จรูปของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน +5% ในการ
วิจัยครั้งนี้ ขนาดของตัวอย่าง คือ 398 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บข้อมูล สะดวกในการคานวณ และการแทนค่า และตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ได้แก่
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104, นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน, หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (3 คน), นายสิบกิจการ
พลเรือน และเสมียนกิจการพลเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขต
อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งในลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert,s Scale) ในการวัดระดับความคิดเห็น
3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การหาค่าที
(t-test) สาหรับ
4. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรต่างๆ โดยสมมติฐาน คือ ระดับคุณภาพ
การให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือน สถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สัน
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นความเรียง ซึ่งจะเป็นการที่เน้น
ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ และผู้วิจัยนามาเขียนสรุปเป็นร้อยแก้ว เพื่ออธิบายถึงการแสดงความ
คิดเห็นประกอบกับหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทาให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรอง และแนะนาตัวผู้วิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึง อาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. จัดเตรียมแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
3. ทาการลงพื้นที่สารวจโดยใช้แบบสอบถาม และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง ทั้งหมด 400 ชุด
4. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปและเขียนรายงาน
ผลการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีผลการวิจัยดังนี้
1.1 จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยแบ่งตามเพศ พบว่า เพศหญิงมากกว่า
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.2 จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30-39 ปี
มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 และรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.8, ช่วงอายุ 40-49 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 22.2 และช่วงอายุ15-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.0 จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สถานภาพสมรส มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.0 และรองลงมา คือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 30.0, สถานภาพ
หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 5.0 และสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 4.0 จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 24.0, อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.8, อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 9.8, อาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8.0
และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 3.5 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาตรี มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
25.5, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 14.0, ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 14.0, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 13.5 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.5 จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 -10,000 บาท มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมา
คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.2, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
15.5, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.0, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 8.8 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.2 จาแนกระยะเวลาอาศัยในพื้นที่
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ 15 ปี ขึ้นไป มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมา
คือ ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.2, ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ
ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.2 จาแนกตามจานวนครั้งที่ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ได้มาใช้บริการ มีจานวนมากที่สุด คือ จานวน 1 - 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.8 รองลงมาตามลาดับ คือ จานวน 4 - 5 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 15.0, จานวน 6 - 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.8 และมากกว่า 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.5
1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้าน
กิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ใน
ภาพรวม
คุณภาพการให้บริการประชาชน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
̅
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
3.45
0.581
ปานกลาง
2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้
3.93
0.639
มาก
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
3.94
0.634
มาก
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
4.01
0.645
มาก
5. ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ
4.51
0.248
มากที่สุด
รวม
3.97
0.464
มาก
จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพื้นที่ อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด
ได้แก่ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.51, รองลงมา คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
มีค่าเฉลี่ย 4.01, ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.94, ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ย 3.93 และ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.45 ตามลาดับ
1.3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือน ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า
1.3.1 ตัวแปรต้น 2 กลุ่ม ได้แก่
ตาราง 2 การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่
104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในด้านต่างๆ จาแนกตามเพศ
Sig.
คุณภาพการให้บริการ
F
Sig.
t
Df
(2-tailed)
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
0.578
0.448
0.177
400
0.859
0.178
393.863
0.859
2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้
3.518
0.061
-0.052
400
0.959
-0.052
397.351
0.958
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
3.125
0.078
0.973
400
0.331
0.980
396.760
0.328
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
0.949
0.330
1.018
400
0.309
1.022
393.352
0.308
5. ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจใน
0.007
0.935
-0.534
400
0.593
ผู้รับบริการ
-0.535
396.704
0.593
3.806
0.052
0.523
400
0.602
รวม
0.526
396.701
0.599
จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการ พล
เรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้าน
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ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.2 ตัวแปรต้น 3 กลุ่ม ขึ้นไป
ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการ
พลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ จาแนก
ตามอายุ
(I) อายุ
(J) อายุ
Mean Difference (I-J)
Std. Error
Sig.
15 - 29 ปี
30 - 39 ปี
-0.02068
0.09437
0.827
40 - 49 ปี
-0.25339*
0.10129
0.013
50 ปี ขึ้นไป
-0.14303
0.09620
0.138
30 - 39 ปี
15 - 29 ปี
0.02068
0.09437
0.827
40 - 49 ปี
-0.23271*
0.08680
0.008
50 ปี ขึ้นไป
-0.12235
0.08080
0.131
40 - 49 ปี
15 - 29 ปี
0.25339*
0.10129
0.013
30 - 39 ปี
0.23271*
0.08680
0.008
50 ปี ขึ้นไป
0.11036
0.08879
0.215
50 ปี ขึ้นไป
15 - 29 ปี
0.14303
0.09620
0.138
30 - 39 ปี
0.12235
0.08080
0.131
40 - 49 ปี
-0.11036
0.08879
0.215
* อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 3 พบว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความแตกต่างกันดังนี้
กลุ่มอายุ 40 - 49 ปี กับ กลุ่มอายุ 15 - 29 ปี, กลุ่มอายุ 30 - 39 ปี
โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.4 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่าประชาชนในเขตพื้นที่ อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ที่มอี ายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ และจานวนครั้งที่ใช้บริการ มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง จานวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
ได้แก่ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104, นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน, หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (3 คน), นายสิบ
กิจการพลเรือน และเสมียนกิจการพลเรือน พบว่า
การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนกับการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ถือเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง
ดาเนินการควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาวการณ์ของบ้านเมืองอยู่ในช่วงวิกฤติ ดังนั้นการปฏิบัติจะเป็นการบังคับใช้
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กฎหมายให้ประชาชนได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย พร้อมกันนี้จะสอดแทรกงานงานด้านกิจการพลเรือนไปในทุกการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญร่มเย็นแก่บ้านเมือง และ
ประชาชน โดยฝ่ายทหารจะเข้าไปร่วมให้การช่วยเหลือฝ่ายพลเรือนในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือของทาง
ทหารเข้ากับทางพลเรือนให้สามารถทางานร่วมกันได้ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของประเทศชาติในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีความแตกต่างกันในลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ขนบธรรมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาที่ เกิดขึ้นนั้น อันที่จะสร้างความเดื อดร้อนให้กั บประชาชน
ส่วนใหญ่ได้ ในการดาเนินการให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ที่มีความขัดแย้งภายในองค์กรสามารถสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุด โดยให้กับประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการทางานร่วมกันแก้ ปัญหาในชุมชน ประกอบกับมี
เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตารวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการบังคับใช้กฎหมาย และการประพฤติตนวางตัวเป็นกลาง
เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะนาไปสู่การขจัดปัญหาต่างๆ อาทิเช่น
การแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพล การบุกรุกป่าไม้ การพนัน ยาเสพติด การค้ามนุษย์ กลุ่มผู้ประพฤติไม่ชอบในทางราชการ เป็นต้น
ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของบ้านเมือง หากยังไม่ได้รับการแก้ไข จะเป็นปัญหาต่อเนื่อง และแก้ไขไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อ
คนในชาติได้ในอนาคต
การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เป็นการการสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ทหาร มีการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างฝ่ายทหาร กับฝ่ายพลเรือน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์
สร้างความมั่นคงภายใน ส่งผลต่อการสร้างความรัก ความสามัคคี และปรองดอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
ใช้ทรัพยากรของฝ่ายทหารที่มีความเหมาะสม ทั้งคน และเครื่องมือ เข้าไปให้ การช่วยเหลือ และสนับสนุนฝ่าย พลเรือนในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับการสนับสนุนในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนด้านการเมือง ด้วยการประสานงานส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อบูรณาการแผนงาน
รวมถึงงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชนมากที่สุด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ประเพณี อันดีงาม
สนับสนุนให้ส่วนราชการองค์กรต่างๆ ป้องกันและแก้ปัญหาอย่างจริงจังช่วยเหลือประชาชนภัยพิบัติต่างๆ โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานมากทีส่ ุด
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่
104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษ ณุโลก สามารถดาเนินการให้เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น ๆ
เห็นควรจัดให้มีความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รวมทั้งจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์/ เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมต่อลักษณะงานและปริมาณงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าว มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ทาให้เกิดความพึงพอใจ เกิดความ
ศรัทธา จากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก ควรจัดให้มีการอานวยความสะดวก ในการติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ ด้วยการ
เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่และช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการบริการด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจที่
จะให้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดคุณภาพบริการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
อภิปรายผล
จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายดังนี้
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1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.8) มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 32.0) มีสถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 61.0) ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 31.0) มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 28.5) มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 36.2) ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ 15 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 66.5) และมีจานวนครั้งที่
ใช้บริการ จานวน 1 - 3 ครั้ง (ร้อยละ 73.8)
2. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
ลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ รองลงมา คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ, ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ, ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ และส่วนด้านที่มีค่าเฉลีย่ ลาดับสุดท้าย คือ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา โภคา (2553 อ้างถึงใน จิตติกร สิงหพันธ์, 2557 : 18)
ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพบริการ หมายถึง การส่งมอบบริการที่ดีเลิศและเหมาะสมให้กับผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างความประทับใจ และทาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการได้รับบริการ
นั้น และทาให้ผู้รับบริการเกิดความจงรักภักดีกลับมาใช้บริการอีกในภายหลัง โดยที่การบริการ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่บุคคล
ใดหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นาเสนอให้กับบุคคลอื่น โดยกิจกรรมนั้นจะถูกนาเสนอไปพร้อมๆ กับตัวสินค้าหรือบริการแต่ไม่สามารถ
จะจับต้องได้ ซึ่งจะเป็นผลทางด้านจิตใจ ทาให้เกิดความประทับใจหรือความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการให้กับผู้รับบริการ
องค์ประกอบของคุณภาพบริ การ และซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของพาราซูรามาน, ไซเธมอล และ แบร์รี่ (Parasuraman,
Zeithaml, and Berry, 1985 อ้างถึงใน จิตติกร สิงหพันธ์, 2557 : 22-24) และหากผู้ให้บริการนั้น สามารถให้บริการที่
สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือเป็นการสร้างรูปแบบของการบริ การที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการที่คาดหวัง
ไว้ จะส่งผลทาให้การบริการดังกล่าว เกิดคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เกิดความศรัทธา
จากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของพันเอกปรีชา จันทร์โอชา, พันเอก
ชาญชัย นพวงศ์ และพันเอกสุเชษฐ์ ตันยะเวช (2550) ได้ศึกษาการนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน ด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอาเภอเมือง อาเภอลับแล
และอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยโดยหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีดังนี้ หน่วยทหารขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ขาดการวางแผน และการฝึกร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องตั้งแต่ยามปกติ ทาให้เกิดความสับสน ทั้งด้าน
การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การสั่งการ การบูรณาการเครื่องมือ ขาดความชานาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความ
ไม่ชัดเจนของงบประมาณเกี่ยวกับเครื่องมือทางทหารที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดการชารุดสูญหาย รวมถึงการ
ของบพิเศษซ่อมแซมเครื่องมือ จึงทาให้หน่วยทหารขาดความสมบูรณ์ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ตามภาระหน้าที่
3. แนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การนาไปใช้ประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ดังนี้
3.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ จะเห็นว่าเป็นลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร และการใช้สัญลักษณ์ หรือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ให้ผู้บริการได้
สัมผัส ดังนั้น ควรจัดให้มีความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รวมทั้งจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมต่อลักษณะงานและปริมาณงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อใ ห้
การปฏิบัติงานดังกล่าว มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ทาให้เกิดความพึงพอใจ เกิด
ความศรัทธา จากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก
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3.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ จะเห็นว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการ และเป็นที่
ยอมรับจากผู้รับบริการอย่างน่าเชื่อถือ ถูกต้อง เหมาะสม และสม่าเสมอ ดังนั้นควรดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้
พร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้บริการ
3.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ โดย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวก
จากการมาใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ไม่ต้ องรอนาน ดังนั้นควรจัดให้มีการอานวย
ความสะดวก ในการติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ ด้วยการเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่และช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการบริการด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจที่จะให้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่ าง
ทั่วถึง และรวดเร็ว
3.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ จะเห็นว่าการบริการที่ดีมีคุณภาพเจ้าหน้าที่จะต้องมีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ มีกิริยาท่าทาง และมารยาทที่ดีใน
การบริการ สามารถที่จะทาให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ และเกิดความมั่นใจว่าจะได้บริการดีที่สุด ดังนั้นควรดาเนินการจัด
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ด้วยการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ
งานด้านกิจการพลเรือนอยู่สม่าเสมอ รวมทั้งจัดให้มี การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะได้บริการดีที่สุด
3.5 ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมีความ สามารถในการดูแล เอาใจ
ใส่ มีความเอื้ออาทร ต่อผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ ในแต่ละคนได้ ดังนั้นควรมีการฝึกอบรมให้
เจ้าหน้าที่ในเรื่องการประพฤติการปฏิบัติตน กิ ริยา ลักษณะท่าทาง ในการให้บริการด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
การดูแลเอาใจใส่ การให้ความสนใจ และให้บริการแก่ผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดคุณภาพบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ของ พาราซูรามาน และคณะ จานวน 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้
ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ ในการนาวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ รองลงมา คือ ด้านการให้
ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับ
สุดท้าย ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการ จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ พบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ และจานวนครั้งที่ใช้บริการ มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน
3. แนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์/
เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมต่อลักษณะงาน และปริมาณงาน ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงาน
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ด้านกิจการพลเรือน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตน กิริยา มารยาท และลักษณะการให้บริการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้ คาปรึกษา และข้อแนะนา
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทาให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องใน
การทาวิจัยครั้งนี้ทุกท่านที่ได้กรุราให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจมาโดยตลอด
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กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย
THE MARKETING STRATEGY COMMUNICATION PLANNING THAI FILM.
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง“กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสราง
ภาพยนตรไทย และศึกษากระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย โดยผูวิจัยใชการวิธีวิจัย
เชิง คุณภาพ โดยทําการสั มภาษณแ บบเจาะลึก และสนทนากลุม ผลการศึ กษาพบว า กระบวนการสรางภาพยนตรไทย
ประกอบดวย 3 สวนใหญๆ คือ ขั้นตอนกอนการสรางภาพยนตร ขั้นตอนระหวางการสรางภาพยนตร และขั้นตอนหลังการ
สรางภาพยนตร สําหรับกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน พบวา สวนใหญยึดหลักสําคัญของการ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในการสื่อสารขอมูลตางๆ เกี่ยวกับภาพยนตรไปยังผูชมภาพยนตร เพื่อกระตุนและดึงดูดความ
สนใจใหผูชมเกิดการตัดสินใจที่อยากจะชมภาพยนตร คือ การใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายรูปแบบผานชอง
ทางการสื่อสารตางๆ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนการบอกตอ
แบบปากตอปาก
คําสําคัญ : กลยุทธ การวางแผนการสื่อสาร ภาพยนตรไทย การตลาด
ABSTRACT
The research of “The Marketing Strategy communication planning Thai film” the purpose of this
research is to study the creation process and study of process planning, integrated marketing
communications of Thai film, this research is a Qualitative Research which is based on in-depth interviews
and focus group. The study indicated that the creation process Thai film It consists of 3 main parts is PreProduction, Production and Post-Production The planning process, integrated marketing communications
it found that Most of the important principle of integrated marketing communication in communicating
information about the film audience. To encourage and appeal to the audience to decide who would like
to film audience, Is to use a variety of integrated marketing communications through various
communication channels, Including advertising, public relations, Promotion, Marketing activities as well as
Word of Mouth.
Keyword : strategy, communication planning, thai film, marketing.
บทนํา
อุตสาหกรรมภาพยนตรเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย ในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคที่เปนเปาหมาย
ของการสงเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (เรวดี แกวมณี, 2559) ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตรใหขยายฐานการผลิตและการตลาดสูระดับนานาชาติ โดยจัดใหอุตสาหกรรมภาพยนตร เปนหนึ่งอุตสาหกรรมใน
ซุปเปอรคลัสเตอร (Super Cluster) ในหมวดอุตสาหกรรมดิจิทัล ถือเปนวาระแหงชาติ และเปนยุทธศาสตรหลักในการสราง
ความเจริญทาง เศรษฐกิจอยางยั่งยืน ทั้งการแขงขันระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระดับนานาชาติ (สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2558)
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ดวยภาพยนตรเปนสื่อเศรษฐกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยเพราะภาพยนตรเปน
สินคาที่สามารถสรางรายไดนําเงินเขาสูประเทศมหาศาลสงผลทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากภาพยนตรจึงกลายมาเปน
ธุรกิจที่สําคัญในดานการซื้อขายและนําไปใชในการแขงขันดานตางๆในตลาดภาพยนตร ไมวาจะเปนรายไดจากการฉาย
ภาพยนตรในโรงภาพยนตร รายไดจากการจําหนายลิขสิทธิ์ใหกับสายหนังตางจังหวัด รายไดจากการจําหนายลิขสิทธิ์ใหตลาด
โฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment) เพื่อนําไปสินคาจําหนายในรูปแบบของวีซีดีและดีวีดี ทั้งซื้อขายและใหเชา
ตลอดจนรายได จากการสง ออกไปฉายยัง ตางประเทศ หรือ การจํา หนา ยบทภาพยนตร ใหกั บผู สรา งตา งประเทศ (“กา ว
กระโดด”, 2551, 6) ภาพยนตรจึงถูกมองวาเปนธุรกิจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการซื้อขาย มีกําไรขาดทุนเขามาเกี่ยวของ และถูก
นําไปใชในการแขงขันในดานตางๆ ในตลาดภาพยนตร อาทิ การผลิตภาพยนตร การสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ
ตลอดจนการใชสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดใหผูชมเกิดความสนใจชมภาพยนตร
เนื่องจากการผลิตภาพยนตรแตละเรื่องออกมาเพื่อเขาฉายนั้น จําเปนตองอาศัยการสื่อสารการตลาดออกไปดวย
วิธีการตางๆ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ กิจกรรมทางการตลาด การสงเสริมการขาย และอื่นๆ เนื่องจากธุรกิจ
ภาพยนตรไทยนั้น นอกจากจะมีการแขงขันสูงแลว ภาพยนตรไทยยังตองแขงกับภาพยนตรตางประเทศที่เขามาแยงสวนแบง
ทางการตลาด รวมถึงผูใหบริการสตรีมมิ่งเริ่มนําภาพยนตรของตัวเองขึ้นมาออกฉาย เชน เน็ตฟริกซ ที่ริเริ่มทําภาพยนตรเปน
ของตัวเองและฉายผานทั้งโรงภาพยนตรและสตรีมมิ่งทางอินเตอรเน็ต ตลอดจนในเรื่องของระยะเวลาในการเขาฉายที่โรง
ภาพยนตรที่จํากัดโดยระบบของโรงภาพยนตร จึงเปนเหตุผลที่ทําใหบริษัทผูผลิตภาพยนตรไทยจึงตองหันมาใชกลยุทธตางๆ
เพื่อตอสูกับคูแขง ซึ่งเครื่องมือที่เลือกใชนั่นคือการสื่อสารการตลาด (นวกาญจน แผรุงเรือง, 2556)
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) เปนแนวคิดการตลาดสมัยใหมที่ผูสรางภาพยนตรไทยพยายามสราง
ความสั มพั นธ ทางจิ ตใจกับ ผูช มภาพยนตร ซึ่ งมิ ใชเ ปน เพี ยงการโฆษณาภาพยนตร ไทยโดยตรง แตเ ปน ลัก ษณะของการ
ติดตอสื่อสารที่ดีเพื่อใหผูสรางภาพยนตรไดรับการยอมรับจากผูชม การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีทั้งการใชส่ือที่เปน
สื่อมวลชน อาทิ การติดปายโฆษณาตามโรงภาพยนตร เพื่อเปนการใหขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับภาพยนตรกับผูชมวามี
ภาพยนตรเรื่องใดเขาฉายบาง การลงโฆษณาตามสื่อตางๆ และการใชสื่อที่ไมใชสื่อมวลชน อาทิ การบอกตอแบบปากตอปาก
การใชผลิตภัณฑเปนสื่อโดยการขาย หรือการแจกผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับภาพยนตร เปนตน (แนงนอย บุญยเนตร, 2549)
เนื่องจากการสื่อสารที่ผสมผสานกันอยางครบวงจรจะชวยใหขอมูลขาวสารรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาพยนตรสามารถ
เขาถึงผูชมไดเปนอยางดีทําใหผูชมรูจักภาพยนตรมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเมื่อเกิดทัศนคติที่ดี ก็จะ
เกิดความสนใจที่จะชมภาพยนตรและทายที่สุดนําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ทําใหผูสราง
ภาพยนตรไทยสมัยใหมพยายามสรางความสัมพันธกับผูชมภาพยนตรมากขึ้นในลักษณะการสรางปฏิสัมพันธที่ดีซึ่งมิใชเปนการ
สื่อสารในรูปแบบเดิมๆ
จากข างตน จะเห็ นไดว า การสื่อ สารการตลาดแบบผสมผสานเขา มามีบ ทบาทสํา คั ญและมีอิ ทธิ พลอย างยิ่ง ต อ
ความสําเร็จของภาพยนตรไทยในปจจุบัน เนื่องจากการสื่อสารที่ผสมผสานกันอยางครบวงจรจะทําหนาที่ในการใหขอมูล
ขาวสารรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาพยนตรไดเปนอยางดี ทําใหผูชมรูจักภาพยนตรมากขึ้น เกิดความสนใจที่อยากจะ
ชมภาพยนตร และทายที่สุดนําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรเรื่องนั้นๆ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการสรางภาพยนตรไทยและการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานของภาพยนตรไทย เพื่อจะเปนประโยชนทางการศึกษาของผูวิจัยที่ศึกษาทางดานนิเทศศาสตร ดานการบริหารธุรกิจ
บันเทิงและดานการผลิต รวมทั้งเปนแนวทางแกบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย ผูประกอบการธุรกิจภาพยนตรไทยในประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถนําผลวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการสรางภาพยนตรไทยและการวางแผนการสื่อสารการตลาด
ของภาพยนตรไทย ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจภาพยนตรไทยใหประสบความสําเร็จในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางภาพยนตรไทย
2. เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงกระบวนการสรางภาพยนตรไทย
2. ทําใหทราบถึงกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย
3. บริษัทผูผลิตภาพยนตรสามารถผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นําไปปรับใชเพี่อเปนแนวทางในการวางแผนและวาง
กลยุทธสื่อสารทางการตลาดใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจ สามารถนาไปใชเปนแนวทางการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนทางวิชาการ หรือ
วิจัยและพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสรางภาพยนตรไทย และกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานของภาพยนตรไทยในมุมมองอื่นๆที่เปนประโยชนตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้มุงเนนการรวบรวมขอมูลกระบวนการสรางภาพยนตรไทยและกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด
โดยมุงเนนการศึกษาในสวนของกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่ประสบความสําเร็จ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
กระบวนการสรางภาพยนตรไทย
- จุดเริม่ ตนหรือแนวคิดในการสรางภาพยนตร
- ตลาดกับปจจัยในการเลือกสรางภาพยนตร
- การทําวิจัยและการสํารวจความคิดเห็นของผูชม
- การตั้งชื่อเรื่องและที่มาของชื่อภาพยนตร
- การคัดเลือกเรื่องและบทประพันธ
- การคัดเลือกดารานักแสดง
- จุดขายของภาพยนตร
- ขอความหลัก (Key Message)
- งบประมาณ
- แหลงเงินทุน
- ปญหาและอุปสรรคในการสรางภาพยนตร ตลอดวิธีการ
ดําเนินการแกไขปญหา
ความสําเร็จในการสรางภาพยนตรไทย

กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
- การกําหนดกลุมเปาหมาย
- การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการสื่อสาร
- การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด
- การกําหนดสัดสวนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาด
- การกําหนดวิธีการสื่อสารการตลาดกับผูบริโภค
- งบประมาณ
- วิธีการประเมิน
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ระเบียบวิธิจัย
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งผูวิจัยไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน ที่เกี่ยวของกับการสรางภาพยนตรไทยและการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย ดังนี้
การสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth Interviews) ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะบริษัทผูสรางภาพยนตรไทยที่ท่ีมีชื่อเสียงระดับตนๆ ของประเทศไทย ไดแก บริษัท
บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท จีดีเอช หาหาเกา จํากัด ไดแก ผูกํากับภาพยนตรไทย ผูเชี่ยวชาญ
ดานภาพยนตรไทย ผูจัดการฝายการตลาด ผูจัดการทั่วไปและผูจัดการฝายประชาสัมพันธในฐานะที่เปนผูใหขอมูลหลัก (Key
Informants) จํานวนทั้งสิ้น 11 คน เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรางภาพยนตรไทย และกระบวนการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูที่ชมภาพยนตรไทย จํานวน 10 คน เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องของการสราง
ภาพยนตรไทยและสือ่ ที่บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยใชในการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยการรับรู ความสนใจ และกิจกรรม
การสื่อสารทางการตลาด
นอกจากนี้ยังใชแหลงขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือและสื่ออินเทอรเน็ต รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ สําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้ง 2 สวนมาวิเคราะหเปนเนื้อหาเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 กระบวนการสรางภาพยนตรไทย
1.1จุดเริ่มตนหรือแนวคิดในการสรางภาพยนตร เมื่อพิจารณาทัศนะของผูกํากับภาพยนตรไทย พบวา จุดเริ่มตนหรือ
แนวคิดในการสรางภาพยนตรไทยของผูกํากับภาพยนตร เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจประกอบกับความชื่นชอบสวนตัวในการชม
ภาพยนตรในแนวภาพยนตรที่ตนเองมีความสนใจ จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหเกิดเปนแรงผลักดันและความตองการของแตละ
คนที่อยากจะถายทอดเรื่องราวภาพยนตรในมุมมองของตนเอง
1.2 ตลาดกับปจจัยในการเลือกสรางภาพยนตร พบวา ผูกํากับภาพยนตรสวนใหญไดใหความสําคัญกับการวิเคราะห
ตลาดหรือมองตลาดวาเปนปจจัยสําคัญในการเลือกสรางภาพยนตร เนื่องจากจะทําใหสามารถมองเห็นถึงความตองการของ
ตลาด หรือผูชมภาพยนตรไดอยางแทจริง ตลอดจนมองเห็นถึงแนวโนมและกระแสความนิยมของแนวภาพยนตร ณ ชวงเวลา
นั้น ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนตอการสรางภาพยนตรไดถูกตองและสอดคลองกับความตองการของผูชม
1.3 การทําวิจัยและการสํารวจความคิดเห็นของผูชมกอนการสรางภาพยนตรกับการตัดสินใจเลือกสรางภาพยนตร
พบวา ผูกํากับภาพยนตรสวนใหญไดใหทัศนะที่เหมือนกันวา การทําวิจัยและการสํารวจความคิดเห็นของผูชมกอนการสราง
ภาพยนตรไมมีความจําเปนตอการเลือกสรางภาพยนตร แตจะพิจารณาจากความสนใจ ความชอบและความรูสึกสวนตัวของ
ตนเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกสรางภาพยนตร ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญที่ผูกํากับภาพยนตรทุกคนตางมีความตองการที่
เหมือนกัน และเปนเครื่องที่พิสูจนใหเห็นวา ภาพยนตรที่สรางออกมาจะเปนภาพยนตรที่ดีและมีคุณภาพ
แตอยางไรก็ตาม หากมีการสํารวจความตองการของผูชมก็จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพตอการสรางภาพยนตร เพื่อใหมี
การกําหนดกลุมเปาหมายทางการตลาดไดอยางแมนยํา
นอกจากนี้ ยังพบวา ภาพยนตรผีและภาพยนตรตลกจะเปนแนวภาพยนตรที่สามารถสรางรายไดเปนจํานวนมาก
เนื่องจากเปนสูตรสําเร็จของการสรางภาพยนตรไทย แตปจจุบันแนวภาพยนตรดังกลาวก็มีโอกาสที่จะไมประสบความสําเร็จได
เชนเดียวกัน เนื่องจากผูชมภาพยนตรจะเกิดความเบื่อหนายกับการชมภาพยนตรที่มีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะเดิมหรือ
ซ้ําๆ
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1.4 การตั้งชื่อเรื่องและที่มาของชื่อภาพยนตร พบวา มีแนวทางการตั้งชื่อเรื่องและที่มาของชื่อภาพยนตรที่แตกตาง
กันชื่อภาพยนตรเปนสวนประกอบสําคัญหนึ่งของภาพยนตร ซึ่งมีผลตอรายไดและความสําเร็จของภาพยนตรเรื่องนั้นๆ จึงมี
การตั้ง ชื่อเรื่อ งใหสอดคลองกับประเภทของภาพยนตร เนื้อหา ทั้งนี้เ พื่อใหเ กิดการกระตุน และดึง ดูดความสนใจใหผูช ม
ภาพยนตรเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจชมภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ที่สําคัญมีผลตอรายไดและความสําเร็จของภาพยนตร เพื่อใหชื่อ
ภาพยนตรดูมีความแปลกใหมและมีความนาสนใจ
1.5 การคัดเลือกเรื่องและบทประพันธ ในเรื่องของการคัดเลือกเรื่องและบทประพันธ จากการสัมภาษณผูกํากับ
ภาพยนตรไทย พบวา บทประพันธของภาพยนตรไทย เกิดขึ้นจากความคิดและประสบการณของผูกํากับภาพยนตรแตละคนใน
การเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นมาใหม เพื่อตองการที่จะถายทอดเรื่องราวจากประสบการณและจากมุมมองของตนเอง
1.6 การคัดเลือกดารานักแสดง พบวา การคัดเลือกดารานักแสดงประกอบดวยปจจัยหลายๆ อยาง แตที่สําคัญอันดับ
แรก คือนักแสดงนําจะตองเลือกอยูในกระแสความนิยม ซึ่งตองคํานึงวาภาพยนตรที่สรางและจะออกฉายนั้น นักแสดงที่เลือก
ไวจะลดความนิยมลงหรือไม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน เมื่อพิจารณาทัศนะของผูกํากับภาพยนตรไทยสวนใหญได
ใหทัศนะที่เหมือนกัน คือ การคัดเลือกดารานักแสดงจะพิจารณาจากความมีชื่อเสียง ความสามารถ ตลอดจนความเหมาะสม
ของนักแสดงกับบทแสดงในภาพยนตร ซึ่งผูกํากับภาพยนตรไดใหเหตุผลวา การใชดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงนั้นจะสามารถที่จะ
กระตุนและเรียกรองความสนใจกับใหผชู มภาพยนตรไดเปนอยางดี เนื่องจากดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงจะเปนพลังสําคัญที่จะ
สงผลทําใหภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ประสบความสําเร็จ
1.7 จุดขายของภาพยนตร พบวา ผูสรางภาพยนตรไทยสวนใหญมีจุดขายของภาพยนตรที่เหมือนกัน คือ มีจุดขาย
ของภาพยนตรเ รื่องนักแสดง โดยจุดขายของภาพยนตรจะมีความสําคัญตอ การตลาดและการสื่อสารการตลาดอยางยิ่ ง
เนื่องจากเปนแนวทางสําคัญตอการกําหนดกลยุทธเพื่อการสื่อสารการตลาด
1.8 ขอความหลัก (Key Message) ที่สื่อสารไปยังผูชมภาพยนตร ซึ่งขอความหลัก (Key Message) เปนอีก
องคประกอบสําคัญหนึ่งที่ผูสรางภาพยนตรไทยจําเปนสื่อสารไปยังผูชมภาพยนตร เพื่อใหทําใหผูชมทราบถึงแกนสําคัญหลักๆ
ของภาพยนตรไทยเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยภาพยนตรไทย พบวา ขอความหลักที่สื่อสารจะขึ้นอยูแนวภาพยนตร วา
เปนภาพยนตรประเภทใด แนวตลก แนวรักโรแมติก แนวผีสยองขวัญ เปนตน
1.9 กลุมผูชมเปาหมายของภาพยนตร ในการสรางภาพยนตรแตละเรื่องจําเปนอยางยิ่งที่ผูสรางภาพยนตรไทยตอง
ทราบถึงกลุมผูชมเปาหมายของภาพยนตรอยางชัดเจน เนื่องจากการกําหนดกลุมผูชมเปาหมายไดอยางถูกตอง ชัดเจน และ
สอดคลองกับภาพยนตรจะนํามาซึ่งโอกาสที่จะทําใหภาพยนตรประสบความสําเร็จดานรายได จากการศึกษาวิจัยภาพยนตร
ไทยทั้ง 2 บริษัทพบวา ภาพยนตรไทยสวนใหญมีกลุมผูชมเปาหมายหลักของภาพยนตรที่เหมือนกันและกลุมเปาหมายรองที่
แตกตางกัน คือ ภาพยนตรไทยแนวการตอสูกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมวัยรุน และกลุมเปาหมายรอง คือ กลุมเด็ก เนื่องจาก
พบวา เด็กจะใหความชื่นชอบและสนใจในศิลปะการตอสูอยางแมไมมวยไทย ภาพยนตรไทยรักโรแมนติก มีกลุมเปาหมายหลัก
คือ กลุมวัยรุน และกลุมเปาหมายรอง คือ กลุมคนทั่วไป และภาพยนตรไทยแนวผีสยองขวัญ มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุม
วัยรุนและคนทํางาน และกลุมเปาหมายรอง คือ กลุมผูชมเปาหมายเดิมที่ติดตามชมภาพยนตรไทยผีสยองขวัญแบบภาคตอ แต
สําหรับภาพยนตรไทยแนวตลกจะมีกลุมผูชมเปาหมายหลักที่แตกตางไปจากแนวภาพยนตรที่ไดกลาวมาขางตน คือ กลุม
ครอบครัวและกลุมวัยรุน
1.10 งบประมาณและคาใชจายตางๆ ในการสรางภาพยนตร ในเรื่องของงบประมาณและคาใชจายตางๆ ในการ
ดําเนินการสรางภาพยนตร แตละบริษัทผูสรางภาพยนตรไทยจะมีการจัดสรรงบประมาณและคาใชจายตางๆ ในสัดสวนที่
แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฟอรมของภาพยนตรไทยแตละเรื่อง คือ หากเปนภาพยนตรฟอรมใหญ งบประมาณและคาใชจาย
ในการสรางภาพยนตรก็จะสูง เปนตน สําหรับงบประมาณและคาใชจายในการสรางภาพยนตรของบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย
ทั้ ง 2 บริ ษั ท นั้ น สามารถแบ ง ค า ใช จ า ยออกเป น ส ว นต า งๆ ได 3 ส ว น ได แ ก ค า ใช จ า ยก อ นการสร า งภาพยนตร (PreProduction) ประกอบดวย คาบทประพันธ คาบทภาพยนตร คาใชจายฟอรมทีมงาน คาใชจายดูสถานที่ คาใชจายอื่นๆ
คาใชจายระหวางการสรางภาพยนตร (Production)
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1.11 แหลงเงินทุนและชองทางการจัดจําหนายภาพยนตรไทย เมื่อพิจารณาทัศนะของผูกํากับภาพยนตรไทย พบวา
บริษัทผูสรางภาพยนตรทั้ง 2 บริษัทมีแหลงเงินทุนในการสรางภาพยนตรมาจากแหลงเดียวกัน คือ บริษัทผูสรางภาพยนตรไทย
หรือบริษัทตนสังกัดเปนผูใหเงินทุนหลักในการสรางภาพยนตร
1.12 ปญหาและอุปสรรคในการสรางภาพยนตร ตลอดวิธีการดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค พบวา มีปญหา
ทั่วไปทั้งขั้นตอนกอนการสราง ขั้นตอนระหวางการสรางและขั้นตอนหลังการสรางภาพยนตร แตสามารถจัดการแกไขไปปญหา
ไดในที่สุด
สวนที่ 2 กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย
2.1 การกําหนดกลุมเปาหมาย (Target Market) พบวา บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยสวนใหญจะมีกลุม ผูช มเปาหมาย
หลักของภาพยนตรที่แตกตางกัน นั่นคือ ขึ้นอยูกับประเภทของภาพยนตร อาทิภาพยนตรผีสยองขวัญสวนใหญจะมีภาคตอ มี
กลุมเปาหมายหลัก คือ ผูชมที่ชื่นชอบภาพยนตรไทยในภาคแรกและเกิดความรูสึกวาภาพยนตรมีความนาสนใจ ชวนใหติดตาม
ภาพยนตรแนวรักโรแมนติก มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมวัยรุน ระดับมหาวิทยาลัย และกลุมเปาหมายรอง คือ กลุมผูชม
ครอบครั ว ทั่ ว ไป ภาพยนตร แ นวตลก มี ก ลุ ม เป า หมายหลั ก คื อ กลุ ม คนทั่ ว ไปทุ ก เพศทุ ก วั ย เน น กลุ ม ครอบครั ว และ
กลุมเปาหมายรอง คือ เด็กและวัยรุน
2.2 การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการสื่อสาร (Communications Objectives and Strategies) พบวา
ภาพยนตรไทยสวนใหญไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการสื่อสารที่สลับซับซอนมากนัก เนื่องจากกลุมผูชม
ภาพยนตรสวนใหญจะเปนกลุมผูชมภาพยนตรเปาหมายเดิมที่เคยชมภาพยนตรไทยในภาคแรก
2.3 การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objectives) พบวา บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยสวนใหญ
จะเนนวัตถุประสงคทางการตลาดเรื่องรายไดของภาพยนตร โดยจะกําหนดไวไมสูงมากนัก เนื่องจาก
จะมองถึงความเปนไปไดและศักยภาพของบริษัทมากกวาวามีขีดกําลังความสามารถในการทํางานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ไดระดับใดและมากนอยเพียงใด สวนเรื่องรายไดของภาพยนตรนั้นจะเปนผลพลอยไดที่มาจากการทํางานมากกวา และตัวเลข
รายไดที่เปนตัวชี้วัดถึงความสําเร็จของภาพยนตรนั้นก็ขึ้นอยูนโยบายของแตละบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย
2.4 การกําหนดสัดสวนเครื่องมือที่จะใชในการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools) พบวา
บริษัทผูสรางภาพยนตรไทย พบวา มีการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยโดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการ
ขาย การสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนการบอกตอแบบปากตอปาก เปนตน
โดยเฉพาะการโฆษณาจะผานสื่อออนไลน และสื่อโทรทัศน เนื่องจากสื่อดังกลาวสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดในวง
กวาง สวนสวนการประชาสัมพันธจะเปนการทําสกูปขาว การลงขาวประชาสัมพันธตามสื่อสิ่งพิมพตางๆ การจัดงานแถลงขาว
การสงเสริมการขายจะเปนลักษณะที่ใหผูชมไดมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับภาพยนตร มีการแจกของรางวัล ของที่
ระลึกที่เกี่ยวกับภาพยนตรเรื่องนั้นๆ เปนตน และการสนับสนุนกิจกรรม อาทิ การพานักแสดงในภาพยนตรไปรวมทํากิจกรรม
ตางๆ ที่เปนประโยชนกับสังคม เพื่อสรางการรับรูใหกับผูชมนอกจากนี้ ยังมีการใชเครื่องมือสงเสริมการตลาดอื่นๆ เขามาเสริม
เพื่อเปนกลไกทําใหภาพยนตรเกิดเปนกระแสการบอกตอแบบปากตอปาก ตลอดจนการนําสื่อในรูปแบบใหมๆ มาใชประกอบ
ในการสื่อสารการตลาด เพื่อทําใหภาพยนตรดูมีความนาสนใจยิ่งขึ้น อาทิ สื่อตามรถไฟฟา สื่อตามโรงภาพยนตรที่เปนสื่อนอก
สถานที่
ในการกําหนดสัดสวนของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้น ก็ตองประกอบรวมกับองคประกอบดานอื่นๆ เชนกัน
คือ ตองมีความโดดเดนทั้งตัวภาพยนตร การตลาดและการประชาสัมพันธตองควบคูกันไป เนื่องจากปจจุบันการที่ภาพยนตร
จะประสบความสําเร็จหรือสรางรายไดนั้นขึ้นอยูกับตัวภาพยนตรเปนสวนสําคัญ การตลาดและการประชาสัมพันธเปนเพียง
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เขาไปสนับสนุนภาพยนตรเทานั้น
2.5 การกําหนดวิธีการสื่อสารการตลาดกับผูบริโภค (Marketing Communication Tactics) พบวาบริษัทผูสราง
ภาพยนตรไทย สวนใหญไดใหทัศนะที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
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-

บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา จะมีสื่อประจําและพื้นที่ประจําสําหรับปดปาย
โฆษณาภาพยนตร อาทิ ปายโฆษณาภาพยนตรขนาดใหญบนทางดวน ปายโฆษณาภาพยนตรตามจุดจอด
รถประจําทาง สื่อออนไลน ตลอดจนการรวมมือกับสถานีโทรทัศนตางๆ ในการฉายภาพยนตรตัวอยาง ซึ่ง
จะเปนลักษณะการผูกขาดกัน สื่อวิทยุจะเปนลักษณะการซื้อสปอตรายการวิทยุ สื่อหนังสือพิมพจะเปน
การซื้ อ พื้ น ที่ ใ นหน า หนั ง สื อ พิ ม พ เ พื่ อ ลงข อ มู ล ข า วสารต า งๆ เกี่ ย วกั บ ภาพยนตร ตลอดจนการฉาย
ภาพยนตรตัวอยางตามโรงภาพยนตร และทางอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะการฉายภาพยนตรตัวอยางถือวา
เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่โรงภาพยนตรจะตองกระทํา เนื่องจากจะมีผลโดยตรงในการกระตุนและดึงดูด
ความสนใจใหผูชมภาพยนตรเกิดการตัดสินใจชมภาพยนตร นอกจากนี้ บางครั้งอาจจะตองมีการคิดสื่อ
เสริมพิเศษในรูปแบบใหมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความแปลกใหมและความนาสนใจใหเกิดขึ้นกับ
ภาพยนตร
- บริษัท จีดีเอช หาหาเกา จํากัด พบวา การที่จะสื่อสารไปยังกลุมผูชมภาพยนตรเปาหมายไดอยางถูกตอง
นั้น นักการตลาดจะตองทราบถึงวิถีชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมผูชมเปาหมาย
อยางชัดเจน เนื่องจากจะมีผลตอการกําหนดวิธีการสื่อสารและการเลือกใชสื่อตางๆ ไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับกลุมผูชมเปาหมายเหลานั้น สวนวิธีการสื่อสารไปยังกลุมผูชมภาพยนตรเปาหมายจะใช
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย
การสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนการบอกตอแบบปากตอปาก เปนตน
แต อ ย า งไรก็ ต าม ยั ง พบจุ ด ที่ มี ค วามคล า ยกั น คื อ การใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ มาใช เ ป น ช อ งทางใหม ใ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธไปสูกลุมผูบริโภคโดยตรง ไมวาจะเปน การรับชมตัวอยางภาพยนตรจากโทรศัพทมือถือ หรือแมแตการรับชม
ภาพยนตรทั้งเรื่อง รวมถึงการใชสื่อออนไลน ซึ่งจะเริ่มสรางเพจเฟซบุก แลวโพสตภาพเกี่ยวเบื้องหลังการถายทํา การไดเขาฉาย
หรือไดรับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตรตางๆ โพสตเกี่ยวกับการไปจัดกิจกรรมตางๆตามสถานที่ตางๆลงในเพจเฟซบุก ในสวน
ของคลิปวิดีโอ เปนการอัพโหลดลงยูทูปแลวนํามาแชรในเพจเฟซบุก คลิปจะเปนคลิปเบื้องหลังการถายทํา เพลงที่ใชประกอบ
ภาพยนตร หรือตัวอยางภาพยนตร เมื่อผูบริโภคชื่นชอบก็จะนําไปโพสตในเฟซบุกสวนตัว ซึ่งจะเพิ่มระดับความนาสนใจเรื่อยๆ
จนถึงในชวงที่ภาพยนตรอยูในรอบระหวางการฉายภาพยนตร และสื่อโทรทัศน เนื่องจากสื่อดังกลาวสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดในวงกวาง
2.6 งบประมาณในการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร พบวา โดยสวนใหญงบประมาณที่ใชในชวงกอนการสราง
ภาพยนตรจะคอนขางนอย เนื่องจากชวงดังกลาวยั งไมมีการโปรโมทภาพยนตร ชวงการสรางภาพยนตรจะเริ่มมีการใช
งบประมาณเพิ่มขึ้นในเรื่องการจัดพิธีบวงสรวงกอนการเปดกลอง การเชิญสื่อมวลชนเขาเยี่ยมกองถายทํา การสัมภาษณดารา
นักแสดงและทีมงานในภาพยนตร เปนตน และชวงหลังการสรางภาพยนตรมีการใชงบประมาณในการโปรโมทภาพยนตร เพื่อ
สื่อสารขอมูลเกี่ยวกับภาพยนตรไปยังผูชมภาพยนตร สําหรับชวงที่มีการใชงบประมาณในการสื่อสารการตลาดมากที่สุด คือ
ชวงหลังการสรางภาพยนตรเสร็จ และชวงกอนภาพยนตรเขาฉายประมาณ 2 เดือน เนื่องจากชวงดังกลาวมีการโหมทําการ
โฆษณา มีภาพยนตรตัวอยางโฆษณาตามโรงภาพยนตรและตามสื่อตางๆ มีปายโฆษณาขนาดใหญติดตามสถานที่ตางๆ เปนตน
โดยทั่วไปงบประมาณที่ใชในการสื่อสารการตลาดของภาพยนตรไทยแตละบริษัทผูสรางภาพยนตรไทยจะอยูที่ประมาณ 10-30
ลานบาทตอเรื่อง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับฟอรมของภาพยนตรไทยเรื่องนั้นๆ โดยจะใหความสําคัญกับสื่อสังคมออนไลน ซึ่งเปนสื่อที่ยัง
สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางรวดเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ รวมทั้งสามารถสรางความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับ
ผูผลิตภาพยนตร
2.7 วิธีการประเมินผลสําเร็จของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด พบวา บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยสวนใหญจะมี
วิธีการประเมินผลสําเร็จของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด โดยการสังเกตปฏิกิริยาตอบกลับจากผูชมภาพยนตร และการเก็บ
รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับภาพยนตรที่นําออกอากาศผานสื่อตางๆ อาทิ หากเปนสื่อโทรทัศนหรือสื่อวิทยุก็จะมีการบันทึก
รายการหรื อ บั น ทึ ก สปอตรายการวิ ท ยุ หากเป น ตามโรงภาพยนตร จ ะมี ก ล อ งแสดงความคิ ด เห็ น ของผู ช ม หากเป น สื่ อ
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อินเทอรเน็ตหรือสื่อออนไลนจะมีการเช็คตามกระทูหรือตามกระดานสนทนาที่ผูชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร เปน
ตน
ทั้งนี้หากการวางแผนการสื่อสารการตลาดไมประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว ทายสุดแลวไมสามารถที่จะ
แกไขปญหาไดทันทวงที เนื่องจากภาพยนตรไดถูกนําออกฉายแลว แตจะหาแนวทางการแกไขจะเปนในลักษณะการวิเคราะห
หาสาเหตุถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลในการนําไปใชในการวางแผนการสื่อสารตลาดกับภาพยนตรเรื่องอื่นๆ ในครั้ง
ตอไป
สรุปและการอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย” ผูวิจัยไดนําผลการศึกษามาสรุปผลและ
อภิปรายผล ตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
สวนที่ 1 กระบวนการสรางภาพยนตรไทย พบวา แนวคิดในการสรางภาพยนตรไทย การคัดเลือกเรื่องและบท
ประพันธ มาจากแรงบันดาลใจและความชอบสวนตัวของผูกํากับภาพยนตร จึงทําใหเกิดเปนแรงผลักดันและความตองการของ
แตละคนที่อยากจะถายทอดเรื่องราวภาพยนตรในมุมมองของตนเอง ไมมีการวิจัยและสํารวจความคิดเห็นของผูชมกอนการ
สรางภาพยนตรกับการตัดสินใจเลือกสรางภาพยนตร แตจะพิจารณาจากความสนใจ ความชอบและความรูสึกสวนตัวเปน
สําคัญและใหความสําคัญกับการวิเคราะหตลาดเปนปจจัยสําคัญในการเลือกสรางภาพยนตรเนื่องจากการมองตลาดจะทําให
มองเห็นถึงความตองการของผูชมภาพยนตรที่แทจริง และกระแสความนิยมของแนวภาพยนตรในขณะนั้น ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการที่จะสรางภาพยนตรไดสอดคลองกับความตองการของตลาด ซึ่งสอดคลองกับ เชาวลิต โกกิจ (2555) ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารการผลิตภาพยนตรตนทุนต่ํา ในประเด็นที่วา ปจจัยที่สําคัญตอการผลิตภาพยนตร คือพฤติกรรมผูบริโภค
ยิ่งปจจุบันพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลีย่ นแปลงไป ผูสรางภาพยนตรจงึ ควรใหความสําคัญกับผูบริโภค โดยกอนการผลิตภาพยนตร
ควรมีการสํารวจวิเคราะหตลาดและทําความรูจักกลุมผูชมเปาหมายของตนใหมากที่สุด เพื่อตอบสนองตอความตองการและ
รสนิยมของบุคคลเหลานั้น
นอกจากนี้ในการสํารวจความตองการของผูชมจากชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกําหนดกลุมผูชมได ไดใกลเคียงกับ
สมบัติ เตชะรัตนประเสริฐ (2550) ที่พบวา ความตองการ ความสนใจของผูรับสาร (Audience Interest or Demand) และ
ความสนใจของผูรับสารหรือความตองการของผูชมนั้นมีสวนสําคัญมากในการทํางานเนื่องจากหากเกิดความสนใจหรือความ
ตองการของผูชมมากเทาไหรก็ยอมหมายความวาภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ยอมที่จะประสบความสําเร็จในการเขาฉาย ซึ่งในสวนนี้
ยอมเกิดจากการทําการตลาดขององคกรดวยสวนหนึ่ง
สําหรับการตั้งชื่อเรื่องและที่มาของชื่อภาพยนตร มีแนวทางหรือวิธีการตั้งชื่อเรื่องและที่มาของชื่อภาพยนตรที่
หลากหลาย อาทิ กระแสความดังเครื่องลางของขลัง การเลนคํา ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของภาพยนตรแตละเรื่อง
ตลอดจนกลวิธีในการตั้งชื่อเรื่องของผูคิดแตละบุคคล เพราะภาพยนตรไทยที่สรางมาจากบทภาพยนตรที่เขียนขึ้นมาเองโดย
มิไดนํามาจากบทประพันธ จะมีการตั้งชื่อภาพยนตรขึ้นมาซึ่งมักจะพิจารณาตามหลักเกณฑทั่วๆ ไป อาทิ ชื่อภาพยนตรนั้นควร
นาสนใจ ชื่อภาพยนตรนั้นแสดงถึงประเภทของภาพยนตรและความคิดรวบยอดของภาพยนตรนั้นๆ เปนตน
การคัดเลือกดารานักแสดง จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ความสามารถ ตลอดจนความเหมาะสมของนักแสดงกับบท
แสดง และมีการใชดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของผูคน เนื่องจากดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงนั้นสามารถเปนพลัง
สําคัญที่ยิ่งใหญที่สามารถกระตุนความสนใจใหกับผูชมภาพยนตรไดและมีผลตอความสําเร็จของภาพยนตร เพราะจุดขายของ
ภาพยนตร สวนใหญมีจุดขายที่จุดขายเรื่องชื่อเสียงของดารานักแสดงในภาพยนตร เนื่องจากดาราหรือผูแสดงนําเปนสิ่งสําคัญ
ที่ ผู ส ร า งภาพยนตร ไ ทยจํ า เป น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ เป น ลํ า ดั บ แรกๆ เนื่ อ งจากดาราเป น ที่ เ ป น นิ ย มในกระแสนั้ น จะเป น
หลักประกันการสรางใหกับผูสรางภาพยนตรไทยที่ภาพยนตรเรื่องนั้นๆ จะตองมีผูชมภาพยนตรที่ชื่นชอบเขาชมภาพยนตรของ
ตนซึ่งสอดคลองกับ กัญญพิชญ ปวิดาภา (2554) ที่ไดศึกษาถึงการคัดเลือกและฝกฝนนักแสดงสําหรับหนังสั้นในมิติเพศวิถี
โครงการ ในประเด็นที่วา เกณฑในการคัดเลือกนักแสดงที่ผูกํากับในโครงการเลือกใชคือการคัดเลือกนักแสดงจากบุคลิก
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ภายนอกการยอมรับที่จะแสดงในบทบาทตัวละคร และยังสอดคลองกับ เชาวลิต โกกิจ (2555) ที่พบวา การคัดเลือกนักแสดง
จะตองมีการวางคาแร็กเตอรของตัวแสดงทั้งหมดกอน ไดแก การวางหนาตา การสรางตนแบบ แลวสงทั้งหมดใหแกคนทําแค
สติ้ง เพื่อที่จะเรียกคนเขามา จากนั้นจะเปนหนาที่ของผูกํากับภาพยนตรพิจารณาคัดเลือกผูแสดงที่มีความเหมาะสม และยังใก
เคียงกับ ศิวาวุธ ไพรีพินาศ (2556) ที่พบวา การกําหนดจุดขายของภาพยนตร คือการนําเอานักแสดงชายที่มีชื่อเสียงและเปนที่
ชื่นชอบบอยาง เคน-ธีระเดช วงศพัวพันธ มาแสดงนํา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกําหนดจุดขาย ดารานําแสดง ภาพยนตรบาง
เรื่องจะเปนการขายดาราที่มีชื่อเสียง การประกบดาราดังหลายๆ คน รวมทั้งบทบาทการแสดงของดารา หรือที่เรียกกันวา
“ระบบดารา” นั่นเอง ในปจจุบันระบบดาราอาจไมใชเครือ่ งประกันรายไดของภาพยนตร แตก็ไมไดหมายความวาจะใชไมไดผล
ผูคนยังนิยมชมชอบความดังของดาราอยู การมีดาราที่ผูคนสวนใหญชื่นชอบยอมเปนตัวเสริมที่ดีตอความนิยมในภาพยนตร
เรื่องนั้นๆ
ทั้งนี้กลุมผูชมเปาหมายของภาพยนตรไทยสวนใหญจะมีกลุมผูชมเปาหมายเปนกลุมวัยรุน และครอบครัว ซึ่งเปน
กลุมคนดูที่ใหญที่สุด โดยเฉพาะภาพยนตรแนวตลกขบขัน ไดสอดคลองกับ กอบกูล จันทรโคลิกา (2553) ที่พบวา กลุมผูชม
ภาพยนตรมีความคาดหวังในการชมภาพยนตรไทย ดานความบันเทิงและตลกเปนอันดับแรก ตามดวย ดานความประทับใจ
ดานความตื่นเตน ดานเนื้อหาสาระ และดานความแปลกใหม ตามลาดับ ในขณะที่ ใหความคาดหวังในการชมภาพยนตร
ตางประเทศ ดานความตื่นเตนเปนอันดับแรก ตามดวย ดานความประทับใจ ดานความแปลกใหมดานเนื้อหาสาระ และดาน
ความบันเทิงและตลกเปนอันดับสุดทาย ซึ่งตรงกันขามกับความคาดหวังของภาพยนตรไทย
นอกจากนี้ในการสรางภาพยนตรใหมีความนาสนใจ จึงควรจึงใชขอความหลัก (Key Message) ที่ดึงดูดในเนื้อหา
ภาพยนตรที่สื่อสารไปยังผูชมภาพยนตร เพราะนอกจากภาพรวมของงานภาพยนตรที่ทีมงานผลิตทํากันดวยความตั้งใจเพื่อให
ไดผลงานที่มีคุณภาพแลวนั้น ยังมีองคประกอบที่สําคัญซึ่งจะชวยสงผลใหผูชมเกิดความสนใจที่จะชมภาพยนตรเรื่องนั้น ซึ่ง
อาจจะดูเปนเรื่องงายๆ แตกลับมีความสําคัญไมนอย เพราะขอความหลัก จากภาพยนตรมักจะถูกนําไปพูดตอๆ กันจนมีสวน
ผลักดันใหคนที่ยังไมไดชมภาพยนตรเรื่องนั้น เกิดความรูสึกสนใจอยากชมได ยิ่งถาประโยคนั้นๆ กลายเปนประโยคที่ใชกัน
แพรหลายและยาวนานก็ยิ่งสงผลใหภาพยนตรตนเรื่องเจาของประโยคอยูในความจดจําของผูชมนานยิ่งขึ้น
สวนแหลงเงินทุนในการสรางภาพยนตรไทยมาจากบริษัทตนสังกัด สวนงบประมาณและคาใชจายตางๆ ในการสราง
ภาพยนตร อาจมีความแตกตางกันบาง เพราะภาพยนตรแ ตละเรื่องมีฟอรมภาพยนตรที่แตกตางกัน สําหรับปญหาและ
อุปสรรคในการสรางภาพยนตรนั้นมีในทุกๆ ขั้นตอน ทั้งขั้นตอนกอนการสราง ขั้นตอนระหวางการสรางและขั้นตอนหลังการ
สรางภาพยนตร
สวนที่ 2 กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตร ไดยึดหลักแนวคิดการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานเรื่องกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของ ชูลท แทนเนน โบม และเลาเทอร
บอรน (Schultz, Tannenbaum and Lauterborn, 1994) คือ 1) การกําหนดกลุมเปาหมาย 2) การกําหนดวัตถุประสงค
และกลยุทธใ นการสื่อสาร 3)การกํา หนดวั ตถุประสงค ทางการตลาด 4) การกําหนดสัดส วนเครื่ องมือ ที่ใชใ นการสื่อสาร
การตลาด และ5)การกําหนดวิธีการสื่อสารการตลาดกับผูบริโภค ผลการศึกษามีดังนี้
1) การกําหนดกลุมเปาหมาย (Target Group) จะกําหนดโดยยึดแนวภาพยนตร ซึ่งโดยทั่วไปแลวภาพยนตรแนวผี
สยองขวัญ จะมี ก ลุม เปา หมายหลั ก เป น กลุ ม ผูช มที่ช มภาคตอ เนื่ อ งจากภาพยนตร แ นวนี้ จะสรา งให มี ภาคตอ เนื่อ ง ส ว น
ภาพยนตรรั กโรแมนติก จะมีก ลุม เป าหมายหลัก คือ กลุ มวั ยรุ น นัก เรี ยน นั กศึ กษา และบุ คคลทั่ วไป สว นภาพยนตร แนว
ภาพยนตรแนวตลก มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมคนทั่วไปทุกเพศทุกวัย เนนกลุมครอบครัว
2) การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการสื่อสารภาพยนตรไทยสวนใหญไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและกล
ยุทธในการสื่อสารที่เปนแบบแผนมากนัก เนื่องจากผูชมภาพยนตรสวนใหญจะเปนกลุมผูชมเปาหมายเดิมที่เคยชมภาพยนตร
ไทยภาคแรก หรือภาพยนตรภาคตอ ซึ่งจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตรอยูกอนแลว ประกอบกับการที่ผูชมไดเห็น
ภาพยนตรตัวอยาง หรือเทรลเลอร ตัวอยางโปสเตอรภาพยนตร ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับภาพยนตรผานชองทาง
ตางๆ
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3) การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objectives) ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคทางการตลาด
จะมีข อกํ า หนดจากเรื่อ งรายไดข องภาพยนตร แต ทั้ง นี้ก็ ขึ้ นอยูกั บรู ป แบบของฟอร มภาพยนตรแ ละนโยบายของผู สร า ง
ภาพยนตรของเรื่องนั้นๆ ดวย
4) การกําหนดสัดสวนเครือ่ งมือที่จะใชในการสื่อสารการตลาด (Marketing communication Tools) บริษัทผูสราง
ภาพยนตรไทย สวนใหญจะใชการโฆษณาเปนเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดไปยังกลุมผูชมภาพยนตรมากที่สุด โดยเฉพาะ
การโฆษณาผานสื่อออนไลน และสื่อโทรทํศน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเรื่อง
ลักษณะสําคัญของการโฆษณาของ จีเบส และเอ็มเบส (Belch & Belch, 2001) ที่วา เครื่องมือการโฆษณาเปนเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังใกลเคียงกับงานวิจัยของ สรัสนันท คําดีบุญ (2559) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารการตลาด
ของภาพยนตรนอกกระแสของประเทศไทยผานสื่อสังคมออนไลน ผลการวิจัยพบวา แนวโนมทิศทางการใชสื่อสังคมออนไลน
ในการโปรโมทภาพยนตรนอกกระแส เปนวิธีกํารทํากํารตลําดที่ดีสําหรับคนทําภําพยนตรนอกกระแส ใชเงินลงทุนในการโป
รโมทราคาถูก และสื่อสังคมออนไลนยังสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางรวดเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ รวมทั้งสามารถ
สรางความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับผูผลิตภาพยนตรไดอีกดวย
แตอยางไรก็ตาม บริษัทผูผลิตภาพยนตรทั้ง 2 บริษัท ก็ใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อให
เขาขาวสารไดถึงกลุมผูชมไดอยางหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ Eagle and Kichen (2000) ไดกลาววาการตลาดแบบบูรณา
การเปนกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ตองการสื่อสารเพื่อจูงใจในหลายรูปแบบ เชน การโฆษณา
การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ เปนตน และนํากลยุทธตางๆเหลานั้นมาผสมผสานกัน เพื่อทําใหเกิดการสื่อสารที่มีความ
ชัดเจนและใหเกิดผลตอผูบริโภคมากที่สุด
สําหรับการวางแผนงบประมาณของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย สามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง
ได แ ก ช ว งก อ นการสร า งภาพยนตร (Pre-Production) เป น ช ว งที่ ใ ช ง บประมาณน อ ยที่ สุ ด ช ว งการสร า งภาพยนตร
(Production) เริ่มมีการใชงบประมาณในการประชาสัมพันธภาพยนตรระหวางการดําเนินการสรางภาพยนตร และชวงหลัง
การสรางภาพยนตร (Post-Production) มีการใชงบประมาณในการโปรโมทภาพยนตรผานเครื่องมือสื่อสารการตลาดตางๆ
สําหรับ ชว งหลัง การสรางภาพยนตรแ ละชว งก อนภาพยนตร เข าฉายจะเปน ชว งที่ มีก ารใช งบประมาณมากที่สุ ด สํา หรั บ
งบประมาณที่ใชในการสื่อสารการตลาดของภาพยนตรไทย โดยสวนใหญแลวจะอยูที่ประมาณ 10-30 ลานบาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ฟอรมของภาพยนตรไทยแตละเรื่อง ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาทิพย แซเผือก (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสื่อสาร
การตลาดเพื่ อการส งออกภาพยนตร ไ ทย และพบว า การกํา หนดงบประมาณการสื่ อสารการตลาดไทยใช พิจ ารณาจาก
วัตถุประสงคและงาน (Objective and Task) เปนการกําหนดงบประมาณตามเหตุและผล นั่นคือ หากภาพยนตรที่มีฟอรม
การฉายใหญมากก็จะมีการใชงบประมาณการสื่อสารการตลาดมาก
5) การกําหนดวิธีการในการสื่อสารการตลาดกับผูบริโภค (Marketing Communication Tactics) นั้น ผล
การศึกษาพบวา จะมีวิธีการสื่อสารขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับภาพยนตรไปยังกลุมผูชมภาพยนตรผานเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ โดยจะเนนการใชสื่อออนไลน และสื่อโทรทัศน โดยเฉพาะสื่อออนไลน และสื่อโทรทํศน ที่เปน
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารการตลาดไปยั ง กลุ ม ผู ช มภาพยนตร ม ากที่ สุ ด อาทิ การใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ มาใช ใ นการโฆษณา
ประชาสัม พันธ เฟซบุค คลิ ปวีดี โอผ านช องยู ทูป และเวปไซต ทั่วไป เพื่อรั บชมตัวอยางภาพยนตร หรือแมแต การรับชม
ภาพยนตรทั้งเรื่อง เนื่องจากเปนสื่อที่สงขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว และใชงบประมาณไมสูง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (เอ็มมานูเอล โรเซน, 2545) ที่ไดกลาวไววา การใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เปนการใช
เปนสื่อกลางในการสื่อสารกับผูบริโภคที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เนื่องจากเปนรูปแบบการสื่อสารที่มีการติดตอสื่อสาร 24 ชั่วโมง
และมีตนทุนในการดําเนินงานที่ต่ํา ผสมกับการสื่อสารแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth) ที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร ซึ่ง
เปนการบอกตอที่ดที ี่สุด ซึ่งเปนการใชนวัตกรรมการตลาด (Innovative Marketing) แบบใหมที่นําจุดเดนของอุปกรณสื่อสาร
ไรสาย คือ มีการโตตอบกับกลุมเปาหมายไดทันทวงที หรือที่เรียกวาเปนการสื่อสารสองทาง (Two way Communication)
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ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเครือขายสังคมออนไลนและสื่อสังคมออนไลน ของ ภิเษก ชัยนิรันดร (2553) ที่ไดกลาวไววา สื่อสังคม
ออนไลน เปนสื่อที่แพรกระจายดวยปฏิสัมพันธเชิงสังคม การแพรกระจายเนื้อหาเกิดขึ้นไดรวดเร็ว และเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารที่เอาไวเขียนเลาเรื่องราวตางๆ โดยการโพสตภาพ หรือแชรวิดีโอ แลวนํามาแบงปนในเครือขายรวมทั้งจุดเดนของเฟ
ซบุก คือการสรางปฏิสัมพันธ พูดคุยกันระหวางเพจเฟซบุกกับลูกเพจ จนไปถึงการเขารวมกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้น และเปนสื่อ
สังคมออนไลนที่ทําการตลาดแบบปากตอปากไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ในสวนของการประเมินผลสําเร็จของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้น จะสังเกตปฏิกิริยาตอบกลับจากผูชม
ภาพยนตร ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับภาพยนตรที่นําออกเผยแพรตามสื่อตางๆ หากเปนสื่อ
อินเทอรเน็ตหรือสื่อออนไลนจะมีการเช็คตามกระทูหรือตามกระดานสนทนาที่ผูชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร ได
สอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ของ Schultz (1995) ที่ไดระบุถึง การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานจะเปนกระบวนการติดตอสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ระหวางนักการตลาดกับผูบริโภค
เปนกระบวนการสื่อสารที่นักการตลาดและผูบริโภคมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน การที่กระบวนการแลกเปลี่ยน
ขาวสารจะเกิดขึ้นไดนั้นนักการตลาดจะตองรับฟงความคิดเห็นและทราบความตองการของผูบริโภค คือ จะตองรับฟงสิ่งที่
ผูบริโภคพูดและตองการ ขณะเดียวกันผูบริโภคก็จะตองสื่อสารใหนักการตลาดทราบวา พวกเขาตองการขอมูลอะไร สิ่งนี้จะ
ชวยทําใหนักการตลาดสามารถตอบสนองสิ่งที่ผูบริโภคตองการไดเปนอยางดี การที่นักการตลาดจะไดขอมูลของผูบริโภคนั้น
จะตองมีชองทางที่จะใหผูบริโภคสามารถติดตอกลับมายังบริษัทไดสะดวก ไมวาจะเปนเบอรโทรศัพทใหโทรฟรี อีเมล (E-mail)
หรือเว็ปไซต (Website) เปนตน
อนึ่ง รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทยมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ประกอบกับการแขงขันกันของสื่อในรูปแบบใหมที่เกิดขึ้น ในอนาคตรูปแบบการสื่อสารการตลาด
ของภาพยนตรจะเปนในลักษณะของสื่อออนไลนมากขึ้น เนื่องจากขอไดเปรียบของสื่อดังกลาวที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดอยางรวดเร็ว
ดังนั้น จะเห็นไดวา การวางแผนการสื่อการตลาดภาพยนตร ตองมีการวางแผนควบคูไปกับแผนการผลิตภาพยนตร
เชน การเลือกแนวที่จะสรางภาพยนตร การสรางความแปลกใหม การหาการตลาดเสริม เปนตน มีแนวทางในการจัดการ
การตลาดทั้งหมด 6 ขอดวยกัน คือ การเลือกแนวภาพยนตร การกําหนดกลุมเปาหมายการกําหนดงบประมาณการผลิต การ
กําหนดจุดขายของภาพยนตร การหาการตลาดเสริม และ การกําหนดกลุมเปาหมาย รวมถึงการสื่อสารการตลาดนั้นก็มีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันกับแผนการตลาดในลักษณะของการเสริมกัน และตองเปนกระบวนการที่กระทําในระยาว (Long Run)
และการกระทําตอเนื่องกัน (Continuity) เนื่องจากการสื่อสารการตลาดตองใชหลายเครื่องมือรวมกัน แตไมไดใชทุกเครื่องมือ
ในเวลาเดียวกันโดยตองพิจารณาตามความสําคัญของแตละเครื่องมือ และเนื่องจากเครื่องมือไมไดใชพรอมกันตลอดเวลา จึง
ตองพิจารราเลือกดวยวาจะใชเครื่องมือใดมากและนอยที่สุด โดยทุกเครื่องมือตามความเหมาะส
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึกษาในสวนของกระบวนการสรางภาพยนตรไทย ในประเด็นตางๆ เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดกับผูที่
สนใจ จึงควรนําผลการศึกษาที่มีการกลาวกระบวนการสรางภาพยนตรของตางประเทศประกอบดวย
2. จากขอคนพบเรื่องการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตร ในประเด็นที่วา การนํานวัตกรรมสมัยใหมมาใชใน
ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ทางธุรกิจภาพยนตรไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง และงบประมาณไมแพง ดังนั้นในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร บริษัทผูสรางภาพยนตรไทย และบริษทั ผูรับสรางภาพยนตรตางประเทศ สามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปปรับใชใน
อนาคตได
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นไดวาเปนเพียงการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะภาพยนตรไทยที่
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ประสบความสําเร็จเทานั้น ดังนั้น ผูที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสรางภาพยนตรไทยและกลยุทธการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานของภาพยนตรไทยในครั้งตอไป ควรจะศึกษาภาพยนตรไทยที่ประสบความลมเหลวเชนกัน เพื่อใหเห็นถึงความ
แตกตางของกระบวนการสรางภาพยนตรไทยและกลยุทธการสื่อการตลาดของภาพยนตรไทยที่หลากหลายมุมมอง
2. การวิจัยครั้งนี้เปนเพียงวิจัยเชิงคุณภาพเทานั้น ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยในเชิงปริมาณเพิ่มเติม
เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้เปนศึกษาจากบริษัทผูสรางภาพยนตรเพียง 2 บริษัทเทานั้น ซึ่งปจจุบันมีผูสราฃงภาพยนสตรราย
ใหมเกิดขึ้นมาก และหลากหลายชองในการนําเสนอ ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยครั้งตอไป จึงควรเพิ่มบริษัทผูสรางภาพยนตร
รายอื่นๆ เพี่มเติมดวย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น กลุ่มตัวอย่าง คือ พาดหัวข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จานวน 103 พาด
หัวข่าว โดยใช้โครงสร้างที่ทาการวิเคราะห์ จานวน 10 โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบโครงสร้างพาดหัวข่าวประเภทข่าว
ธุรกิจ ที่พบมากที่สุด คือ โครงสร้างที่ 10 Abbreviations จานวน 44 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 42.71 และโครงสร้างที่
ปรากฏน้อยที่สุด คือ โครงสร้างที่ 2 S + Ving จานวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.97
คาสาคัญ : โครงสร้างพาดหัวข่าว ข่าวธุรกิจ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
Abstract
The objective of this study was to analyze the usage of forms of business news headlines in The
Nation newspaper. The data of this research comprised 103 business news headlines in The Nation
newspaper of July of 2017. The structures were 10 structures. The results indicated that the most
frequently used of structures appearing in business news headlines was Structure 10 Abbreviations with
the amount of 44 headlines (42.71%) and the least frequently used of structures appearing in business
news headlines was Structure 2 S + Ving with the amount of 1 headlines (0.97%)
keywords : headline structure, business news, The Nation
บทนา
หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอยู่คู่กับสังคมไทย
เป็นเวลาอันยาวนาน และมีวิวัฒนาการเติบโตไปตามสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคม ดังที่ (ภาคภูมิ หรรนภา,
2554) กล่าวถึงหนังสือพิมพ์ว่า “หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีความเป็นมายาวนานที่สุดแขนงหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารส่งต่อความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน จึงได้รับความนิยมและเข้าถึงมวลชนอย่างแพร่หลายทั้งยังมีอิทธิพลต่อผู้คน
ในสังคม ทั้งในด้านความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม ตลอดจนเป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันต่างๆในสังคมกับผู้อ่าน และที่สาคัญ
เป็นสื่อที่สะท้อนสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจน”
ปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษเป็นข้อเขียนที่ผู้คนทั่วโลกนิยมอ่านมากที่สุดในบรรดา
ข้อเขียนประเภทอื่นในหนังสือพิมพ์ โดยข่าวทุกประเภทที่นาเสนอในหนังสือพิมพ์นั้นจะประกอบด้วยโครงสร้างสาคัญ 3 ส่วน
คือ พาดหัวข่าว (headline) ข่าวนา (lead) และเนื้อข่าว (body) ซึ่งพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ (headline) จัดเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของข่าว เพราะเป็นการหยิบยกประเด็นสาคัญของข่าวมากล่าว อีกทั้งพาดหัวข่าวยังเป็นส่วนแรก
ของการรายงานข่าวโดยสรุปประเด็นข่าวแต่ละชิ้นที่จะนาเสนอให้ผู้อ่านทราบ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536) ดังนั้น
พาดหัวข่าวอาจเป็นเพียงกลุ่ม คาหรือวลีสั้นๆหรือประโยคสมบูรณ์แล้วแต่ความจากัดของเนื้อที่ และจากลักษณะจุดประสงค์
และข้อจากัดในการพาดหัวข่าวดังกล่าว บ่อยครั้งที่ผู้อ่านเป็นคนไทยอาจเกิดความไม่เข้าใจและสับสนต่อโครงสร้าง และคาที่ใช้
พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากการพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษเป็น ข้อเขียนที่มีลักษณะเฉพาะทางภาษาและไวยกรณ์ที่
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แตกต่ า งจากข้ อ เขี ย นในรู ป แบบอื่ น จึ งมี ค วามส าคั ญ ที่ ค วรศึ ก ษาถึ งโครงสร้ า งภาษาอั ง กฤษในพาดหั ว ข่ า ว ( Headline
Structures) ทั้งนี้พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษแต่ละชิ้นล้วนมีโครงสร้างภาษาที่แตกต่างกัน
จากการที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของโครงสร้ า งและกลวิ ธี ก ารเขี ย นพาดหั ว ข่ า ว
ภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธ์กับสาขาที่ผู้วิจัยกาลังศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาและวิเคราะห์
โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นว่ามีการใช้โครงสร้างในการเขียนพาดหัวข่าว
แบบใด
วิธีดาเนินการวิจัย
สืบค้น พาดหัวข่าว ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์ The Nation ประจาเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2560 จานวนทั้งสิน้ 103 พาดหัวข่าว จาก 140 พาดหัวข่าว

เครื่องมือ
โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษของเศรษฐวิทย์และยงยุทธ ขาคง
จานวน 10 โครงสร้าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าว ประเภทข่าวธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
2.เพื่ อวิ เ คราะห์ ความถี่ ของโครงสร้ า งที่ ป รากฏในพาดหั วข่ าวภาษาอั งกฤษ ประเภทข่า วธุร กิจ ในหนังสื อพิ ม พ์
เดอะเนชั่น
ขอบเขตของการวิจัย
1.งานวิจัยนี้ทาการศึกษาโครงสร้างของการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น
2.ตัวอย่างพาดหัวข่าวที่ใช้ในการศึกษาเป็นพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 140 พาดหัวข่าว
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัย ได้ทาการศึกษาและ
วิเคราะห์จากหนังสือ จานวน 2 เล่ม คือ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว ของเศรษฐวิทย์ (2550) และ หนังสือคู่มือการ
อ่านข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ของ ยงยุทธ ขาคง (2550) ซึ่งได้ทั้งหมด 10 โครงสร้าง
4.โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษที่ต่างไปจาก 2 ท่านนี้จะไม่ถูกพิจารณาในวิจัยครั้งนี้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์วิ เคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ
ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ผู้วิจัยออกแบบวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากร คือ พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ออนไลน์ ประจาเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จานวน 140 พาดหัวข่าว
กลุ่มตัวอย่าง คือ พาดหัว ข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจ จากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ออนไลน์ จานวน 103
พาดหัวข่าว ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie และ Morgan และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple
Random Sampling ) ด้วยวิธีการจับฉลาก
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษจานวน 10 โครงสร้างที่ผู้วิจยั วิเคราะห์มา
จากหนังสือ จานวน 2 เล่ม คือ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว ของเศรษฐวิทย์ (2550) และ หนังสือคู่มือการอ่านข่าว
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ของ ยงยุทธ ขาคง (2550) ดังนี้
โครงสร้างที่ 1.S + V + ( Obj ) + ( Modifier )
โครงสร้างที่ 2.S + Ving
โครงสร้างที่ 3.S + V3
โครงสร้างที่ 4.S + Adj pharse
โครงสร้างที่ 5.S + Preposition phrase
โครงสร้างที่ 6.S + to infinitive ( to + V. )
โครงสร้างที่ 7.S + to Noun
โครงสร้างที่ 8.V. , N. , Adj + to V.
โครงสร้างที่ 9.Punetuation Used. ( comma, colon, hyphen, question mark )
โครงสร้างที่ 10.Abbreviations
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1. รวบรวมประโยคพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นออนไลน์ของเดือน
กรกฏาคม พ.ศ. 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 140 พาดหัวข่าว
2. กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Samplin ) ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้จานวนทั้งสิ้น 103 พาดหัวข่าว
3. ศึกษาโครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือ 2 เล่ม คือ 1.หนังสือเรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว
ของ เศรษฐวิทย์ (2550) และ 2.หนังสือคู่มือการอ่านข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ของ ยงยุทธ ขาคง (2550)
4. ทาการวิเคราะห์โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษจากทั้ง 2 เล่ม โดยพิจารณาโครงสร้างที่เหมือนกัน
และต่างกัน และรวบรวมออกมาเป็นของโครงสร้างเดียว หลังจากการวิเคราะห์ทาให้ได้ โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าว
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น จานวน 10 โครงสร้าง ดังนี้
โครงสร้างที่ 1.S + V + ( Obj ) + ( Modifier )
โครงสร้างที่ 2.S + Ving
โครงสร้างที่ 3.S + V3
โครงสร้างที่ 4.S + Adj pharse
โครงสร้างที่ 5.S + Preposition phrase
โครงสร้างที่ 6.S + to infinitive ( to + V. )
โครงสร้างที่ 7.S + to Noun
โครงสร้างที่ 8.V. , N. , Adj + to V.
โครงสร้างที่ 9.Punetuation Used. ( comma, colon, hyphen, question mark )
โครงสร้างที่ 10.Abbreviations
5.นาโครงสร้างที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ทั้ง 10 โครงสร้าง ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจความถูกต้อง
6.ทาการวิเคราะห์การเขียนพาดหัวข่าวจากพาดหัวข่าวจานวน 103 พาดหัวข่าว กับโครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าว
10 โครงสร้าง
7. ทาการวิเคราะห์ความถี่โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ที่ตรงกับ
โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยกาหนด
สถิติในใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ความถี่ของโครงสร้างที่ปรากฏในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2560 จานวน 103 พาดหัวข่าว ตามโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้จากวิเคราะห์ จานวน 10 โครงสร้าง พบว่า โครงสร้างพาดหัวข่าวที่
พบมากที่สุดในการเขียนพาดหัวข่าวประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น คือ โครงสร้างที่ 10 Abbreviations จานวน
44 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ โครงสร้างที่ 9 Punctuation Used ( comma, colon, hyphen,
question mark ) จานวน 23 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 22.3 และโครงสร้างที่พบน้อยที่สุด คือ โครงสร้างที่ 2 S + V-ing
จานวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.9 ดังปรากฏในรูป
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
พบว่ า ลั ก ษณะของโครงสร้ า งการเขี ย นพาดหั ว ข่ า วจะเน้ น ไปที่ ก ารใช้ ตั ว ย่ อ (Abbreviations) และ เครื่ อ งหมายต่ า งๆ
Punctuation Used ( comma, colon, hyphen, question mark ) เป็นจานวนมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้ตรงข้ามกับ
ผลการวิจัยของ ปริศนา ชนะชัย ที่ทาการศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้รูปแบบต่างๆในพาดหัวข่าวการเมืองใน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งพบว่า ข่าวประเภทข่าวการเมืองใช้วิธีการเขียนโดยใช้ตัวย่อ (Abbreviations) น้อยที่สุดใน
งานวิ จั ย พบเพี ย ง 2 พาดหั ว ข่ า ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.71 ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ข่ า วประเภทข่ า วธุ ร กิ จ นิ ย มใช้ ตั ว ย่ อ
(Abbreviations) ในการเขียนพาดหัวข่าว แต่ข่าวประเภทการเมืองไม่นิยมใช้ตัวย่อ (Abbreviations)
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จและสมบูรณ์ตามขั้นตอนได้ด้วยความกรุณาและการได้รับสนับสนุนจากอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ให้คาแนะนา คาปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างยิ่งตลอดจนการจัดทารายงานเล่มนี้
สาเร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนขอกราบขออบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่อ้างอิงให้งานวิจัยฉบับนี้ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กรกมล ศรีเดือนดาว. (2554). ศึกษาความเข้าใจความหมายคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์รายวันของนักศึกษา
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.
จินตนา ฉัตรบูรภานันท์. (2556). การวิเคราะห์คาศัพท์ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
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การศึกษาคาเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
A STUDY OF SYNONYMS IN BUSINESS NEWS BETWEEN THE NATION AND BANGKOK POST
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถี่ ของคาเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจ
ระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คาเหมือนที่ปรากฏใน
พาดหัวข่าวและข่าวนา ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์ ฉบับประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2560 จานวน 80 พาดหัวข่าวและข่าวนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จานวน 2
เล่ม คือ Collins COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary
และพจนานุกรมออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จานวน 1 แอปพลิเคชั่น คือ Longdo Dictionary – Online
ผลการวิจัย พบว่า ความถี่ของคาเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ไม่แตกต่างกัน โดยพบ คาเหมือนที่
ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย มากที่สุด รองลงมา คือ คาเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย และน้อยที่สุด
คือ คาเหมือนที่ปรากฏตรงตามพจนานุกรม
คาสาคัญ : คาเหมือน ข่าวธุรกิจ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
Abstract
The objectives of the study were to analyze and to compare the frequency of synonyms in
business news between Bangkok Post and The Nation Newspapers. The data of this research comprised
80 business news headlines and leads in The Nation and Bangkok Post Newspaper of May 2017. The
instruments used include : 2 dictionaries, Collins COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary and
Oxford Advanced Leaner’s Dictionary and online dictionary, Longdo Dictionary. The results indicated that
the frequency of synonyms appearing in business news headlines had no significant difference between
The Nation and Bangkok Post newspaper.
keywords : Synonyms, Business News, The Nation, Bangkok Post
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษนับว่าเป็นสื่อสาธารณะที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่
ต้องการรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลง แปรปรวนอยู่
ตลอดเวลา ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่สนใจจะต้องติดตามให้ทันเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นในแต่ละมุมโลกซึ่งไม่เพียงเกิดขึ้น
เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญในการนาเสนอข่าวต่างๆเพื่อให้ผู้คนไม่ว่าจะเป็นเชื้อ
ชาติใดก็ตามสามารถอ่านได้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการอ่าน
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หนังสือพิ มพ์นั บเป็นสื่ อมวลชนที่มี อิทธิ พลต่อชี วิตมนุษ ย์เป็ นอย่ างมาก เนื่ องจากพันธกิจด้ านการข่าวของ
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลแนบแน่นกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อันเป็นรากฐานสาคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง หนังสือพิมพ์จึงมีบทบาท
และอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมในทุกด้าน (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556) และนอกจากนี้หนังสือพิมพ์ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็น
ได้อยู่ทุกวันและเป็นสื่อที่ให้ความรู้กับผู้คนที่สนใจได้เป็นอย่างดีเพราะหนังสือพิมพ์นั้นจะคลอบคลุมเรื่องราวต่างๆได้อย่าง
ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การท่องเที่ยวและโฆษณาในประเภทต่างๆ (เศรษฐวิทย์,
2551) ซึ่งข่าวธุรกิจก็เป็นข่าวอีกหน้าหนึ่งที่มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าข่าวอื่นๆเพราะเป็นข่าวที่นาเสนอเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจต่างๆซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบการและเศรษฐกิจภายในประเทศข่าวธุรกิจเป็นข่าวที่รวบรวมข่าวเกี่ยวกับการค้า การลงทุน
และการเงินในหมวดเดียวกันซึ่ งเป็นหมวดที่ใ หญ่พอๆกับหมวดข่าวการเมือง(ยงยุทธ ขาคง, 2550) และยิ่งไปกว่านั้ น
หนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อสมบูรณ์แบบในการเอื้อให้เกิดปัญญาแก่ผู้อ่าน เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองได้ทั้งภาษาเขียน
ภาษาอ่าน ภาษาพูด ด้วยหลักภาษาที่ไม่ซับซ้อนล้าสมัย ช่วยให้ผู้อ่านได้เปิดโลกทัศน์ก้าวทันโลกไปด้วย เท่ากับว่าหนังสือพิมพ์
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556) เราสามารถพูดได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นมี
ส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของคนไทยมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาภาษาอังกฤษและสามารถใช้ในการสื่อสารได้นั้นถือ
เป็นสิ่งสาคัญอย่างมาก การที่เราจะศึกษาและใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วนั้น นอกเหนือจากความแม่นยาในหลักไวยากรณ์
แล้ ว อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ก็ คื อ ค าศั พ ท์ เพราะถ้ า เราไม่ รู้ จั ก ค าศั พ ท์ บ างครั้ ง ก็ ท าให้ เ ราไม่ เ ข้ า ใจเนื้ อ หาซึ่ งมี ผ ลต่ อ การ
ติดต่อสื่อสาร (กุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คุโนลด์ , 2545)คาศัพท์ที่มักจะให้ความสับสนกับผู้อ่าน เช่น คาที่มีความหมายคล้ายกัน
หรือคาเหมือน คาที่มีความหมายคล้ายกันอาจจะไม่ได้เป็นคาชนิดเดียวกัน เมื่อหน้าที่แตกต่างกันการใช้ก็ย่อมแตกต่างกันไปใน
รายละเอียดปลีกย่อย ดังนั้นจึงควรศึกษาและจดจารายละเอียดการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันแต่ใช้ต่างกันให้ดีเพื่อป้องกัน
การใช้อย่างสับสนและผิดๆรวมทั้งคาที่คล้ายกันและใช้เหมือนกันไว้ด้วยเพื่อจะได้เลือกใช้คาได้อย่างไม่ซ้ากันและเหมาะสมกับ
ประโยค (เปรมจิต บีท , 2554)
ความสาคัญของคาศัพท์ภาษาอังกฤษและคาเหมือนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพาดหัวข่าว (Headline) และในบท
นาเสนอข่าว (Lead) เป็นจุดที่เหมือนเป็นการสรุปเนื้อข่าวทั้งหมดและพบว่ามีการใช้คาที่มีความหมายเหมือนกับคาที่ใช้ในหัว
ข่าวเพียงแต่มีรูปแบบที่แตกต่างกันเท่านั้น อาจทาให้ผู้อ่านสับสนและตีความหมายของข่าวผิดหรือผู้อ่านหนังสือพิมพ์อาจไม่
เข้าใจความหมายของคาศัพท์นั้นโดยเฉพาะในข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์ ฉบับภาษาอังกฤษ ที่มี
การใช้คาศัพท์เฉพาะและคาเหมือนมากมายอาจทาให้ผู้ อ่านอาจสับสน ข่าวธุรกิจนั้นเป็นข่าวที่ค่อนข้างสาคัญเป็นอย่างมาก
เพราะจากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นข่าวธุรกิจ เป็นข่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงจาเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจและผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ต้องติดตาม
ข่าวสารให้ทันเหตุการณ์อยู่อย่างสม่าเสมอเพราะในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างหรือธุร กิจที่
เกี่ยวข้องอยู่ก็เป็นได้ ในข่าวธุรกิจนั้นส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ การประกอบธุรกิจต่างๆ การ
ลงทุน การเงิน หุ้น องค์กร สภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ที่ได้เผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์เดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์
จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของคาเหมือนภาษาอังกฤษที่ ปรากฏในพาดหัวข่าว
และข่าวนาในการเขียนข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษเดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์ ผู้วิจัยเห็นว่าควร
ศึกษาโดยพิจารณาจากความหมายของคาศัพท์ บริบทและเปรียบเทียบความถี่ของคาเหมือนผลการศึกษาจะมีความสาคัญเป็น
อย่างมากและมีคุณค่าในการเสริมความรู้ ความเข้าใจต่อการแปลความหมายของคาศัพท์และการเปรียบเทียบความถี่ของคา
เหมื อนในข่า วธุร กิจ ระหว่ างหนังสือ พิม พ์เดอะเนชั่น และบางกอกโพสต์ฉ บับ ภาษาอั งกฤษ ซึ่ งเป็ นปั จจั ยส่ งผลให้ คนไทย
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาคาเหมือนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจในหนังสือพิมพ์ได้ศึกษาเรียนรู้ และมีความเข้าใจในคา
เหมือนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์รวมทั้งเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถีข่ องคาเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ปรากฏระหว่างพาดหัวข่าวกับข่าวนา
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วิธีการดาเนินวิจัย
สืบค้น พาดหัวข่าว และข่าวนา จาก หนังสือพิมพ์ The Nation และ
Bangkok Post ประจาเดือน พ.ค. 2560 จานวน 80 ข่าว

วิเคราะห์คาเหมือน 3 ประเภท
1. คาเหมือนที่ปรากฏตรงตามพจนานุกรม
2. คาเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย
3. คาเหมือนที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย

เครื่องมือ
 พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จานวน 2 เล่ม คือ Collins COBUILD Advanced Learner’s
English Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary
 พจนานุกรมออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จานวน 1 แอปพลิเคชั่น คือ Longdo Dictionary – Online

ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยนี้ทาการศึกษาคาเหมือนที่ปรากฏในพาดหัวข่าวและข่าวนาของข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและ
บางกอกโพสต์ ซึ่งทาการวิเคราะห์เป็น 3 ประเภท คือ คาเหมือนที่ปรากฏตรงตามพจนานุกรม คาเหมือนที่
ปรากฏในเชิงความหมาย และ คาเหมือนที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย
2. ตัวอย่างพาดหัวข่าวและข่าวนาที่ใช้ในการศึกษาเป็นข่าวประเภทข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและ
บางกอกโพสต์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ พจนานุ ก รมฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ-ภาษาอั ง กฤษ จ านวน 2 เล่ ม คื อ Collins
COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary
และพจนานุกรมออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จานวน 1 แอปพลิเคชั่น คือ Longdo Dictionary –
Online
4. คาเหมือนจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับที่ไม่ปรากฏใน Collins COBUILD Advanced Learner’s English
Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary และ Longdo Dictionary – Online
จะไม่นาพิจารณาในการวิจัยครั้งนี้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถี่ ของคา
เหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ปรากฏระหว่างพาดหัวข่าวกับ
ข่าวนา ผู้วิจัยออกแบบวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คาเหมือนที่ปรากฏในพาดหัวข่าวและข่าวนาประเภทข่าวธุรกิ จจากหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์ ฉบับประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จานวน 100 พาดหัวข่าวและข่าวนา
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กลุ่มตัวอย่าง คือ คาเหมือนที่ปรากฏในพาดหัวข่าวและข่าวนา ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและ
บางกอกโพสต์ ฉบับประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จานวน 80 พาดหัวข่าวและข่าวนา ซึ่งได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จานวน 2 เล่ม คือ Collins COBUILD
Advanced Learner’s English Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary และพจนานุกรมออนไลน์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จานวน 1 แอปพลิเคชั่น คือ Longdo Dictionary – Online
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการ
1. รวบรวมประโยคพาดหัวข่าวและข่าวนาภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและบางกอก
โพสต์ออนไลน์ ประจาเดือน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
2. กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 80 พาดหัวข่าวและข่าวนา
3. วิเคราะห์คาเหมือนจากพาดหัวข่าวและข่าวนา โดยจาแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. คาเหมือนที่ปรากฏตรง
ตามพจนานุกรม 2. คาเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย และ 3.คาเหมือนที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย
และนาผลการวิเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
4.เปรียบเทียบความถี่คาเหมือนในประเภทข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์ ตามการจาแนก
ทั้ง 3 ประเภท โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ผลการวิจัย
รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถี่คาเหมือนที่ปรากฏในพาดหัวข่าวและข่าวนาของข่าวธุรกิจใน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์

จากการวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บความถี่ ค าเหมื อ นที่ ป รากฏในพาดหั ว ข่ า วและข่ า วน าของข่ า วธุ ร กิ จ ใน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและบางกอกโพสต์ ซึ่งทาการวิเคราะห์แยกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. คาเหมือนที่ปรากฏตรงตาม
พจนานุกรม 2. คาเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย และ 3. คาเหมือนที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย
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พบว่า ในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น พบคาเหมือนที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
48 รองลงมา คือ คาเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย คิดเป็นร้อยละ 38 และน้อยที่สุด คือ คาเหมือนที่ปรากฏตรงตาม
พจนานุ ก รม คิด เป็ น ร้ อ ยละ 14 และจากหนั งสื อ พิ ม พ์บ างกอกโพสต์ ผลการวิ จัย พบว่ า มี คาเหมื อ นที่ ไ ม่ป รากฏทั้ งใน
พจนานุกรมและในเชิงความหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมา คือ คาเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 32 และน้อยที่สุด คือ คาเหมือนที่ปรากฏตรงตามพจนานุกรม คิดเป็นร้อยละ 11 และเมื่อทาการเปรียบเทียบความถี่
ของคาเหมือนที่ปรากฏในการเขียนข่าวธุรกิจของหนังสื อพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ของความถี่ของคา
เหมือนดังปรากฏในรูป
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ความถี่ของคาเหมือน (Synonyms) ที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ปรากฏระหว่างพาดหัวข่าวกับข่าวนานั้น พบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ใช้กลวิธีการใช้คาเหมือน
ที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย คือ ใช้คาที่เขียนพาดหัวข่าวซ้ากับคาที่ปรากฏในข่าวนามากที่สุด โดยไม่
เปลี่ยนหรือเลี่ยงการใช้คาที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน และใช้คาเหมือนในเชิงของความหมายเป็ นอันดับที่สอง คือ คา
เหมือนที่วิเคราะห์ได้ไม่ได้ปรากฏตรงในพจนานุกรม แต่เมื่อทาการแปลความหมายจากบริบทมีความหมายเหมือนหรือ
คล้ายกันกับคาในพาดหัวข่าว ซึ่งพบความถี่ของคาเหมือนที่ปรากฏตรงตามพจนานุกรมน้อยที่สุด ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจั ยของ อุ ษณี ย์ สหพัฒ น์ส มบัติ ได้ท าการศึก ษาการหาคาทดแทนของคาเหมือ นที่ ปรากฏในบทความข่า วธุ รกิ จใน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ พบว่า เมื่อจาแนกกลุ่มคาเหมือนออกเป็น 3 กลุ่มตามหน้าที่ของคา คือ คากริยา คานาม และ
คาคุณศัพท์ และนามาทดลองโดยหาคาที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายในบทความ พบว่า กลุ่มคาเหมือนบางกลุ่มสามารถหา
คาที่มาทดแทนหรือสลับสับเปลี่ยนได้ แต่บางกลุ่มนั้นไม่สามารถหาคาอื่นมาทดแทนได้ ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากความ
ผิดพลาดทางด้านโครงสร้าง หรือความผิดพลาดทางความหมาย
กิตติกรรมประกาศ
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การวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว
THE ANALYSIS OF PASSIVE VOICE IN A READING STORY OF THE WOMAN IN WHITE
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก (Passive voice) ในหนังสืออ่าน
นอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือกรรมวาจก (Passive
voice) ที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) จํานวน 8 บท เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบโครงสร้างกรรมวาจก (Passive Voice) จํานวน 12 เหตุการณ์ โดยทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็น
ทฤษฎีของ ณพวัสส์ ธัมพิพิ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง
ปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) มีการใช้มีการใช้รูปแบบกรรมวาจก (Passive voice) จํานวน 13 ประโยค จาก
จํานวน 1,441 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.90 โดยโครงสร้างที่พบมากที่สุด คือ Past Simple Tense (S + was, were + V3)
จํานวน 9 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 69.23
คาสาคัญ: กรรมวาจก หนังสือเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว
Abstract
The objective of this study was to investigate the frequency of passive voice and to classify the
subtype of passive in The Woman in White. The focus was placed on the grammatical analysis,
particularly the passive voice based on จับจุดไวยากรณ์: ฉบับสมบูรณ์. The finding revealed that passive
voice occurred in 8 chapters in the selected book. It was found that there were 13 sentences of passive
voices out of the total 1,441 sentences (0.90%). The result revealed that 4 subtypes from the total 12
subtypes in The Woman in White. It turned out that Past Simple Tense (S + was, were + V3) occurred at
the highest frequency (9 sentences or 69.23 %).
Key words: Passive voice the woman in white
บทนา
ประเทศไทยถือว่าภาษาอังกฤษเป็น ภาษาต่างประเทศที่มีความสําคัญมากภาษาหนึ่ง เพราะเป็น ภาษาสากลที่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความเจริญด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างไม่มีสิ้นสุด กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับอย่างกว้างขวาง จึงได้บรรจุไว้ในหลักสูตร
การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ตลอดจนไปถึงระดับอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนรู้มีความสามารถในการฟัง
พูด อ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วตามสมควรแต่ระดับ (ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธ์, 2533)
การขาดพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอจะส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไม่มีประสิทธิภาพ
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ขาดความรู้ด้านโครงสร้างประโยค จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่
สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ของประโยคได้เป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่สามารถจับใจความสําคัญของประโยคนั้นๆ ได้ทําให้
การอ่านนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนมากนักเรียนไทยจะมีจุดอ่อนในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามประการคือ ขาด
ความรู้ด้านคําศัพท์ ขาดความรู้ด้านโครงสร้างของประโยคที่จําเป็นในการอ่าน และการขาดการฝึกฝนทําข้อสอบเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ (สมศรี ธรรมสารโสภณ, 2553)
ในการอ่านข้อความหรือบทความภาษาอังกฤษให้เข้าใจนั้น สิ่งแรกที่ผู้เรียนจําเป็นต้องศึกษา คือ ส่วนประกอบของ
ภาษาอังกฤษโดยการศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานจนเข้าใจก่อน แล้วจึงมุ่งศึกษาทําความเข้าใจกับโครงสร้างที่สลับซับช้อน
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ต่อไปการขาดความรู้ด้านโครงสร้างประโยคส่งผลตอการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ฉะนั้นการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคจึง
เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเพราะถือได้ว่าเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ แยกแยะส่วนต่างๆของประโยคเพื่อให้ทราบว่าส่วนใดคือภาคประธาน ส่วน
ใดคือภาคแสดง วลีกลุ่มนี้ใช้ขยายส่วนใด ประโยคนี้ มีใจความหลักอยู่ตรงส่วนใด และประโยคใดเป็นข้อความสนับสนุน เมื่อ
สามารถฝึกใช้ความคิดในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้เป็นอย่างดีแล้ว ผลที่ตามมาคือจะเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็ว
และง่ายขึ้น (สุชาติ ลิ้มประเสริฐ, 2553 อ้างอิงใน สายฝน คิมอึ๋ง, 2555)
ประโยคกรรมวาจก (Passive Voice) ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เนื่องจากประโยคกรรมวาจกเป็นประโยคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น
รายงานทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบทสนทนาในชีวิตประจําวันทั่วไป ก็ล้วนแต่ มีการใช้ประโยคกรรมวาจกในการสื่อ
ความหมายทั้งสิ้น ดังนั้นการใช้กรรมวาจกในการสื่อสารจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีพบว่าแม้นักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาไทยจะเคยได้เรียนโครงสร้างกรรมวาจกมาแล้วในระดับมัธยมศึกษา ดังจะเห็นได้จากข้อสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในบ้างข้อได้วัดความเข้าใจในการใช้ประโยคกรรมวาจกทุกปี แต่นักศึกษาไทยบางกลุ่มก็ยังไม่สามารถนํา
ประโยคกรรมวาจกไปปรับใช้ในการเรียนกรรมวาจกในระดับอุดมศึกษาที่เน้นการอ่านและการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มักจะมีประโยคกรรมวาจกในบทอ่าน รวมทั้งในการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาจําเป็นต้อง
แสดงการใช้กรรมวาจก จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษพบว่านักศึกษาไทยจํานวนมากไม่สามารถใช้กรรมวาจกได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม (ดาราณี ชุมทอง, 2552)
ปัจจุบันนี้มีหนังสืออ่านนอกเวลาที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษนอกเหนือจากใน
หนังสือเรียน ในการได้อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษและพบปัญหาว่าไม่เข้าใจไวยากรณ์โครงสร้างภาษาอังกฤษ
เรื่อง กรรมวาจก (Passive Voice) ทําให้ตีความหมายผิดไปจากจุดประสงค์ของผู้เขียนหนังสือที่ต้องการสื่อสารประโยคกรรม
วาจกคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทํา หรือประโยคที่อยู่ในรูป Subject + Verb to be + Verb 3 (Past Participle) ซึ่ง
ส่วนมากจะถูกเปลี่ยนจากประโยคกรรตุวาจก (Active Voice) ประโยคที่อยู่ในรูปSubject + Verb ประโยคกรรมวาจกเป็น
ไวยากรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานเขียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือบทสนทนาใน
ชีวิตประจําวันก็ล้วนแต่มีการใช้ประโยคกรรมวาจก (Passive Voice) ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผู้อ่านจําเป็นต้องเข้าใจกฎและ
โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อที่จะได้เข้าใจโครงร้างประโยคและเข้าใจความหมายของเรื่องนั้นๆได้อย่างถู กต้อง(กันฑาทิพย์ สิงหะ
เนติ, 2524 อ้างอิงใน ดาราณี ชุมทอง, 2552)
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะวิเคราะห์โครงสร้างประโยคกรรมวาจก(Passive Voice)ในหนังสือ
อ่านนอกเวลาซึ่ งผู้วิ จัยมี ความคิ ดว่า เป็น เรื่อ งจํ าเป็ นที่ต้ องเข้า ใจโครงสร้า งไวยากรณ์ เพื่อ ที่จ ะได้ เข้า ใจความหมาย หรื อ
จุดประสงค์ที่ผู้แต่งต้องการสื่อสารในหนังสืออ่านนอกเวลา โครงสร้างประโยคกรรมวาจกเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนและ
เป็นปัญหาต่อผู้อ่านหนังสือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้กรรมวาจก (Passive Voice)ในหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ เรื่องปริศนาหญิง
ชุดขาว(The Woman in White) จํานวน 8 บท จาก 15 บท
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคนามานุประโยค (Noun Clauses) ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง
ปริศนาหญิงชุดขาว (The Women in White) โดย Willie Collins เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้ วิจัย ดําเนินการ
ออกแบบวิธีการดําเนินงานดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ กรรมวาจก (Passive Voice) ที่ปรากฏในหนังสือนอกเวลา เรื่องปริศนา
หญิงชุดขาว (The Woman in White ) จํานวน 8 บท จาก 15 บท
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กรรมวาจก (Passive Voice) จํานวน12 เหตุการณ์โดยทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย
เป็นทฤษฏีของ ณพวัสส์ ธัมพิพิ ซึง่ สามารถแบ่งรูปแบบโครงสร้างกรรมวาจกได้ดังนี้
1. Present Simple Tense
= Subject + is, am, are + V3
2. Present Continuous Tense
= Subject + is, am, are + being + V3
3. Present Perfect Tense
= Subject +have, has + been + V3
4. Present Perfect Continuous Tense = Subject + have / has + been + being + V3
5. Past Simple Tense
= Subject + was, were + V3
6. Past Continuous Tense
= Subject + was, were + being + V3
7. Past Perfect Tense
= Subject + had been + V3
8. Past Perfect Continuous Tense = Subject + had been + being + V3
9. Future Simple Tense
= Subject + will +be +V3
10. Future Continuous Tense
= Subject + will + being + V3
11. Future Perfect Tense
= Subject + will + have been + V3
12. Future Perfect Continuous Tense = Subject + will+ have been + being + V3
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก ผู้วิจัยได้มีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยทําการนับประโยคทั้งหมดที่มีปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ เรื่อง ปริศนาหญิงชุดขาว (The
Woman in White)
2. ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ประโยคกรรมวาจกโดยใช้ทฤษฎีของ ณพวัสส์ ธัมพิพิธ ซึ่งสามารถจําแนกประโยคกรรม
วาจกได้ 12 กาล
3. ผู้วิจัยนําประโยคกรรมวาจกที่วิเคราะห์ตามทฤษฎีของ ณพวัสส์ ธัมพิพิธ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
4. ผู้วิจัยทําการนับประโยคกรรมวาจกตามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ใช้สถิติร้อยละ โดยสูตรดังนี้
4.1 การหาค่าความถี่ร้อยละของจํานวนกรรมวาจก
=

จํานวนกรรมวาจกที่ปรากฎ
จํานวนประโยคทั้งหมดที่ปรากฎ

X 100

4.2 การหาค่าความถี่ร้อยละของแต่ละโครงสร้างที่ปรากฏในกรรมวาจก
=

จํานวนประโยคของแต่ละโครงสร้างที่ปรากฎในกรรมวาจก
จํานวนประโยคแบบกรรมวาจก

X 100

ผลการวิจัย
จากรูปภาพที่ 1 พบว่าในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง ปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) มีการใช้กาลใน
รูปแบบกรรมวาจก (Passive Voice) จํานวน 13 ประโยค จากจํานวน 1,441 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 0.90

0.90%
กรรตุวาจก
กรรมวาจก

99.09%
รูปภาพที่ 1 จํานวนร้อยละของประโยคจําแนกประเภทวาจก (Voice)
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จากรูปภาพที่ 4.2 พบว่า ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง ปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) มีการใช้กาล
จํานวน 4 เหตุการณ์จากโครงสร้างทั้งหมด 12 เหตุการณ์โดยโครงสร้างที่พบมากที่สุด คือ Past Simple Tense (S + was,
were + V3) จํานวน 9 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 69.23 อันดับที่สอง Present Perfect Tense (S + have, has + been +
V3) จํานวน 2 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 15.38 อันดับที่สาม Past Perfect Tense (S + had been + V3) จํานวน 1
ประโยค และ Present Simple Tense (S + is, am, are + V3) จํานวน 1 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 7.69 และมีจํานวน 8
เหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏได้แก่ Present Continuous Tense (S + is, am , are + being + V3), Present Perfect
Continuous Tense (S + have, has + been + being + V3), Past Continuous Tense (S + was, were + being +
V3), Past Perfect Continuous Tense (S + had been+ being +V3), Future Simple Tense (S + will + be +
V3), Future Continuous Tense (S + will be + being + V3), Future Perfect Tense (S + will have + been +
V3),Future Perfect Continuous Tense (S + will have + been + being + V3)
7.69%

7.69%

69.23%

15.38%

Present Simple Tense
Present Perfect Tense
Past Simple Tense
Past Perfect Tense

รูปภาพที่ 4.2 จํานวนร้อยละของแต่ละเหตุการณ์ที่ปรากฏในกรรมวาจก
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่าโครงสร้างกรรมวาจกมีความซับซ้อนและมีหลากหลายลักษณะโครงสร้าง โดยจากการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าการใช้โครงสร้างกรรมวาจกมีการใช้จํานวน 4 เหตุการณ์จากโครงสร้างทั้งหมด 12 เหตุการณ์หากแบ่งตามเหตุการณ์
โดยโครงสร้างที่พบมากที่สุด คือ Past Simple Tense (S + was, were + V3) จํานวน 9 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 69.23
อันดับที่สอง Present Perfect Tense (S + have, has + been + V3) จํานวน 2 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 15.38 อันดับที่
สาม Past Perfect Tense (S + had been + V3) จํานวน 1 ประโยค และ Present Simple Tense (S + is, am, are +
V3) จํานวน 1 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 7.69 โครงสร้างกรรมวาจกมีความซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างกรรตุวาจก อีก
ทั้งยังเรื่องของการใช้ก็ต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริ บท จึงอาจกล่าวได้ว่ากรรมมาจกเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและยาก
ต่อการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับดาราณี ชุมทอง (2555) ที่ได้ ศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้โครงสร้างกรรมวาจก
(Passive Voice) ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนที่ทําคะแนนได้มากและน้อย
ประสบกับปัญหาในการเรียนรู้ Passive Voice คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ปัญหาที่พบระหว่างการเรียนรู้ได้แก่ การเลือกใช้
Tense การเลือกใช้ Passive Voice ให้ เหมาะกับสถานการณ์ การใช้โครงสร้างที่ถูกต้อง คําศัพท์ และการผันกริยา ดังนั้นอาจ
สรุปได้ว่าโครงสร้างกรรมมาวกจกเป็นโครงสร้างที่ต้องใช้ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษหลายด้าน ไม่ว่าจะเรื่องการใช้โครงสร้าง
คําศัพท์ และการผันกริยาที่ถูกต้อง
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่ามีการใช้กรรมวาจก (Passive Voice) จํานวน 13 ประโยค จากจํานวนทั้งสิ้น 1,441 ประโยค คิด
เป็นร้อยละ 0.90 โครงสร้างที่พบมากที่สุด คือ Past Simple Tense (S + was, were + V3) จํานวน 9 ประโยค คิดเป็นร้อย
ละ 69.23
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การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสืออ่านนอกเวลา
เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White)
THE ANALYSIS OF NOUN CLAUSE IN THE WOMEN IN WHITE
คณานนท์ เสือไว เพชรัตน์ เมืองทา และ อธิษฐาน งามกิจวัตร*
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*corresponding author e-mail : Ngamkitjawata@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสืออ่าน
นอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The woman in white) โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือนามานุประโยค (Noun
Clause) ทีป่ รากฏในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in white) จํานวน 8 บท เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบโครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 15 โครงสร้าง โดยทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็น
ทฤษฎีของ Alice Oshima และ Ann Hogue ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในหนังสืออ่าน
นอกเวลาเรื่อง ปริศนาหญิงชุดขาว (The woman in white) มีการใช้นามานุประโยคจํานวน 140 ประโยค คิดเป็นร้อยละ
9.72 ในการวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) พบว่ามีการใช้โครงสร้างนามานุประโยคจํานวน 10
โครงสร้าง จากทั้งหมด 15 โครงสร้าง โดยโครงสร้างที่พบมากที่สุด คือโครงสร้างที่ 1 (Subject + Verb + That Clause)
จํานวน 74 ประโยค คิดเป็นเป็นร้อยละ 52.86 จากหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The woman in white)
คาสาคัญ : นามานุประโยค สังกรประโยค หนังสือเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว
Abstract
The objective of this study was to investigate the frequency of noun clauses and to classify the
subtype of noun clauses in The Woman in White. The focus was placed on the grammatical analysis,
particularly the noun clause based on Writing Academic English. The finding revealed that noun clauses
occurred in 8 chapters in the selected book. It was found that there were 140 sentences of noun clauses
out of the total 1,441 sentences (9.72%). The result revealed that 10 subtypes from the total 15 subtypes
in The Woman in White. It turned out that Structure 1 (Subject + Verb + That clause) occurred at the
highest frequency (74 clauses or 52.86%).
Keywords : noun clause, complex sentence, and the woman in white book
บทนา
ในสังคมปัจจุบันคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามี
บทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผู้คนในจํานวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้
ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียน
จําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านไวยากรณ์เป็นสําคัญ เพราะการมีความรู้ในด้านไวยากรณ์นั้น ย่อมนําไปสู่ความสามารถ ที่จะ
พัฒนาการพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิริรัตน์ ชูพันธ์,2549)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ถือว่ามีความสําคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน นักเรียน
นิสิตนักศึกษา ต้องอ่านหนังสือเรียน ตําราหรือวารสารภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความรู้ในสาขาวิชาของตนให้กว้างขว้างและลึกซึ้ง
สําหรับนักธุรกิจ ข้าราชการต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการก้าวหน้าของตน (วิสาข์ จัติวัตร์ , 2543) สอดคล้องกับ
สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2530) ที่ให้แนวคิดว่า ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นต้องใช้มากกว่าทักษะอื่นๆ
โดยเฉพาะสําหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ฉวีวรรณ คหาภินันท์ (2542) สนับสนุนว่าการ
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อ่านมีความสําคัญและจําเป็นต่อทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย การอ่านช่วยให้คนเรารอบรู้ฉลาดทันโลก ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นกุญแจไขไปสู่ความสําเร็จ
ในการอ่านข้อความหรือบทความภาษาอังกฤษให้เข้าใจนั้น สิ่งแรกที่ผู้เรียนจําเป็นต้องศึกษา คือ ส่วนประกอบของ
ประโยคภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานจนเข้าใจก่อน แล้วจึงมุ่งทําความเข้าใจกับโครงสร้างที่
สลับซับซ้อนต่อไป ถ้าผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจโครงสร้างประโยคประโยคพื้นฐานได้แล้ว ย่อมส่งผลให้การเข้าใจในข้อความนั้น
คลาดเคลื่อนทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูงเพราะประโยคพื้นฐานเป็นหัวใจในการเข้าใจข้อความเบื้องต้นว่า ใครทําอะไร ที่
ไหน หรือเกิดเหตุการณ์อะไรในข้อความนั้นๆ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเพราะถือได้ว่าเป็นกลวิธี
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็น การฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการ
วิเคราะห์ แยกแยะส่วนต่างๆของประโยคเพื่อให้ทราบว่าส่วนใดคือภาคประธาน ส่วนใดคือภาคแสดง วลีกลุ่มนี้ใช้ขยายส่วนใด
ประโยคนี้มีใจความหลักอยู่ตรงส่วนใด และประโยคใดเป็นข้อความสนับสนุน เมื่อสามารถฝึกใช้ความคิดในการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคได้เป็นอย่างดีแล้ว ผลที่ตามมาคือจะเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็วและง่ายขึ้น (สุชาติ ลิ้มประเสริฐ, 2551.
อ้างใน สายฝน คิมอิ๋ง, 2555.) การเรียนไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากเป็นเหมือนเครื่องมือที่สําคัญ
ต่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้บุคคลคิดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ไวยากรณ์นั้นเป็นตัวสะท้อนความคิด อีกทั้งยังช่วยให้บุคคลมีความ
ชํานาญในการเรียนภาษาต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้บุคลมีความสามารถในการใช้ภาษาพูดและการใช้ภาษาพูด
และภาษาเขียนเป็นไปตามระเบียบทางสังคม จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถในด้ านศัพท์ ไวยากรณ์ การสะกดคําและ
เครื่องหมายวรรคตอน (จินตนา สุจจานันท์, 2550. อ้างใน. เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์,2555.)
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะวิเคราะห์โครงสร้างประโยคนามานุประโยค (Noun Clause) ใน
หนังสืออ่านนอกเวลา ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อที่จะได้เข้าใจความหมาย หรือ
จุดประสงค์ที่ผู้แต่งต้องการสื่อสารในหนังสืออ่านนอกเวลา โครงสร้างประโยคนามานุประโยคเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อน
และเป็นปัญหาต่อผู้อ่านหนังสือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษนามานุประโยค (Noun clause) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง
ปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) ตามทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นทฤษฎีของ Alice Oshima และ Ann Hogue
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคนามานุประโยค (Noun Clauses) ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง
ปริศนาหญิงชุดขาว (The Women in White) โดย Willie Collins เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้วิจัย ดําเนินการ
ออกแบบวิธีการดําเนินงานดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นามานุประโยค (Noun Clauses) ที่ปรากฏในหนังสือนอกเวลา เรื่อง
ปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White ) จํานวน 8 บท จาก 15 บท
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบโครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clauses) จํานวน 15 โครงสร้าง โดย
ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นทฤษฎีของ Alice Oshima และ Ann Hogue ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบโครงสร้างนามานุประโยคได้
ดังนี้
โครงสร้างที่ 1
S + V + That-Clause
โครงสร้างที่ 2
S + V + Adj. + That-Clause
โครงสร้างที่ 3
S + V + N. + That-Clause
โครงสร้างที่ 4
That-Clause + V + Adj.
โครงสร้างที่ 5
It + V.to be + Adj. + That-clause
โครงสร้างที่ 6
It + V.to be + V3 + That-Clause
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โครงสร้างที่ 7
It + has / have + been + V3 + That-Clause
โครงสร้างที่ 8
S + V + whether clause (S + V + object)
โครงสร้างที่ 9
S + V + whether or not + S + V + object
โครงสร้างที่ 10 S + V + whether + S + V + object + or not
โครงสร้างที่ 11 S + V + If-clause (if + S + V + object)
โครงสร้างที่ 12 S + V + if clause (if + S + V + object + or not
โครงสร้างที่ 13 S + V + (wh-word+V+object)
โครงสร้างที่ 14 S+V(wh-word+S+V)
โครงสร้างที่ 15 Wh-clause(wh-word+S+V+object)+V+adj
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค ผู้วิจัยได้มีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยทําการนับประโยคทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Women in
White)
2. ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ประโยคนามานุประโยคโดยใช้ทฤษฎีของ Alice Oshima และ Ann Hogue ซึ่งสามารถ
แยกจําแนกประโยคนามานุประโยคได้ 15โครงสร้าง
3. ผู้วิจัยนําประโยคนามานุประโยคที่วิเคราะห์ตามทฤษฎีของ Alice Oshima และ Ann Hogue ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
4. ผู้วิจัยทําการนับประโยคนามานุประโยคตามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ใช้สถิติร้อยละ โดยสูตรดังนี้
4.1 การหาค่าความถี่ร้อยละของจํานวนนามานุประโยค
=

จํานวนประโยคนามานุประโยคที่ปรากฎ
จํานวนประโยคทั้งหมดที่ปรากฎ

X 100

4.2 การหาค่าความถี่ร้อยละของแต่ละโครงสร้างที่ปรากฏในนามานุประโยค
=

จํานวนประโยคของแต่ละโครงสร้างที่ปรากฎในนามานุประโยค
จํานวนประโยคแบบนามานุประโยค

X 100

ผลการวิจัย
จากรูปภาพที่ 1 พบว่าในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) มีการใช้
โครงสร้าง ในรูปแบบนามานุประโยค (Noun Clauses) จํานวน 140 ประโยค จากจํานวน 1,441 ประโยค คิดเป็น 9.72%
และประโยคอื่นอื่นๆอีก 1,301 ประโยค คิดเป็น 90.28%
9.72%

ประโยคอื่นๆ
นามานุประโยค (Noun Clause)
90.28%

รูปภาพที่ 1 ร้อยละของนามานุประโยค (Noun Clause) ที่ปรากฏในหนังสือปริศนาหญิงชุดขาว
จากรูปภาพที่ 2 พบว่าในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Women in White) มีการใช้
โครงสร้างนามานุประโยค จํานวน 10 โครงสร้าง จากโครงสร้างทั้งหมด 15 โครงสร้าง โดยโครงสร้างที่ใช้มากที่สุดคือโครงสร้าง
ที่ 1 ( S + V + That-Clause) คิดเป็น 52.86% จํานวน 74 อนุประโยค โครงสร้างที่ถูกใช้เป็นอันดับที่สองคือโครงสร้างที่ 14
(S+V (wh-word+ S +V)) คิดเป็น14.29% จํานวน 13 อนุประโยค โครงสร้างที่ถูกใช้เป็นอันดับที่สามคือโครงสร้างที่ 2 (S + V
+ Adj. + That-Clause) คิดเป็น 9.29% จํานวน 13 อนุประโยค โครงสร้างที่ถูกใช้เป็นอันดับที่สี่คือโครงสร้างที่ 3 (S + V +

447

N. + That-Clause) คิดเป็น 7.86% จํานวน 11 อนุประโยค โครงสร้างที่ถูกใช้เป็นอันดับที่ห้าคือโครงสร้างที่ 11 (S + V + Ifclause (if + S + V + object)) คิดเป็น 6.43% จํานวน 9 อนุประโยค โครงสร้างที่ถูกใช้เป็นอันดับที่หกคือโครงสร้างที่ 13 (S
+ V + (wh-word+V+object)) คิดเป็น 5.71% จํานวน 8 อนุประโยค โครงสร้างที่ถูกใช้เป็นอันดับที่เจ็ดโครงสร้างที่ 4 (ThatClause + V + Adj.) คิดเป็น 1.43% จํานวน 2 อนุประโยค และโครงสร้างที่ถูกใช้เป็นอันดับที่แปดมีจํานวนเท่ากัน 3
โครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างที่ 8 (S + V + whether clause (S + V + object)), 9 (S + V + whether or not + S + V +
object) และ 15 (Wh-clause (wh-word+S+V+object) + V + adj.) คิดเป็น 0.71% จํานวน 1 อนุประโยค และมี
โครงสร้างที่ไม่พบจํานวน 5 โครงสร้าง คือ โครงสร้างที่ 5 (It + V.to be + Adj. + That-clause), 6 (It + V.to be + V3 +
That-Clause), 7 (It + has / have + been + V3 + That-Clause), 10 (S + V + whether + S + V + object + or
not) และ12 (S + V + if clause (if + S + V + object + or not)
0.71%

โครงสร้างที่ 1
โครงสร้างที่ 2

14.29%

โครงสร้างที่ 3

5.71%

โครงสร้างที่ 4
0.71%

6.43%
52.86%

0.71%
7.86%
1.43%

โครงสร้างที่ 8
โครงสร้างที่ 9
โครงสร้างที่ 11
โครงสร้างที่ 13

9.29%

โครงสร้างที่ 14
รูปภาพที่ 2 ร้อยละของนามานุประโยค (Noun Clause) ในแต่ละโครงสร้างที่ปรากฏในหนังสือปริศนาหญิงชุดขาว
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่าโครงสร้างนามานุประโยคมีความซับซ้อนเนื่องจากเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่อยู่ในกลุ่มของสังกรประโยค
และมีหลากหลายลักษณะโครงสร้าง โดยจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้โครงสร้างนามานุประโยค มีการใช้โครงสร้าง S +
V + That-Clause มากที่สุดคือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ (2555) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่องการ
วิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษเชิงพรรณนาโวหาร โดยพบว่ารูปแบบโครงสร้างประโยคที่ใช้ในงานเขียนนี้มากที่สุดคือ
โครงสร้างประโยคเอกัตถประโยค (Simple sentence) และสังกรประโยค (Complex sentence) อีกทั้งยังศึกษานามานุ
ประโยค (Noun Clauses) ซึ่งถือเป็นชนิดหนึ่งของสังกรประโยค (Complex sentence) ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าศึกษาค้นคว้า
เพราะเป็นเรื่องที่มีความยากและความซับซ้อน
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่ามีการใช้นามานุประโยค (Noun clause) จํานวน 140 ประโยค จากจํานวน 1,441 ประโยค คิด
เป็น 9.72% และ โครงสร้างที่พบมากที่สุดจากทั้งหมด 15 โครงสร้าง คือ โครงสร้างที่ 1 ( S + V + That-Clause) คิดเป็น
52.86% จํานวน 74 อนุประโยค และมีโครงสร้างที่ไม่พบจํานวน 5 โครงสร้าง คือ โครงสร้างที่ 5 (It + V.to be + Adj. +
That-clause), 6 (It + V.to be + V3 + That-Clause), 7 (It + has / have + been + V3 + That-Clause), 10 (S + V +
whether + S + V + object + or not) และ12 (S + V + if clause (if + S + V + object + or not)
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งหลายในอาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การกับ
ตัวแปรเพศ อายุ และระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะสาหรับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่าสุดได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส และด้านความ
คุ้มค่า 2) ผลการเปรียบเทียบเพศ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน สามด้าน คือด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้าน
หลักความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความเห็นแตกต่างกันในด้านหลัก
ความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า และระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นแตกต่างกันในด้านหลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่.05 3) ข้อเสนอแนะตามลาดับความถี่มากไปหาน้อยสามอันดั บ
แรก ได้แก่ ผู้บริหารควรทั้งหลายควรมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นตรวจสอบได้ ควรยึดหลักการ
บริหารธรรมาภิบาลอยู่เสมอ และบุคลากรใน อบต. ควรสร้างจิตสานึกในความรับผิดชอบต่ออานาจและหน้าที่ของตนเอง
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
Abstract
The research served specific purposes to: 1) study personnel’s opinions on good governancebased administrations at sub-district administrative organizations in Chaing Khwan district of Roi Et
province, 2) draw comparisons of their such opinions eliciting from demographic data on their different
genders, ages and educational levels, and 3) examine their suggestions for enhancing such administrations
there. Outcomes of studying their opinions were overall found implementing at the high scales.
Considering each aspect in the descending order of means, they embraced: ethics, transparency, and
value of money. 2) Relative findings of different genders comprehensively found differing opinions on
ethics, transparency, and accountability, with the statistical significance level at .05. As for their different
ages, they did varying opinions on accountability, and value of money. In addition to their different
educational levels, they viewed them on ethics, accountability, and value of money, with the statistical
significance level at .05. 3) Suggestions in the descending order of three frequencies were: first,
administrators had to transparently administer, being accountable for no corruption; next, they always
stick to good governance; then, personnel in the organizations had to raise self-awareness of onus for
their own authorities and duties.
Keywords : administrations, good governance, sub-district administrative organizations
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บทนา
ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทการให้บริการ และมีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากมาย
เป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก้ไขปัญหากับประชาชนอย่างมากเป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ปรากฏข่าวสารสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ว่าการทุจริตคอรัปชั่นหลายรูปแบบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นสาเหตุของการหย่อนประสิทธิภาพในการบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของการกระจายอานาจที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ และงบประมาณเพิ่มขึ้นจานวนมาก ซึ่งภารกิจเหล่านั้นเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีปัญหาหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามปัญหา
ใหญ่ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหาร และสิ่งที่ท้าทายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นข้าราชการยุคใหม่มุ่งปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายคือ การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และให้พี่น้อง
ประชาชนในท้องถิ่นมี คุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด (สุวิตรา จันทะวารีย์, 2556 หน้า 1)
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดในการทาหน้าที่ให้กับประชาชนในการแก้ปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยประชาชนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง สามารถที่จะพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้ บริหารจัดการให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้มากที่สุด ไม่ใช่ตกอยู่ในมือของคนเพียงบางกลุ่ม แต่ความสาเร็จของการปกครองท้องถิ่น จะเกิดขึ้นได้ควรนาหลักธรรมาภิบาล
มาเป็นแนวทางการบริหารจัดการในท้องถิ่น เพราะหลักธรรมาภิบาลจะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง
มากขึ้น ประชาชนสามารถจะตรวจสอบการทางานของการปกครองท้องถิ่นได้มากขึ้นตามสิทธิหน้าที่ ที่การปกครองจะส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นพึงที่จะได้รับอย่างเต็มที่ หลักธรรมาภิบาลจะทาให้การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่ และสาธารณะมากขึ้น รวมทั้งการทางานทีโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลาเมื่อมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และการบริหารจัดการของการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้ง
การปกครองท้องถิ่นจะต้องให้ความเสมอภาคในการใช้กฎหมายกับประชาชนในท้องถิ่นทุกคน แต่การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันเกิด
ปัญหาต่าง ๆ การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น
ไม่คุ้มค่า และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการยังเป็นระบบอุปถัมภ์มากกว่าคุณธรรม จึงควรที่จะศึกษาถึงการนาหลักธรรมาภิ
บาลมาเป็นแนวทางในการปกครองท้องถิ่น จะทาให้การบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นในที่สุด (ธนิตย์ อมตศรีประเสริฐ, 2553 หน้า 2)
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสิ้น 5 องค์การบริหารส่วนตาบลด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะมี
ลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท บางองค์การบริหารส่วนตาบลก็เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่นอกเขตเทศบาล จึงทาให้มีแผนและ
โครงการในการดาเนินงานต่าง ๆ อยู่มาก องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด อันจะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติราชการยุคใหม่ ซึ่งมี
ลักษณะของธรรมาภิบาลนั้น จะช่วยในการทาลายรากฐานในด้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่กาลังแผ่ขยายลงสู่ชุมชนในวงกว้าง และยังเป็น
การวางรากฐานสังคมประชาธิปไตยในอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2.เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 3.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจและตระหนักดีว่าผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ดจะสามารถเป็นกาลังสาคัญในการนาเอาหลักธรรมาภิบาลเป็นรากฐาน ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไป
ได้รับประโยชน์และเกิดความเข้าใจอันดีต่อนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนา
ผลการวิจัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้มาปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
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วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด รวม 344 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 185 คน ใช้การคานวณตาม
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง 5 แห่ง กับประชากรทั้งหมดใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิในแต่ละองค์การ
บริหารส่วนตาบล จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวม รายด้าน และรายข้อ และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (One-way
ANOVA)
2) สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านหรือทั้งฉบับโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
3) นาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด นาเรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
2) ผู้ วิจัยไดนาแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยทาการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้
เวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด
ผลการวิจัย
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
ด้านที่
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
S.D. อันดับ
แปลผล

1
ด้านหลักนิติธรรม
4.30
0.38
5
ระดับมาก
2
ด้านหลักคุณธรรม
4.33
0.35
2
ระดับมาก
3
ด้านหลักความโปร่งใส
4.33
0.33
1
ระดับมาก
4
ด้านหลักความมีส่วนร่วม
4.32
0.33
3
ระดับมาก
5
ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.29
0.37
6
ระดับมาก
6
ด้านหลักความคุ้มค่า
4.32
0.34
4
ระดับมาก
โดยรวม
4.31 0.29
ระดับมาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมหกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ลาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม
และด้านหลักความรับผิดชอบตาม
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านจาแนกตามเพศ
เพศหญิง
เพศชาย
การบริหารจัดการตาม
(n=93)
(n=92)
หลักธรรมาภิบาล
S.D.
S.D.
t
Sig


1. ด้านหลักนิติธรรม
4.32
0.42
4.27
0.35
0.86
0.39
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.39
0.35
4.26
0.34
2.42 0.01*
3. ด้านหลักความโปร่งใส
4.40
0.38
4.27
0.25
2.85 0.00*
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
4.34
0.40
4.30
0.25
0.76
0.45
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.39
0.39
4.18
0.32
4.07 0.00*
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
4.36
0.38
4.27
0.29
1.74
0.08
โดยรวม
4.37
0.35
4.26
0.22
2.50 0.01*
จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความ
รับผิดชอบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอีกสามด้านคือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ด้านหลักความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเชีย งขวัญ จั งหวัดร้ อยเอ็ด ด้านหลักความรับผิดชอบ จาแนกตามอายุเป็นรายคู่
อายุ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
20-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขนึ้ ไป
ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.34
4.43
4.14

20-40ปี
4.34
0.09*
0.20*
41-50 ปี
4.43
0.29*
51 ปีขึ้นไป
4.14
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์ การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเชีย งขวัญ จั งหวัดร้ อยเอ็ด ด้านหลักความคุ้มค่า จาแนกตามอายุเป็นรายคู่
อายุ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
20-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขนึ้ ไป
ด้านหลักความคุ้มค่า
4.34
4.45
4.19

20-40 ปี
4.34
0.11*
0.15*
41-50 ปี
4.45
0.26*
51 ปีขึ้นไป
4.19
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์ การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเชีย งขวัญ จั งหวัดร้ อยเอ็ด ด้านหลักคุณธรรม จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่
การศึกษา
ระดับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ต่ากว่า
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ขึ้นไป
ด้านหลักคุณธรรม
4.35
4.39
4.20

ต่ากว่าปริญญาตรี
4.35
0.04*
0.15*
ระดับปริญญาตรี
4.39
0.19*
ระดับปริญญาโท
4.20
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบ าล ขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความรับผิดชอบจาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่
การศึกษา
ระดับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ต่ากว่า
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ขึ้นไป
ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.39
4.25
4.23

ต่ากว่าปริญญาตรี
4.39
0.14*
0.16*
ระดับปริญญาตรี
4.25
0.02*
ระดับปริญญาโท
4.23
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเชีย งขวัญ จั งหวัดร้ อยเอ็ด ด้านหลักความคุ้มค่าจาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่
การศึกษา
ระดับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ต่ากว่า
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ขึ้นไป
ด้านหลักความคุ้มค่า
4.43
4.23
4.32

ต่ากว่าปริญญาตรี
4.43
0.2*
0.11*
ระดับปริญญาตรี
4.23
0.09*
ระดับปริญญาโท
4.32
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 42.16 ผลการวิจัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม หลักความ
รับผิดชอบ
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ผลการเปรียบเทียบ บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
บุคลากรได้เสนอแนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับความถีส่ ูงไปหาต่า สามอันดับแรก คือ ควรมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นตรวจสอบได้ ผู้บริหารควรยึด
หลักการบริหารธรรมาภิบาลอยู่เสมอ และบุคลากรในอบต.จิตสานึกในความรับผิดชอบต่ออานาจ หน้าที่ของตนเอง ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาก เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพระธีระพงศ์ สุเมโธ ได้ทาการวิจัยเรื่องกา รบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเวียงป่าเป้า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก
คล้ายกับจิรพัฒน์ โฉมฉลวย ได้ทาการวิ จัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมความคิดเห็นการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเหมือนภูมิภัทระ จันทร์บัว ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และประภาส วรรณทอง ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนาคู อาเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตาบลนาคู อาเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านหลักนิติธรรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
กากับดูแลให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลถือปฎิบัติตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับ จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิรพัฒน์ โฉมฉลวย การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นางอาเภอบาง
ใหญ่จังหวัดนนทบุรีด้านหลักนิติธรรมในภาพรวมความคิดเห็นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คล้าย
กับจักษณา วิเศษหวาน ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
พอก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนา
สังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านหลักความโปร่งใสอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
หลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุณค่าอยู่ในระดับมาก
2) ด้านหลักคุณธรรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลด้วยความมีคุณธรรมจากผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของจักษณา วิเศษหวาน ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองพอก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
หลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุณค่าอยู่ในระดับมากคล้ายกับประภาส วรรณทอง ได้ทาการวิจัยเรื่องการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากโดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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3) ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิด
โอกาสให้บุคลากร และประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ จากผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุธาน สินสุวรรณ์ ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมาคือ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม ด้าน
หลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความรับผิดชอบและประภาส วรรณทองได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก
4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดทาประชาคมหมู่บ้านก่อนจัดทาแผนพัฒนาตาบล และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน จาก
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพระธีระพงศ์ สุเมโธ ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเวียงป่าเป้า มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากทุกด้านคล้ายกับประภาส วรรณทอง ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุอ์ ยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน และอุธาน สินสุวรรณ์ ได้ทาการวิจัยเรื่องการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่าเทศบาลตาบลในเขต
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการที่แจ้งกับประชาชนทราบและปฏิบัติงาน
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลฉบับปัจจุบันจากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จักษณา วิเศษหวาน ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คล้ายกับอุธาน สินสุวรรณ์ ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และประภาส วรรณทอง ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก
6) ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ดปฏิบัติงานตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลฉบับปัจจุบันจากผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของภูมิภัทระ จันทร์บัว ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาลในด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมากและอุธาน สินสุวรรณ์ ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า เทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
1) บุคลากรที่มเี พศ ต่างกัน มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็น
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เช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีผลต่อ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรพัฒน์ โฉมฉลวย ได้ทาการวิจัยเรื่องการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่ น จาแนกตามเพศ มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
2) บุคลากรที่มีอายุ ต่างกัน มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าแม้ว่าอายุจะแตกต่างกันแต่
ความรู้สึกนึกคิดในแต่ละช่วงอายุที่มีต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระธีระพงศ์ สุเมโธ ได้
ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุ โดยรวมไม่แตกต่างกันจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มี การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อภิปรายได้ว่าระดับการศึกษาของ
บุคลากรที่มีความแตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระธี ระพงศ์
สุเมโธ ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มี ระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ งไว้และภูมิภัทระ
จันทร์บัว ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด อาเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรีผลวิจัยพบว่าประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่ว นตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีไม่แตกต่างกันทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเสนอ
ให้ผู้ที่สนใจทาวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจอีก ดังนี้
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของผู้บริหาร
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงพุทธตามหลักธรรมโดยเปลีย่ นพื้นที่การศึกษาวิจัยเป็นอาเภอ
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ เล่มนี้ สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ จากดร.พัชรี ศิลารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจมาโดยตลอด
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง
อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
RESIDENTS’OPINIONS ON CARRYING OUT NONG WAENG KUANG ADMINISTRATIVE
ORGAZATION’S WORK IN SI SOMDET DISTRICT, ROI ET PROVINCE
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1

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตามเพศ อายุและ ระดับการศึกษา และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิ จัย
พบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดย
รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานรองลงมาได้แก่ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยวตามลาดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อ ยเอ็ด จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึก ษา พบว่า มีความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ลาดับความถี่มากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ ควรให้มีแหล่งเงินทุนสาหรับการ
ลงทุน ควรให้มีการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจในชุมชน และควรส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลนักการเมือง ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน การดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบล
Abstract
The research served the purposes: 1) to study residents’ opinions on carrying out Tambonb Nong Waeng
Kuang Administrative Organizations’ tasks in Si Somdet district of Roi Et province, 2) to compare their opinions as
such to their different genders, ages and educational levels, 3) to collect feedback on public suggestions for
enhancing its tasks. Research findings: 1) their opinions on carrying out its tasks have been rated at the high scales
in the overall aspect. In terms of each aspect ranked in the descending of means, they include: infrastructures,
education, religious, social and environmental affairs, good governance, economy and tourism. 2) Comparative
outcomes: their opinions as classified by their different genders, ages and educational levels have found no
differences the overall aspect and each one. 3) Suggestions in the first three frequencies are that the above
administrative organization ought to: draw up fund resources for investments, provide training courses on
community enterprises, and promote politicians’ good governance.
Keywords : residents’ opinions, carry out tasks, tambon administrative organization

บทนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบกระจายอานาจโดยมีคณะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาจากราษฎรในท้องถิ่นเองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่รัฐให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นตามแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น (จรัส สุวรรณมาลา,2542,หน้า12-15) แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
องค์การบริหารส่วนตาบล จะมีอานาจในการบริหารงานทั้งงบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ก็ตาม
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แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานวิจัยเกี่ ยวกับการ
ดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลหลายกรณี เช่น (เยาวภา ถิ่นชัยภูมิ ,2547,หน้า 92) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในการพัฒนาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในการพัฒนาท่องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับน้อยและ(อรสา พลประเสริฐสุข ,2555, หน้า
79)ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในการพัฒนาท่องถิ่นโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการประเมินว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบโดยตรงจากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อเป็นเช่นนี้ อาจทาให้เกิดปัญหาในการดาเนินงานตาม
ภารกิจหรือเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและบริการสาธารณะอย่างแท้จริงได้ เพราะ
ผู้บริหารไม่มีข้อมูลเชิงวิชาการว่าการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับใด จึงอาจทาให้ขาดแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเหมาะสมได้
จากปัญหาและความสาคัญ ตลอดจนผลการศึกษาเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าว จึงทาให้ผู้ศึกษาสนใจที่
จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนิ นงานองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จานวน 1,221 ครัวเรือน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 301 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ ดโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวม รายด้าน
และรายข้อ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (One-way ANOVA)
2) สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านหรือทั้งฉบับโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
3) นาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด นาเรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิจัย
2) ผู้ วิจัยไดนาแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยทาการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้
เวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด
ผลการวิจัย
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยศึกษาการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ
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จังหวัดร้อยเอ็ด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการท่องเที่ยว 3) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4)
ด้านเศรษฐกิจ 5) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และ6) ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
ด้านที่
ความคิดเห็นของประชาชน
S.D.
อันดับ แปลผล

1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.45 0.36
1
ระดับมาก
2
ด้านการท่องเที่ยว
4.00 0.37
6
ระดับมาก
3
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.42 0.32
2
ระดับมาก
4
ด้านเศรษฐกิจ
4.22 0.30
5
ระดับมาก
5
ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
4.31 0.45
3
ระดับมาก
6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.28 0.20
4
ระดับมาก
โดยรวม
4.28 0.17
ระดับมาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง
อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านจาแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ความคิดเห็นของประชาชน
(n=148 )
(n=153 )
S.D.
S.D.
t
Sig


1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.45 0.38
4.46
0.36
-0.27
0.78
2.ด้านการท่องเที่ยว
3.98 0.38
4.02
0.37
-0.68
0.50
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.41 0.32
4.43
0.33
-0.58
0.56
4.ด้านเศรษฐกิจ
4.24 0.31
4.20
0.30
0.96
0.34
5.ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
4.32 0.44
4.31
0.46
0.17
0.86
6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.28 0.21
4.27
0.19
0.34
0.73
โดยรวม
4.28 0.17
4.28
0.17
-0.09
0.92
จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การ บริหารส่วน
ตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านจาแนกตามอายุ
อายุ
18-30 ปี
31-42 ปี
43 ปี ขึ้นไป
ความคิดเห็นของประชาชน
(n=75)
(n=120)
(n=106)
S.D.
S.D.
S.D.



1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.43
0.37
4.43
0.37
4.50
0.36
2.ด้านการท่องเที่ยว
4.03
0.38
4.02
0.36
3.94
0.37
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.47
0.34
4.42
0.33
4.38
0.31
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อายุ
18-30 ปี
31-42 ปี
43 ปี ขึ้นไป
ความคิดเห็นของประชาชน
(n=75)
(n=120)
(n=106)
S.D.
S.D.
S.D.



4.ด้านเศรษฐกิจ
4.23
0.28
4.23
0.32
4.21
0.30
5.ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
4.35
0.45
4.35
0.42
4.24
0.48
6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.27
0.20
4.30
0.19
4.25
0.20
โดยรวม
4.29 0.18
4.29
0.17
4.25
0.17
จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่าง และรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือ
ประถมศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ความคิดเห็นของประชาชน
เทียบเท่า
(n=127)
(n=84)
(n=90)
S.D.
S.D.
S.D.



1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.45
0.36
4.46
0.39
4.45
0.36
2.ด้านการท่องเที่ยว
4.00
0.38
3.98
0.35
4.00
0.38
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.43
0.33
4.40
0.34
4.42
0.30
4.ด้านเศรษฐกิจ
4.21
0.32
4.21
0.29
4.22
0.30
5.ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
4.34
0.42
4.26
0.46
4.31
0.49
6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.29
0.20
4.25
0.19
4.28
0.21
โดยรวม 4.29 0.17
4.26 0.17 4.28
0.18
จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 และเพศชาย
จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 มีอายุ 31-42 ปี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานรองลงมา ได้แก่ ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว
ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
ประชาชนได้เสนอแนะการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับตามความถี่สูงไปหาต่า สามอันดับแรก คือ ควรให้มีแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุน ควรให้มี การอบรมเกี่ยวกับธุรกิจใน
ชุมชน และควรส่งเริมด้านหลักธรรมาภิบาลนักการเมือง ตามลาดับ
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อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกฎหมายรองรับอยู่ 4 บทบัญญัติหลัก ๆ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น
กรอบใหญ่ในการพัฒนาและจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลทาแผนพัฒนาตาบลผ่านความเห็นชอบของสภา
และให้ อ านาจสภาควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาต า บล และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล จัดทาแผนพัฒนา 3 ประเภท คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 5 ปี แผนพัฒนาประจาปี แผนยุทธศาสตร์มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาซึ่งจะต้องทาให้เสร็จก่อนจัดทาแผนพัฒนา 5 ปี แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีอยู่ทั้งหมด 6 ด้าน คือการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของงานวิจัยของ ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง (2509, หน้า 31) กล่าวว่า
ทัศนคติจะปรากฏอยู่ในความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องการตัดสินใจเฉพาะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งการเรียงลาดับจากค่านิยมไปสู่
ทัศนคติและความคิดเห็นเป็นการก้าวจากเรื่องทั่วไปไปยังเรื่องเฉพาะจากสภาพจิตหรือความโน้มเอียงที่เริ่มกว้างๆและแคบจน
ในที่สุดแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นเฉพาะเรื่องความความคิดเห็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกัน
จัดทาแผนสอดคล้องกับงานวิจัยของทองอินทร์ ภายศรี ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เหมือนกับเดชาธน บุญ
ฤทธิ์ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คล้ายกับรจนา สิทธิเดชได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และจันทร์เพ็ญ สุริเทศ ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระหวัน อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานเทศบาล
ตาบลกระหวัน อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์ การบริห ารส่ วนตาบลหนองแวงควงการพั ฒนาปรับ ปรุ งสาธารณู ปโภคซึ่งเป็น โครงสร้า งพื้ นฐานให้ ใช้งานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
ได้แก่ การจัดให้มีการซ่อมแซมถนนเมื่อเกิดความชารุดอย่างสม่าเสมอ จัดให้มีถังขยะครบทุกหมู่บ้าน เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนพัฒนา 3 ประเภท คือ 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพั ฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน 2) แผนพัฒนา 3 ปี คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าควบคุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี 3) แผนดาเนินงาน คือ แผนดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลประจาปี
งบประมาณนั้น
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2) ด้านการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควงมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่สาคัญแหล่งท่องเที่ยว
และสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งสอดคล้องกับ ทองอินทร์ ภายศรี ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงมีการร่วมมือกับชุมชนในการจัดงานประเพณีที่สาคัญ ๆ ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและ
สถานศึกษาอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับอโนชา ฉัตรสุวรรณ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนเตย อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จานวน
4 ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ ด้านการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เหมือนกับอรสา พลประเสริฐสุข ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก จานวน 2 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และด้านการจัดให้มีและบารุงรักษาทาง
4) ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้
ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต
จากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิให้กับกลุ่มอาชีพ สอดคล้องกับรจนา สิทธิเดช ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับจันทร์เพ็ญ สุริเทศ ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวัน อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย
พบว่า เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปาน
5) ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อภิปรายผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควงจังหวั ดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุข และจัด
สวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ติด เชื้ออย่างทั่ว ถึง สอดคล้อ งกับ ทองอิน ทร์ ภายศรี ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน คือ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การพัฒนา
ด้านการสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ และจันทร์เพ็ญ สุริเทศ
ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อการดาเนิ นงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวัน อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษ
ผลการวิจั ย พบว่ า เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า นพบว่า ด้า นเศรษฐกิ จ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง นอกนั้ นอยู่ ในระดั บ มาก โดย
เรียงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่า ได้แก่ ด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ตามลาดับ
6) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควงจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความช่วยเหลือ บรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัยอย่างทั่วถึง สอดคล้องรจนา สิทธิเดช ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
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1) ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ ที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องทองอินทร์ ภายศรี ได้
ทาการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร ผลการเปรียบเทียบ จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับเดชาธน บุญฤทธิ์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกันในทุกด้าน และสอดคล้องกับอโนชา ฉัตรสุวรรณ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนเตย อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศต่างกัน หมู่บ้านที่อาศัย มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับ .05
2) ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ทาให้ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดสุชา จันทร์เอม อธิบายว่า การดาเนินงาน
หรือการปฏิบัติงาน หมายถึง การทางานในหน้าที่ ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ สอดคล้องกับเดชาธน บุญฤทธิ์ ความ
คิดเห็นของประชาชนต่ อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชั น อาเภอท่ าศาลา จั งหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนิ นงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
ควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามความจาเป็น และความต้องการของประชาชนโดยไม่แยกการดาเนินงานเพื่อประชาชนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง หรือผู้มีการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งโดยเฉพาะด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของประสาท หลัก
ศิลา (2511, หน้า 398 - 399) กล่าวว่าความคิดเห็นของคนเราเกิดจากการปะทะสังสรรค์ประจาวันแต่ก็มีภูมิหลังทางสังคม
จากัดอยู่ภูมิหลังทางสังคมของแต่ละคนย่อมเป็นผลถึงการที่คนเรากระทาตอบสนองต่อเหตุการณ์และเกิดความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์นั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของทองอินทร์ ภายศรีได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการเปรียบเทียบ จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและ
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เหมือนกับ เดชาธน บุญฤทธิ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
องค์การบริห ารส่ว นตาบลตลิ่งชัน อ าเภอท่ าศาลา จังหวั ดนครศรี ธรรมราช ผลการเปรีย บเทีย บระดั บความคิดเห็นของ
ประชาชน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเน้นศึกษาเฉพาะด้านที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เช่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เป็นต้น
2) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง อาเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กระจายทุกกลุ่มบุคคลในพื้นที่ เช่น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์นี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ จากทุกฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.พัชรี ศิลารัตน์ อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาให้คาแนะนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทาให้สารนิพนธ์นี้
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สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้กรุณาให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจมาโดยตลอด
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
PERSONNEL’S OPINIONS ON GOOD GOVERNANCE-BASED ADMINISTRATION OF TAMBON
DUNOI ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN CHATURAPHAK PHIMAN DISTRICT, ROI ET
PROVINCE
ทองรัก หมอกมัว1* พัชรี ศิลารัตน์2 และ ไพรัช พื้นชมภู3
1องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย ร้อยเอ็ด
2มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
3มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ
*corresponding author e-mail : Tongruk.10@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย กับตัวแปรที่แตกต่างกันด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา, 3) เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย ผลการวิจัย พบว่า 1)
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย โดยรวมทั้งหกด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักนิติธรรม 2) ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ ว นต าบลดู่น้ อย อาเภอจตุ รพั กตรพิม าน จังหวั ด ร้อ ยเอ็ด โดยรวมไม่แ ตกต่ างกั น 3) บุ ค ลากรได้เ สนอแนะการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ลาดับตามความถี่สูงไปหาต่า สามอันดับแรก คือ ควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่าง
ยุติธรรม และถูกต้อง เมื่อรับเรื่องไปแล้วก็ควรที่จะดาเนินการทันทีและควรที่จะชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วย และควรมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มากขึ้น
คาสาคัญ : ความคิดเห็น การบริหารงาน หลักธรรมาภิบาล
Abstract
This research served the purposes: 1) to study personnel’s opinions on the above administrative
organization’s good governance-based administration, 2) to compare their opinions to variables of their
genders, ages and educational levels, 3) to examine suggestions for enhancing its good governance-based
administration. Outcomes of findings: 1) Respondents’ opinions on its good governance-based
administration have been overall rated high. Given each aspect in the descending order of its mean, they
are: ethics, accountability, participation, value of money, transparency, and rule of law. 2) Comparative
outcomes have found no significant differences in their opinions and the target variables in the overall
aspect. 3) Their suggestions for enhancing its good governance-based administration in descending order
of three frequencies are that authorities should: perform their duties with fairness and decency, process
documents at once after receiving them, informing the duration of complete documents to recipients,
and disseminate much more information of its tasks.
Keywords : opinions, administration, good governance
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บทนา
หลักธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารประเทศที่รัฐบาลหลายประเทศได้นามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทาง การบริหารรวมทั้ง
ประเทศไทย โดยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ซึ่งรวมสาระสาคัญของรูปแบบการบริหารที่มุ่งการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้บนพื้นฐานความยุติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 เกิดจากแนวคิด
การบริหารราชการแนวใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นถึงการให้บริการของรัฐที่มุ่งประโยชน์
สุขของประชาชน ตลอดถึงการมีส่วนร่วมทางการบริหารของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งพิจารณาได้จากมาตรา
มาตรา 286 สรุปได้ว่าประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากตาแหน่งได้ถ้าบุคคลดังกล่าวมี
ความประพฤติไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ และมาตราอื่นอีกหลายมาตราได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
ดาเนินการในภารกิจของภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารที่โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบจากองค์กรอิสระ และประชาชน ซึ่งรวมถึง
การกระจายอานาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การสร้างระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสาธารณะชน
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น (วริศรา รัตนสมัย, 2543, หน้า 1)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสาคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐธรรมนูญกาหนดให้รัฐจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าทีโ่ ดยทั่วไปในการดูแลและจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและมีความเป็นอิสระ
ในการกาหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2560, หน้า 75) ซึ่งภายใต้อานาจหน้าที่ดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทสาคัญในการดูแล แก้ไขปัญหา
และให้บริการประชาชนในแต่ละท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีอานาจหน้าที่ในการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีการพยายามในการจัดการทั้งทรัพยากรบุคคล
และพนักงานฝ่ายต่างๆ อยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันอดีตที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาด้านบุคลากรอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานก็
ต้องมีบุคลากรที่บริหารงานนั้นมีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล แน่นอนที่สุดว่าการบริหารงานเทศบาลทุกที่ล้วนต้องมีปัญหาใน
องค์กรทุกองค์กร จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีแก่องค์กร ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย
อาเภอจตุรพั กตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลที่ได้จากการศึ กษาในครั้งนี้จะนาไปเป็ นข้ อมูลที่สาคัญในการปรับปรุง แก้ ไข การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยคือ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด ต่างกัน 3.
เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด
วิธดี าเนินการวิจัย
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลดู่
น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 110 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 86 คน ใช้การคานวณตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างทาการสุ่มพนักงานเทศบาลตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่ง
ระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 5= มากที่สุด 4 = มาก
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3 = ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่
น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้าน และ
รายข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์
2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ค่า t-test และ (OneWay-ANOVA) หรือ F-test
3) ประมวลผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
4) นาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นาเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิจัย
2) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยทาการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
ฟัง โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
3) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบแล้วทั้งหมด เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี ่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่นอ้ ย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี ่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 86)
ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
S.D. อันดับ แปลผล
1. ด้านหลักนิติธรรม
3.99
0.74
6
มาก
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.21
0.21
1
มาก
3. ด้านหลักความโปร่งใส
3.86
0.34
5
มาก
4. ด้านการมีส่วนร่วม
4.10
0.20
3
มาก
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.13
0.24
2
มาก
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
4.07
0.34
4
มาก
รวม
4.06
0.35
มาก
จากตารางที่ 1. พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรมด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้านหลัก
ความโปร่งใส และด้านหลักนิติธรรม
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามเพศ
เพศชาย (n = 45)
เพศหญิง(n = 41)
t
Sig
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
1. ด้านหลักนิติธรรม
3.61 0.24
มาก
3.52
0.31
มาก
1.56 0.12
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.19
0.21
มาก
4.23
0.20
มาก - 0.76 0.45
3. ด้านหลักความโปร่งใส
3.82 0.34
มาก
3.90
0.34
มาก -1.05 0.30
4. ด้านการมีส่วนร่วม
4.08 0.18
มาก
4.12
0.22
มาก
0.17 0.87
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.14 0.26
มาก
4.11
0.23
มาก
0.52 0.61
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
4.07 0.39
มาก
4.08
0.29
มาก -0.05 0.96
รวม
3.98
0.27
มาก
3.99 0.26
มาก
0.09 0.93
จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ความคิดเห็น

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จาแนก
ตามอายุ
อายุ
ไม่เกิน 30 ปี(n = 21)
31-44 ปี(n = 35)
45 ปีขึ้นไป(n = 30)
ความคิดเห็น
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
1. ด้านหลักนิติธรรม
3.75 0.16 มาก 3.33 0.23 ปานกลาง 3.71 0.19 มาก
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.23 0.18 มาก 4.21 0.24 มาก 4.19 0.19 มาก
3. ด้านหลักความโปร่งใส
3.60 0.33 มาก 4.13 0.27 มาก 3.73 0.19 มาก
4. ด้านการมีส่วนร่วม
4.24 0.07 มาก 3.94 0.16 มาก 4.19 0.17 มาก
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.32 0.18 มาก 4.17 0.23 มาก 3.94 0.14 มาก
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
3.66 0.29 มาก 4.24 0.25 มาก 4.17 0.22 มาก
รวม
3.97 0.09 มาก 4.00 0.10 มาก 3.99 0.08 มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านการมี
ส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า บุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
(n = 35)
(n = 51)
t
Sig
ความคิดเห็น
1. ด้านหลักนิติธรรม

3.51

0.34

S.D. แปลผล
มาก
3.61
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0.22

S.D.
มาก

แปลผล
1.51 0.14
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ความคิดเห็น

ต่ากว่าปริญญาตรี
(n = 35)

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
(n = 51)

t

Sig

S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.31 0.19
มาก
4.14
0.19
มาก
3.84 0.00*
3. ด้านหลักความโปร่งใส
3.85 0.42
มาก
3.87
0.29
มาก
0.33 0.74
4. ด้านการมีส่วนร่วม
4.16 0.15
มาก
4.06
0.22
มาก
2.27 0.03*
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 4.32 0.19
มาก
3.99
0.18
มาก
8.26 0.00*
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
3.88 0.40
มาก
4.21
0.22
มาก
4.46 0.00*
รวม
4.00 0.10
มาก
3.98 0.08
มาก
1.08 0.28
จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านหลักนิติธรรม และด้านหลักความโปร่งใส บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลไม่แตกต่างกัน
ส่วนด้านหลักคุณธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 มีอายุระหว่าง 31-44 ปี
จานวน 35 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.70 และมีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่ า จ านวน 51 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 59.30
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ลาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความ
โปร่งใส และด้านหลักนิติธรรม
ผลการเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
บุคลากรได้เสนอแนะความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ลาดับตามความถี่สูงไปหาต่า สามอันดับ
แรก คือ ควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และถูกต้อง เมื่อรับเรื่องไปแล้วก็ควรที่จะดาเนินการทันทีและควรที่จะ
ชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วย และควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มากขึ้น
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง หกด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย ได้วางนโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตาบล โดยยึดหลักการพัฒนา
ทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อัน
ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 34 กล่าวคือ ให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาให้ความเห็น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย ขณะเดียวกันเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนด้วย 2) หลักคุณธรรม ยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม 3) หลักความโปร่งใส มีการทางานที่สามารถเปิดเผยได้ ตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส มีการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร 4) มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมเสนอปัญหา ความต้องการของชุมชน ร่วมตัดสินใจในการ
จัดทาแผนพัฒนา 5) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) หลักความคุ้มค่า มีการ
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิรพัฒน์ โฉมฉลวย (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการ
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พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมความคิดเห็นการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดู่น้อยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตาบลดู่น้อยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ด้วยการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอาเภอใจ หรืออานาจของตัวบุคคล จะต้องคานึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้ง
มีความรัดกุม และรวดเร็วด้วย และได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงสร้างจิตสานึกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการใช้กฎ ระเบียบด้วยความเป็นธรรม และมีการทบทวน ปรับปรุง
กฎ ระเบียบ และกระบวนการดาเนินการ ให้เป็นธรรม และทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภูมิภัทระ จันทร์บัว (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลคา
โตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีด้านนิติธรรม อยู่ในระดับมาก จริยา ศรีประทุม(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของบุค ลากรต่ อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของผู้บริห ารสังกั ดเทศบาลตาบลในเขตอาเภอกันทรวิชัย จังหวั ด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลตาบลในเขตอาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดเทศบาลตาบลในเขตอาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านนิติธรรม อยู่ใน
ระดับมาก
2) ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การ
บริหารส่วนตาบลดู่น้อยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่กล่าวถึง หลักคุณธรรม ว่าคือ การยึดมั่น
ในความถู กต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถื อหลักนี้ในการปฏิบั ติหน้ าที่ให้เป็ นตัวอย่างแก่สั งคม และส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริต จนเป็นนิสัยประจาชาติ สอดคล้องกับงานวิจัย จิรพัฒน์ โฉมฉลวย (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยพรสุดา ทับทิม(2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านหลักความรับผิดชอบ
มีค่าร้อยละสูงสุด รองลงมาคือหลักคุณธรรม
3) ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อยได้กระตุ้นและผลักดันให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ และมีระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ และสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สร้างวัฒนธรรม
ใหม่ในการทางาน มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รับฟังความเห็นจากบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบการจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการสืบค้น และเผยแพร่แก่สาธารณชน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยา เนติประวัติ (2544) ได้กล่าวถึง หลักความโปร่งใส หมายถึง การ
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กร ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
4) ด้า นการมีส่วนร่วม พบว่า ความคิดเห็ นของบุคลากรที่มีต่ อการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบ าลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อยสร้างจิตสานึกเรื่องการมีส่วนร่วมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้
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มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น เป็ น คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทางานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนา ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิรพัฒน์ โฉมฉลวย (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัย
ของจริยา ศรีประทุม (2559). ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัด
เทศบาลตาบลในเขตอาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลตาบลในเขตอาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดเทศบาลตาบลในเขตอาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านความมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้บริหารท้องถิ่นมี
ความรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นที่เลือกตนเข้ามาเป็นผู้บริหาร รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน ใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระทาของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิภัทระ จันทร์บัว (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจี นบุรี ผลวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ใน
ระดับมาก
6) ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อยมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น และประโยชน์ สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุค ลากรมีความประหยั ด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ างคุ้มค่า และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาได้คานึงถึงการจัดทาแผนพัฒนา/ โครงการที่สามารถ
บารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการนั้นในระยะยาวและคุ้มค่าต่ อการดาเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กล่าวว่า การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและเกิด ความคุ้ม ค่าในเชิ งภารกิจ ของรัฐ บทบัญญั ติในส่วนนี้เป็นการก าหนดวิธี การทางานเพื่อก่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและสามารถวัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยกาหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการดังนี้ จัด
ให้มีระดับความคุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจเพื่อพิจารณาว่า ภารกิจใดสมควรทาต่อไป หรือยุบเลิก การจัดซื้อจัดจ้างต้อง
กระทาโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่
ใช้ ราคา การดูแลรักษา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
1) บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่
เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย ได้เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(ธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม สานึกรับผิดชอบ หลักความ
คุ้มค่า และส่งเสริมให้เกิดระบบสร้างจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัตภิ ารกิจของบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จึง
ทาให้บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูธานส์ ฟรีแมน (Luthans Freeman) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะตอบสนองต่อบุคคล สถานการณ์ วัตถุและความ
คิดเห็น โดยมีลักษณะที่คงที่แน่นอน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ และมีรูปแบบการตอบสนองอย่างเดียวกัน
2) บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงทาให้บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟอสเตอร์ (Foster)
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กล่าวว่า ประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งของ บุคคล หมู่คณะ เรื่องราวต่าง ๆ หรือสถานการณ์ ความคิดเห็น เกิดขึ้นในตัว
บุ คคลจากการได้ ยิ น ได้ พบเห็ น ความคุ้ นเคย อาจเป็ นประสบการณ์ ตรงหรื ออ่ านจากหนั งสื อ โดยไม่ ไ ด้ พ บเห็ น จริ ง เป็ น
ประสบการณ์ทางอ้อม
3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย ได้จัดทาบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ จึงทาให้บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จริยา ศรีประทุม ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สังกัดเทศบาลตาบลในเขตอาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลตาบลที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดเทศบาลตาบลในเขตอาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี ่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดู่น้อย อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยไม่สามารถเขียนงานให้ครอบคลุมปัญหาทุกประเด็นที่น่าสนใจ
ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจทาวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจอีก ดังนี้
1) ควรทาการวิจัยการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล
ในเขตอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาพัฒนาปรับปรุงแผนงานการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
2) ควรศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้มีการรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองค์การบริหารส่วนตาบลทีม่ ี
หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าสองครั้ง เพือ่ ศึกษาถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และปัจจัย
ที่ส่งผลให้การนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิประสบความสาเร็จ และศึกษาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเด็นที่มาทีไ่ ปของ
ความสาเร็จนั้น
กิตติกรรมประกาศ
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การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
COMMUNITY MEMBERS’ PARTICIPATION IN DRAWING UP TAMBON THUNG KULA MUNCIPALITY’S
DEVELOPMENT PLANS IN SUWANNAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVENCE
อรอุมา สระแก้ว1* ดร.พัชรี ศิลารัตน์2
1
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา2มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
*corresponding author e-mail : Ornumasrakaew@gmail.com
บทคัดย่อ
สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่ง
กุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบล
ทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาคมที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกั บการมี ส่ วนร่ วมของประชาคมในการจั ดท าแผนพั ฒนาของเทศบาลต าบลทุ่ งกุ ลา อ าเภอสุ วรรณภู มิ จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด
ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการกาหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการจัดทาแผนและโครงการ และด้านการ
ตรวจสอบแผนพัฒนา ตามลาดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาคมซึ่งมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ลาดับ
ตามความถี่สูงไปหาต่า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบงบประมาณในการจัดทาแผนพัฒนา และ
โครงการต่างๆ มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา มากยิ่งขึ้น และควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลดาเนินการมากยิ่งขึ้น ตามลาดับ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาคม การจัดทาแผนพัฒนา เทศบาลตาบลทุ่งกุลา
Abstract
The purposes of this paper were: 1) to study community members’ participation in drawing up
the above municipality’s development plans, 2) to compare their participation as such to differing
variables of their genders, ages and educational levels, and 3) to examine suggestions for enhancing their
participation. Outcomes of findings: 1) Community members’ participation in drawing up its development
plans have been rated high in the overall aspect, as has each one taken into consideration, namely
following up and assessing projects, setting problems and requirements, drawing up plans and projects,
examining development plans respectively. 2) Their genders, ages and educational levels bear no
differences in their participation. 3) Suggestion in first three frequencies: authorities should increasingly
open up opportunities to them: to scrutinize budgets for drawing up development plans and various
projects, to follow up and examine contents of development plan drafts, supervise and assess projects or
its activities, respectively.
Keywords : community participation development plans thung kula municipality
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บทนา
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมาบทบาทอานาจหน้าที่
และความรั บ ผิ ดชอบขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ได้เ ปลี่ย นแปลงไปจากเดิ มอย่ า งมากรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บปั จ จุบั น ให้
ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจา ยอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบร่วมทั้งรูปแบบเทศบาล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการทุกขั้นตอน (กรมการปกครอง, 2549, หน้า 7)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือสาคัญอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การกาหนด
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกาหนดภารกิจและแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งทาให้การกาหนดแผนงานโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทาให้ปัญหาและความ
ต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การร่วมกาหนดปัญหา และความต้องการ
การร่วมจัดทาแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล (กรมการปกครอง, 2549,
หน้า 19)
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายสาธารณะ และการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ การร่วมกาหนดปัญหาและความต้องการ การร่วม
จัดทาแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล โดยจัดการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ประชาคมในพื้นที่ร่วมจัดทาแผนดังกล่าวอย่างเต็มที่ จากการสังเกตของผู้วิจัยและการสนทนากับประชาคมในพื้นที่ รวมทั้ง
สรุปปัญหาของเทศบาลปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมเป็นบางส่วน และบางขั้นตอนเท่านั้นทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานที่ ช่วงเวลา
นัดหมาย ในการประชุมแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน ประชาชนไม่สะดวก หรือติดภารกิจการงานประจาวัน เป็นผลทาให้
โครงการพัฒนาตามแผนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (เทศบาลตาบลทุ่งกุลา 2558, หน้า 1)
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้1.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนา ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด2.เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาคมที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน 3.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนาผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และนาไปใช้ในการ
พัฒนาส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งจากเวทีประชาคมของชุมชนนั้นๆ และได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 14 หมู่บ้าน รวม
ทั้งสิ้น 168 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 118 คน ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนประชากรของชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทา
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล
ตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวม รายด้าน
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และรายข้อ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (One-way ANOVA) และนาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
Analysis)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด นาเรียน
นายกเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
2) ผู้ วิจัยไดนาแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยทาการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้
เวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด
ผลการวิจัย
1.การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทา แผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนา
ด้านที่
ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
S.D. อันดับ
แปลผล

1
ด้านการกาหนดปัญหาและความต้องการ
4.32
0.39
2
ระดับมาก
2
ด้านการร่วมจัดทาแผนและโครงการร่วมกัน
4.25
0.59
3
ระดับมาก
3
ด้านการร่วมตรวจสอบแผน
4.23
0.56
4
ระดับมาก
4
ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล
4.34
0.57
1
ระดับมาก
โดยรวม
4.28 0.41
ระดับมาก
จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล ด้านการกาหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการร่วม
จัดทาแผนและโครงการร่วมกัน และด้านการร่วมตรวจสอบแผน ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านจาแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ความคิดเห็นของประชาชน
(n=148 )
(n=153 )
S.D.
S.D.
t
Sig


1.ด้านการกาหนดปัญหาและความต้องการ
4.32
0.39
4.31
0.41 0.52
0.89
2.ด้านการร่วมจัดทาแผนและโครงการร่วมกัน
4.26
0.58
4.23
0.62 0.71
0.83
3.ด้านการร่วมตรวจสอบแผน
4.25
0.60
4.18
0.47 0.02
0.50
4.ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล
4.36
0.57
4.31
0.56 0.92
0.70
โดยรวม
4.30
0.43
4.26
0.35 0.28
0.64
จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาคมที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
อาเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของ เทศบาลตาบลทุ่ง
กุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านจาแนกตามอายุ
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทา
แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
แปรปรวน
1.ด้านการกาหนดปัญหาและความต้องการ ระหว่างกลุม่
0.17
2
0.86
0.53
0.58
ภายในกลุ่ม
18.35
115
0.16
รวม
18.52
117
2.ด้านการร่วมจัดทาแผนและโครงการ
ระหว่างกลุม่
0.22
2
0.11
0.30
0.73
ร่วมกัน
ภายในกลุ่ม
41.52
115
0.36
รวม
41.74
117
3.ด้านการร่วมตรวจสอบแผน
ระหว่างกลุม่
2
0.43
0.21
0.68 0.50
ภายในกลุ่ม
36.81 115
0.32
รวม
37.24 117
4.ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล
ระหว่างกลุม่
2
1.08
0.54
1.70 0.18
ภายในกลุ่ม
36.61 115
0.31
รวม
37.69 117
ระหว่างกลุม่
2
0.06
0.03
0.16 0.84
โดยรวม
ภายในกลุ่ม
115
19.75
0.17
รวม
19.81 117
จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล
ตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่าง และรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของ เทศบาลตาบลทุ่ง
กุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทา
แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
แปรปรวน
1.ด้านการกาหนดปัญหาและความต้องการ ระหว่างกลุม่
2
0.34
2.22
0.11
0.69
ภายในกลุ่ม
115
0.15
17.83
รวม
18.52
117
2.ด้านการร่วมจัดทาแผนและโครงการ
ระหว่างกลุม่
1.15
2
0.58
1.64
0.19
ร่วมกัน
ภายในกลุ่ม
40.59
115
0.35
รวม
41.74
117
3.ด้านการร่วมตรวจสอบแผน
ระหว่างกลุม่
2
0.82
0.41
1.29 0.27
ภายในกลุ่ม
36.42 115
0.31
รวม
37.24 117
4.ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล
ระหว่างกลุม่
2
0.95
0.47
1.49 0.22
ภายในกลุ่ม
36.74 115
0.31
รวม
37.69 117
ระหว่างกลุม่
2
0.16
0.08
0.48 0.62
โดยรวม
ภายในกลุ่ม
19.65 115
0.17
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การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งกุลา

แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig
แปรปรวน
รวม
19.81 117
จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 มีอายุ 41 ปี
ขึ้นไป จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.60 และมีระดั บการศึ กษาประถมศึก ษา จานวน 57 คน คิด เป็นร้อ ยละ 48.30
ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล ด้านการกาหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการร่วมจัดทาแผนและโครงการร่วมกัน
และด้านการตรวจสอบแผน ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศต่าง อายุต่าง ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
(Null Hypothesis)
3. ประชาคมได้เสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลาดับ
ตามความถี่สูงไปหาต่า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบงบประมาณในการจัดทาแผนพัฒนา
และโครงการต่างๆ มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา มากยิ่งขึ้น
และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลดาเนินการมากยิ่งขึ้น ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทา
แผนพัฒนาประจาปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมเข้าร่วมในการจัดทาแผนเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นในทุกขั้นตอนของการจัดทา
แผนพั ฒนาเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกั บ สุร ารักษ์ ฮาดดา และรัฐ บุรุษ คุ้มทรั พย์ (2556) ได้ท าการวิจัย การมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบล
ทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
1) ด้า นการกาหนดปัญหาและความต้อ งการ พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒ นาของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาคมต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลาในทุกขั้นตอนของการจัดทาแผน เพื่อเสนอความต้องการ
ความเดือดร้อน และของบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน อาจด้วยเหตุนี้จึงทาให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการกาหนดปัญหาและความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับ สุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ (2556) ได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ด้ า นการน าไปปฏิ บั ติ ห รื อ ด าเนิ น การ อยู่ ใ นระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ทวี ศั ก ดิ์ นพเกสร(2541)ได้ ใ ห้
ความหมายของประชาคมตาบลไว้ว่า ประชาคม หมายถึงการที่ประชาชนจานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกัน
หรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ
มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง และมีระบบการจัดการในระดับกลุ่ม

481

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา พ.ศ.2561

2) ด้านการร่วมจัดทาแผนและโครงการร่วมกัน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมจัดทาแผนและโครงการร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจต้องการนาปัญหาของหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผน และโครงการให้ครบถ้วนในแผนพัฒนา
อาจด้วยเหตุนี้จึงทาให้ประชาคมมีส่วนในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ (2556) ได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลวิศิ ษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัด บึงกาฬ พบว่ า ประชาชนมีส่ว นร่ว มในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ
สมพันธ์ เตชะอธิก (2541)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของประชาคมไว้ว่าประกอบด้วยปัจจัยสาคัญดัง ข้อ 1) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
คนในองค์กรหรือกลุ่มประชาคมจะต้องมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกัน รู้และเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางข้างที่จะไปด้วยกันหรือทา
กิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันจึงมีความจาเป็น
3) ด้านการร่วมตรวจสอบแผน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตรวจสอบแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาคม
อาจเห็นว่าด้านการตรวจสอบแผนพัฒนาประชาคมจะต้องเข้าไปมีส่วนร่ วมให้มาก และอีกประการหนึ่งเทศบาลตาบลได้เปิด
โอกาสให้ประชาคมเข้าไปมีส่วนร่วมได้เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้จึงทาให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล
ตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตรวจสอบแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง ไม่สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และ ยุภาพร ยุภาศ (2560) ได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวั ดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
4) ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่ง
กุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ประชาคมอาจเห็นว่าการติดตามประเมินผลในแผนงานโครงการต่างๆ ของเทศบาล ประชาคมควรเข้าร่วมติดตามและ
ประเมินผลในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ ทุกแผนงานทุกโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อาจ
ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลของตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ (2556)ได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คล้ายกับแนวคิด
ของ ทวีทอง หงส์วิวัตน์ (2527) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อ 3) ด้านการ
ตรวจสอบแผน ร่วมติดสอบแผนโครงการ ตรวจสอบการบริหารงาน ตรวจสอบระบบขั้นตอนการทางาน เพื่ อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบล
ทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1) เพศ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
จัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน พบว่าไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาคมไม่ว่าจะ
เป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุ ลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเพศใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละเพศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนานาพาเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขส่วนรวม ดังนั้น ประชาคมทั้งเพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่ ง
กุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ
(2560)ได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน โดยรวม มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน คล้ายกับภคมน อินทร์น้อยได้ทา
การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลน้าคอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลน้าคอกจาแนกตามเพศ ใน

482

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา พ.ศ.2561

ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และกิจจา โพแดนได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน
2) อายุ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล
ตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาคมไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดจะมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภู มิ จังหวัดร้อยเอ็ด มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า
ช่วงอายุใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับทุกช่วงอายุต่างกันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนานาพาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขส่วนรวม
ดังนั้น ประชาคมทั้งสามช่วงอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคมน อินทร์น้อย (2558) ได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลน้าคอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลน้าคอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จาแนกตาม อายุ ต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลน้าคอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
และสุเนติลักษณ์ ยกเทพ และ ยุภาพร ยุภาศ (2560) ได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไม่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่าง
กัน ผลการวิจัยไม่ส อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่น นี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาคมไม่ว่าจะเป็นจะอยู่ในระดั บ
การศึกษาใด จะมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มากน้อย
เพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าระดับการศึกษานั้นๆ แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสทุกระดับการศึกษาต่างกันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนานาพาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขส่วนรวม ดังนั้น ประชาคมทั้งสามระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภู มิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์(2556) ได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัย พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จาแนกตาม การศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลวิศิษฐ์ ไม่แตกต่างกัน และภคมน อินทร์น้อย (2558) ได้ทาการวิจัย การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลน้าคอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลน้าคอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จาแนกตาม ระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลน้าคอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) จากการวิจัยพบว่า ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ควรวิจัย อุปสรรค และปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการตรวจสอบแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) จากการวิจัยพบว่า ด้านการติดตามประเมินผล เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้น ควรวิจัย บทบาทของประชาคมใน
การร่วมติดตามการประเมินผลในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับ
นี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จากดร.พัชรี ศิลารัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยให้มีความถูกต้อง
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ขอขอบพระคุณนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาในการให้คาแนะนาแก่ผู้วิจัยเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
PERSONNEL’S OPINIONS ON GOOD GOVERNANCE-BASED ADMINISTRATION AT TAMBON
THUNG KULA MUNICIPALITY IN SUWANNAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINEC
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บทคัดย่อ
สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกับตัวแปรด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่ ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะตามลาดับความถี่สูงไปหาต่า สามอันดับแรก ได้แก่ เทศบาลควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล, เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริหารของเทศบาลผ่านสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย และ ควรมีการจัดหน่วย
ให้บริการประชาชนอย่างสม่าเสมอและทั่วถึง โดยแจ้งแผนงานการออกหน่วยผ่านสื่อล่วงหน้า
คาสาคัญ : ความคิดเห็นของบุคลากร การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตาบลทุ่งกุลา
Abstract
The paper served the purposes: to study the level of opinion of personnel on the administration
of good governance. administrations at Tambon Thung Kula Municipality in the above district, to compare
their opinions as such to variables of their differing genders, ages and educational levels, to examine their
suggestions for enhancing its good governance-based administrations at the target municipality. Outcomes
of findings: Personnel opinions have been rated high in the overall aspect, as has each aspect taken into
consideration. Outcomes of comparison of their opinions to the preceding variables have found no
differences. Recommended suggestions in the descending of first three frequencies are that the
municipality ought to: open up opportunities to personnel taking a part in scrutinizing its good
governance-based administrations, add to easy access channels of public relations and give details of its
administrative tasks to residents, and provide regular and thorough service mobiles, informing work plans
through mass media in advance.
Keywords: personnel’s opinions, good governance-based administration, Tambon Thung Kula administration
บทนา
ประเทศไทยได้นาแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิรูปการเมือง โดยได้วางรากฐานแนวคิดนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยในหลายประเด็น เช่นความโปร่งใสการตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และ
การกระจายอานาจในปัจจุบันหลักธรรมาภิบาลได้กลายเป็นมาตรฐานสากลที่องค์การและหน่วยงานทั่วไปต้องการให้เกิดขึ้น
ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ทั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีข้อสรุปร่วมกันว่า เป็นกุญแจสาคัญประการหนึ่งที่จะนาไปสู่
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ความสาเร็จในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ กาลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน หลักธรรมาภิบาล หรืออาจ
เรียกได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance”
หมายถึงการปกครองที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ ที่เป็นวัฒนธรรมในการ
อยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข
สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน การปฏิรูปการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี (Good Governance) เป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน จะทาให้
สังคมมีความยุติธรรม มีความโปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครอง
แบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักที่ให้สามารถอยู่รว่ มกันอย่างสงบสุขไทยต้องนาหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ โดยมีหลักการพื้นฐานที่สาคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความสานึก
รับผิดชอบและหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542) เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
อดีตที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ล้วนต้องมีปัญหาในองค์กรทุกองค์กร อาทิเช่น
ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่ไม่เพียงพอต่อหน่วยงานและปัญหาที่มีข้อจากัดในด้านงบประมาณต่อการบริหารงานในการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นที่ต้องใช้ในหน่วยงานเป็นต้น เมื่อนาหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้บริหารงานจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คือการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รวมทั้งสิ้น 107 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 85 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ระดับ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้ง
โดยรวม รายด้าน และรายข้อ และเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว โดยใช้ F-test (One-way ANOVA)
2) สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านหรือทั้งฉบับโดย
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
3) นาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนีไ้ ด้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด นาเรียนนายก
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
2) ผู้วิจัยไดนาแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยทาการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้เวลาใน
การตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี ่อการบริหาร งานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา
S.D.
อันดับ แปลผล
X
1. ด้านหลักนิติธรรม
4.48 0.35
1
มาก
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.07 0.24
6
มาก
3. ด้านหลักความโปร่งใส
4.30 0.30
5
มาก
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
4.31 0.38
4
มาก
5 .ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.34 0.21
3
มาก
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
4.43 0.32
2
มาก
รวม
4.32 0.17
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตาบลทุ่ง
กุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหกด้าน
เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตาบลทุ่ง
กุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านจาแนกตามเพศ
เพศหญิง
เพศชาย
การบริหารจัดการตาม
(n=51)
(n=34)
หลักธรรมาภิบาล
S.D.
S.D.
t
Sig


1. ด้านหลักนิติธรรม
4.45
0.38
4.52
0.31
0.86
0.41
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.06
0.23
4.09
0.24
0.90
0.60
3. ด้านหลักความโปร่งใส
4.31
0.30
4.29
0.31
0.92
0.77
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
4.31
0.37
4.29
0.39
0.68
0.85
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.34
0.21
4.34
0.20
0.75
0.97
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
4.43
0.32
4.42
0.32
0.94
0.92
โดยรวม
4.32
0.18
4.33
0.17
0.89
0.83
จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่ง
กุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จาแนกตามอายุ
อายุ
การบริหารจัดการตาม
20-30 ปี
31-50 ปี
41 ปีขนึ้ ไป
หลักธรรมาภิบาล
(n=29)
(n=32)
(n=24)
S.D.
S.D.
S.D.



1. ด้านหลักนิติธรรม
4.51
0.38
4.46
0.35
4.47
0.32
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.10
0.23
4.03
0.23
4.09
0.24
3. ด้านหลักความโปร่งใส
4.29
0.32
4.26
0.31
4.37
0.27
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
4.22
0.43
4.34
0.35
4.35
0.34
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.39
0.18
4.31
0.21
4.33
0.23
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อายุ
การบริหารจัดการตาม
20-30 ปี
31-50 ปี
41 ปีขนึ้ ไป
หลักธรรมาภิบาล
(n=29)
(n=32)
(n=24)
S.D.
S.D.
S.D.



6. ด้านหลักความคุ้มค่า
4.48
0.36
4.37
0.30
4.44
0.29
โดยรวม
4.33
0.18
4.29
0.17
4.34
0.17
จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา

ต่ากว่าปริญญาตรี
(n=30)

ระดับปริญญาตรี
(n=45)

ระดับปริญญาโทขึ้น
ไป (n=10)

S.D.
S.D.
S.D.


1. ด้านหลักนิติธรรม
4.42
0.37
4.54
0.34
4.38
0.28
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.10
0.21
4.06
0.26
4.04
0.20
3. ด้านหลักความโปร่งใส
4.32
0.29
4.31
0.30
4.21
0.36
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
4.38
0.32
4.25
0.42
4.33
0.32
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.34
0.22
4.35
0.21
4.32
0.15
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
4.41
0.28
4.46
0.34
4.33
0.31
โดยรวม
4.33
0.17
4.33
0.18
4.27
0.19
จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน


สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เพศหญิง
จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65 และมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 ผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี อ่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม
ผลการเปรียบเทียบ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
บุคลากรได้เสนอแนะความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลาดับความถีส่ ูงไปหาต่า สามอันดับแรก คือ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการดาเนินงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพของเทศบาล, เทศบาลควรเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริหารของเทศบาลเพิ่ มขึ้นโดยเลือกสื่อที่สามารถเข้าถึงตัวของ
ประชาชนได้ เช่น เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว เป็นต้น และ เทศบาลควรมีการจัดหน่วยให้บริการประชาชน
อย่างสม่าเสมอและทั่วถึงโดยควรจัดทาตารางในการออกหน่วยให้บริการประชาชนล่วงหน้าและแจ้งให้กับประชาชนในแต่ละ
พืน้ ที่ทราบโดยทั่วกัน ตามลาดับ
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อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งงกุลา อาเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลตาบลทุ่งกุลาได้มกี ารบริหารงานโดยนาหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาล เทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิทยา บวรวัฒนา (2546, หน้า 2) กล่าวว่า การ
บริหารเป็นเรื่องของการนาเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะทางานด้วย
ความเต็มใจด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เหมือนแนวคิดของจันทรานี สงวนนาม
(2536, หน้า 4) ได้สรุปว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ
กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหารแต่
ละคนที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับพัชรี ศิริปรุ ได้ทาการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และณฐภณ ชัยชนะ ได้ทาการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ด้านหลักนิติธรรม บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลบริหารงาน
โดยยึดหลักการและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของเทศบาลอย่างเคร่ งครัด สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีตัวชี้วัดธรรมาภิบาลด้าน
ความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 แบ่งอานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับ หรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิ บัติ และอานาจ
หน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ
2. ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธเนศ เธียร
นันท์ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลท่าช้าง อาเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลท่าช้าง
อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักนิติธรรม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักคุณธรรม
อยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับดีมาก ตามลาดับ และด้าน
หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีมาก แต่มีความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย
3. ด้านหลักความโปร่งใส บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล
ทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาล
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคลากรติดตามตรวจสอบแผนงาน/โครงการต่างๆ จัดให้มีการรายงานผลการรับ-จ่ายเงิน และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ณฐภณ ชัยชนะ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านหลักความโปร่งใสพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และธเนศ เธียรนันท์ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลท่า ช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
พบว่า โดยภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับดีมาก
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4. ด้านหลักการมีสว่ นร่วม พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่ง
กุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลตาบลทุ่ง
กุลาได้เปิดโอกาสให้บุคลากร ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับธเนศ เธียรนันท์ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีมาก
คล้ายกับณฐภณ ชัยชนะได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และพัชรี ศิริปรุ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นของ ของประชาชน โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือหลักการมีส่วนร่วม
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า เทศบาลตาบลทุ่งกุลามีความมุ่งมั่นในการทางานให้ประสบความสาเร็จ เอาใจใส่ต่อปัญหาของประชาชนและ
ชุมชน ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา มา สอดคล้องกับแนวคิดชัยอนันต์ สมุทรวา
นิช (2543, หน้า 12) การจัดการที่ดีโดยหลักสากลจะประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน หมายถึง การมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมคล้ายกับแนวคิดของสถาบันราชประชาสมาสัย (2549, หน้า 6) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง ขบวนการหรือขั้นตอนในการทางาน หรือกิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้นในสถาบันฯ เริ่มจากงานในหน้าที่
รับ ผิ ดชอบของแต่ล ะคน งานที่ ไ ด้รั บ คาสั่ งให้ ท า หรื องานที่ร่ ว มกัน ท า จะต้อ งเป็น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าซึ่งสอดคล้ อ ง
ผลการวิ จัย ของณฐภณ ชั ยชนะ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มีต่ อการใช้ หลั กธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรีพบว่าโดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้าน
ความรับผิดชอบ และนันทนา อุทรักษ์ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลตาบลที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเทศบาลตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลตาบลที่มี
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า
6. ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลได้มีการประชุม
วางแผนลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคุมกากับให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐภณ ชัยชนะ ได้
ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัด
ชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักความคุ้มค่าพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนันทนา อุทรักษ์ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลตาบลที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล
ตาบลที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตาบลบุ่งเลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
1) บุคลากรมีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเนื่องจากเทศบาลตาบลทุ่งกุลามีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติจึงทาให้บุคลากรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องแนวคิดสุชาติ ประชากุล การบริหารเป็นศิลปะในการใช้
คนและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ และแนวคิดสมคิด บางโม การบริหารเป็นศิลปะในการใช้
คน เป็นการจัดการโดยอาศัยคน เงินและวัสดุเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
2) บุคลากรมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา อาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากเทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดี ที่ให้ความสาคัญกับ
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บุคลากรทุกคน จึงทาให้บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องแนวคิดมัลลิกา ต้นสอน การกาหนด
แนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถดาเนินงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ต้องการ และแนวคิดสุชาติ ประชากุล การบริหารเป็นศิลปะในการใช้คนและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
3) บุคลากรมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากเทศบาลมีการแบ่งงานตามความรู้
ความสามารถความเหมาะสมตามระดับการศึกษาของบุคลากร มีความสอดคล้องกับตาแหน่งนั้นๆ จึงทาให้บุคลากรที่มีการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมคิด บางโมเป็นการศิลปะในการใช้คน เป็นการจัดการโดยอาศัยคน เงิน
และวัสดุเป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นการจัดการของบุคคลและกลุ่มบุคคลในตาแหน่งที่รับผิดชอบ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลทุ่งกุลาที่ทราบจากผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาจาก
ประชากร ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตาบลทุ่งกุลาเท่านั้น ถ้ามีการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ในสังกัดอื่น
หรือในเขตพื้นที่อื่นๆ จะสามารถนาผลการวิจยั มาศึกษาเปรียบเทียบจนได้ข้อสรุปที่สามารถนาไปเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงได้
อย่างกว้างขวางต่อไป ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น เพื่อนามาใช้ประโยชน์ดังกล่าว
นอกจากนี้จะทาให้ได้ข้อค้นพบที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของเทศบาลกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพล
สัมพันธ์ หรือแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อเชื่อมโยงวิธีการวางรากฐานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลอย่างเป็น
ระบบและเกิดความต่อเนื่อง
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของงาน
ด้านต่างๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุม
ภายในของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ชุม ชนบ้ า นหนองหลวง – แหลมแค อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตาก โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อาเภอ เมือง จังหวัดตาก จานวน
5 คน พบว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดทาบัญ ชี แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักที่สาคัญ คือ 1) ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่สาเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี 2) ด้านประสบการณ์ ส่วนใหญ่มาจากการปฏิบัติอย่างเป็นประจา
สืบกันมา 3) ด้านการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง จึงส่งผลให้การทาบัญชีและงบการเงินไม่
ถูกต้อง ส่วนด้านการควบคุมภายในให้ความสาคัญในแต่ละด้านตามหลัก COSO ดังนั้นการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์
ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค ส่วนใหญ่จึงไม่ปัญหา
คาสาคัญ : การจัดทาบัญชี การควบคุมภายใน หลัก COSO กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค
Abstract
The objective of this research was to study problem, cause problem and the troubleshooting
guidelines of the accounting and internal control problems of Ban Nong Luang – Laem Kare Saving Fund
Group in Meuang District, Tak Province. Questionnaires and interviews were employed to collect data
from 5 people of the Ban Nong Luang – Laem Kare Saving Fund Group. From a study the results showed
that the three problems affect the Groups. 1)There is an education problem. Most part in the study only
graduated from primary school, and no knowledge of any accounts as a result, 2) The experience. Most
derive their accounting capabilities and understanding from their daily practices, and 3) The frequency of
accounting training was found to be at a moderate level as a result, the accounting and financial
statements are incorrect. In terms of the internal controls important by COSO. Therefore, the internal
control of the Ban Nong luang – Leam Kare Saving Fond Groups, Most no problems.
Keywords : the accounting, internal control, coso, ban nong luang – laem kare saving fund group
บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน” เพื่อให้ การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการพัฒ นาเศรษฐกิจแห่งชาติ และยุท ธศาสตร์การพั ฒนาพื้น ที่ในการ
เสริมสร้างความมั่งคงของชาติสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในด้าน
วิถีไทยวิถีพอเพียงด้วยการส่งเสริมให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการ
ออมทุกข่วงอายุ ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนการส่งเสริมการออมของชุมชนและเป็นแหล่ง
ทุนของชุมชนในการประกอบอาชีพ พร้อมกับมีการดาเนินการส่งเสริมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนในพื้นที่หมู่บ้าน
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยการเสริ มสร้างให้ ชุมชนมี การรวมตั วกัน อย่ างเข้ม แข็ง ช่ วยกั นร่ วมคิ ด ร่วมเรี ยนรู้ สู่ก ารปฏิบั ติ มี
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมที่เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตบนฐาน
ทรัพยากร ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 พ.ศ. 2550 – 2554 ) โดยการรวมตัวกันดังกล่าวก่อให้เกิดการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์
หรือรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้จึงมีข้อกาหนดหลักการและหลักเกณฑ์ของกลุ่มร่วมกันบนฐานแห่งความสามัคคี มีจิตสาธารณะ มีความ
เอื้ออารีต่อกัน มีการแบ่งปันและมีความเสียสละเพื่อมุ่งไปสู่ชุมขนที่เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อชุมชนนับเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาชุมชนตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ซึ่งมุ่งให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
ส่งผลให้เกิดการออม พร้อมกับดาเนินการบริหารจัดการเงินออมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมเพื่อพึ่งพาตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,2556) ตามวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการ
ประหยัดและออมเงินในรูปของเงินฝาก สนับสนุนการประกอบอาชีพรวมถึงสวัสดิการของสมาชิก ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนเพราะเงินทุนคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ ในการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ของ
ชุมชนดังกล่าวเป็นเรื่องของการบริหารเงิน ซึ่งนอกจากจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ การไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็น
ประการสาคัญแล้วการจัดทาทะเบียนเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงานที่สาคัญยิ่ง (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2552) จึงจาเป็นต้องมีระบบการควบคุมการเงินให้รัดกุมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยป้องกันการเสียหายอันอาจจะเกิดจากความบกพร่องในการบริหารงานของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยในการควบคุมทางการเงินที่ดีที่สุ ดคือ “การจัดทาบัญชี” (ถนอมพรรณ ดิษฐ์สันเทียะ, 2544 : อ้างอิง
แนวคิดเกี่ยวกับจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ ) เพราะการจัดทาบัญชีจะสามารถแสดงรายการและฐานะการเงินของกลุ่มออม
ทรัพย์ว่ามีความก้าวหน้า ทรงตัว หรือตกต่าประการใด และยังถือเป็นเกราะป้องกันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้เป็นอย่างดี
เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้ตลอดเวลา “การควบคุมภายใน” (Internal Control)” (Galloway D.J.
(1994)) หมายถึง แผนจัดแบ่งส่วนงาน วิธีการปฏิบัติงานที่ประสานกัน และมาตรการต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติในกิจการ เพื่อดูแล
รักษาสินทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีอย่างทันเวลา เพื่อช่วยนาพาองค์กรให้บรรลุถึง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ตั้งไว้สาเร็จ ซึ่งจะทาให้ความเชื่อมั่นได้ว่าการดาเนินธุรกิจเป็น ไปอย่างมีระเบียบและ
ประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบการทุจริต
และข้อผิดพลาด ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
หรือ COSO
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนที่เน้นการดาเนิ นงานให้มี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการทุจริต ฉ้อโกง การจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในจะเป็นส่วนที่สาคัญใน
การช่วยลดข้อผิดพลาดและการทุจริตนั้นได้ ทั้งนี้การส่งเสริมการอบรมแก่คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
บริหารกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนนั้น ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถตลอดจนการสร้างความตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : ออนไลน์)) ก็นับเป็นแนวทางในการจัดระเบียบให้แก่สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุขตั้งอยู่บนความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย
ชุมชนบ้านหนองหลวง - แหลมแค เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กแห่งหนึ่งของเขตอาเภอเมือง จังหวัดตากซึ่งจากที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่การบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค ได้จัดทาบัญชีตามรูปแบบที่ตนเองเข้าใจและ
ขึ้นอยู่กับความถนัดและประสบการณ์ของกรรมการโดยเฉพาะเป็นประธานและเหรัญญิก ซึ่งรูปแบบที่ทางราชการถ่ายทอดให้
จะนามาใช้ปฏิบัติเพียงบางรายการเท่านั้น ซึ่งอาจนามาสู่ปัญหาต่างๆ ต่อการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง
– แหลมแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อจะได้ศึกษาปัญหาจากการจัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์รวมไปถึงการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดทาบัญชี และการนาเสนองบการเงินได้ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะ
นาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไปของชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
บ้านหนองหลวง – แหลมแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาในการจัดทาบัญชีและการควบคุม
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ภายในของกลุ่มออมทรั พย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาปัญ หาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้าน
หนองหลวง – แหลมแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและระยะเวลา
ในการทางาน

ตัวแปรตาม
การจัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน แบ่งเป็น
1. ด้านความสามารถในการจัดทาบัญชี
2. ด้านความเข้าใจในการจัดทาบัญชี
3. ด้านการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชี

ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้จัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค
อาเภอเมือง จังหวัดตาก จานวนทั้งสิ้น 5 คน และผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
อย่างยั่งยืน
การศึกษาใช้วิธีการเก็บรักษาข้อมูล 2 ลักษณะ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถามของผู้มหี น้าที่จัดทาบัญชีเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดทาบัญชีและการควบคุมภายในรวมถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทาการศึกษาค้นคว้า
ข้ อ มู ล จากส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ ง พ.ศ. 2542 เพิ่ ม เติ ม จากเอกสาร ต าราทางวิ ชาการ บทความ ระบบออนไลน์
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ ใช้ โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การอธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และนาเสนอในรูปของตาราง
ประกอบการบรรยาย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดทาขึ้น โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพการเป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การจัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
ส่วนที่ 3 การควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
ส่วนที่ 4 ปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
ส่วนที่ 5 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการและผู้จัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนของเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
- เพศ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดทาบัญชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากว่าเป็นเพศชาย
- อายุ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดทาบัญชี ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมาจะมีอายุ
อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี ตามลาดับ
- วุฒิการศึกษา แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดทาบัญชี ส่วนใหญ่จะมีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา
รองลงมาจะมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นต้น ม.3 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปลาย ม.6 ตามลาดับ
- อาชีพ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดทาบัญชี ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมาจะมี
อาชีพรับจ้างทั่วไป ตามลาดับ
- ระยะเวลาในการทางาน แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดทาบัญชี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานที่
กลุ่มออมทรัพย์ระยะ 7 ปีขึ้นไป รองลงมาจะมีประสบการณ์ในการทางานเป็นระยะเวลา 3 – 4 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ความสามารถในการจัดทาบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนนี้จะ
แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่
2.1 ด้านความสามารถในการจัดทาบัญชี
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการจัดทาบัญชีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่สามารถจัดทาบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนได้ โ ดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือสามารถตรวจสอบยอดเงินสัจจะสะสมประจาเดือนกับสมุดบันทึกบัญชีหรือทะเบียนคุมยอดเงิน
สัจจะสะสมได้ สามารถตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มออมทรัพย์ที่ค้างชาระได้ สามารถคานวณเงินปันผลได้และกลุ่ม
ออมทรัพย์ของท่านมีการวางระบบบัญชี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 รองลงมาคือกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนของท่านมีจานวนผู้จัดทาบัญชี
เพียงพอหรือไม่ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 และรองลงมาคือสามารถจัดทาบัญชีรับ–จ่ายเงินสดได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20
2.2 ด้านความเข้าใจในการจัดทาบัญชี
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจในการจัดทาบัญชีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ทีความเข้าใจบัญชีเงินสด – บัญชีเงินฝากธนาคารและทะเบียนรายชื่อ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือมีความเข้าใจบัญชีเงินสัจจะสะสมและบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่
สมาชิก งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินและทะเบียนคุมเงินกู้ยืมแก่สมาชิก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือมีความ
เข้าใจทะเบียนคุมยอดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสมาชิกและทะเบียนคุมหนังสือสัญญากู้เงิน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 และรองลงมาคือมี
ความเข้าใจเกีย่ วกับบัญชีสินทรัพย์และทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสมโดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 ตามลาดับ
2.3 ด้านปริมาณอุปกรณ์ในการทางาน
พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ระดับความเหมาะสมของปริ มาณอุป กรณ์ ในการทางานอยู่ใ นระดับ น้อ ย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การจัดทาบัญชี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.80 รองลงมาคือมีความเหมาะสมของปริมาณตู้เก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชี โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.60 และรองลงมาคือมีความเหมาะสมของสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น เครื่อ งคอมพิวเตอร์ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.20
ตามลาดับ
2.4 ด้านการอบรมหรือการพัฒนาความรู้ด้านบัญชี
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการด้านการอบรมหรือการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ ยสูงสุดอยู่ที่เคยมีประสบการณ์ด้านการจัดทา
บัญชีมาก่อนและและพร้อมในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 รองลงมาคือเคยได้รับการอบรม
ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีมาก่อน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 การควบคุมภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการจัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนนี้จะแสดงเป็น
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งออกเป็นตามแนวคิด 5 ข้อ ดังนี้
3.1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาพรวมของสภาพแวดล้อมการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ทางกลุ่มมีการป้องกันมิให้คณะกรรมการหรือสมาชิกปฏิบัติตน
ในลักษณะที่มีความขัดแย้งด้านประโยชน์ส่วนตนกับกิจการของกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือมีการสื่อสารและการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 และรองลงมาคือ มีการ
มอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกลุ่มออมทรัพย์ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การมีประสิทธิภาพในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการและการมีประสบการณ์ของคณะกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกลุ่มโดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 ตามลาดับ
3.2 ด้านการประเมินความเสี่ยง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับของการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่หากคณะกรรมการขาดการวางแผนการปฏิบัติงานจะส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มเพียงใด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือการติดตามหนี้จากการให้กู้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00
รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย มีความสาคัญกับกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 2.60
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รองลงมาคือกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนของท่านมีความเสี่ยงในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 และรองลงมาคือการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบ่อยจนส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของทางกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนโดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 ตามลาดับ
3.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับของกิจกรรมการควบคุมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่กิจกรรมกาหนดให้มีการชี้แจงด้านการเงิน การบัญชีของกลุ่มและมีการ
ควบคุมทรัพย์สินและการบันทึกรายการข้อมูลของทรัพ ย์สินต่าง ๆ ของกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือการแบ่งแยก
หน้าที่การทางานให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและทักษะที่มขี องคณะกรรมการกลุ่มและมีการสอบทานการดาเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เป็นระยะ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 และรองลงมาคือการอนุมัติรายการ เช่นการอนุมัติก ารให้เงินกู้ยืมแก่
สมาชิก การอนุมัติการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 ตามลาดับ
3.4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับของสารสนเทศและการสือ่ สารอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็นให้กับคณะกรรมการและสมาชิกภายใน
กลุ่มออมทรัพย์ได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 รองลงมาคือ มีการจัดเก็บเอกสารอย่างครบถ้วน เป็นระเบียบ เป็น
หมวดเป็นหมู่ได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 รองลงมาคือมี การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การรับเงิน
ออม การให้กู้ยืม เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00 และรองลงมาคือมีการจัดทาและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน ด้าน
การเงินและการปฏิบัติงานของกลุ่มนาได้นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต เป็น
ต้น โดยมีค่าเฉลี่ย 2.00 ตามลาดับ
3.5 ด้านการติดตามและการประเมินผล
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับของการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือมีการติดตามผลการแก้ไข ปัญหา ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น มี
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของกลุ่มร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนและมีการประเมินประสิทธิภาพจากการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทางกลุ่มที่ได้วางไว้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40
และรองลงมาคือมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
ผลการศึกษา
ปัญหา
ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในการจัดทาบัญชีเท่าที่ควร
1. ด้านการจัดทาบัญชี
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคู่มือและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลทางการเงินและการบัญชี
2. ด้านการจัดทางบการเงิน
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน มีการประชุมทุกเดือน
3. ด้านการควบคุมภายใน
ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดทาบัญชีมีน้อย
4. ด้านอื่น ๆ
ส่วนที่ 5 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
ผลการศึกษา
ปัญหา
ควรส่งเจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดทาบัญชี
ควรได้รับการการแนะนาและสอนวิธีการจัดทางบการเงินจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการจัดทางบการเงิน
เน้นความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ ความเสียสละและความไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
3. ด้านการควบคุมภายใน
ควรนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านอื่น ๆ
การอภิปรายผล
ทางกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค ควรให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้ารับการอบรมจากสานักงานพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่คอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์โดยตรง
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เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้การบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามคู่มือและแผนการปฏิบัติงานได้วางเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างเดียวกันเพื่อง่ายและ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อีกทาง นอกจากนี้ควร
จะจัดจ้างพนักงานบัญชีที่จบตรงสาขามาปฏิบัติเพื่อจะได้เรียนรู้งานได้อย่า งเร็วขึ้นกว่าคนที่จบไม่ตรงสาขา (กรวิกา ไชยวงศ์
(บทคัดย่อ) การศึกษาศักยภาพด้านการจัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในเขตอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบ่ง ออกเป็น 3
ประเด็นหลัก คือ ด้านระดับการศึกษาเพราะผู้ทาบัญชีส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาและทุกกลุ่มฯ ไม่ได้จัดทา
บัญชีในรู ปแบบที่ เป็นมาตรฐานเหมือนกิ จการที่มุ่ งหวังผลกาไร แต่เป็น ลักษณะของการจัดทาบั ญชีตามความเข้ าใจเน้ น
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติไ ด้จริง ด้านประสบการณ์ของผู้ทาบัญชีส่วนใหญ่มีความสามารถและความเข้าใจในการ
จัดทาบัญชีจากการปฏิบัติเป็นประจาตามที่ปฏิบัติกันสืบมา ด้านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบัญชีอยู่ในระดับปานกลางจึงทา
ให้สามารถจัดทาบัญชีเฉพาะในส่วนที่ปฏิบัติอยู่แล้วเป็นประจา และทางกลุ่มฯ ก็ไม่มีคู่มือหรือต้นแบบในการจัดทาบัญชีกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต } และทางกลุ่มออมทรัพย์จะต้องจัดทางบการเงินให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้
เป็นไปตามคู่มือและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินและการบัญชีของสานักงานพัฒนาชุมชนเมือง(พ.ศ. 2542)
นอกจากนี้ทางกลุ่มออมทรัพย์ควรจะมีอุปกรณ์ในการปฏิบัตงิ าน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ เอกสาร ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ ให้
เพียงพอ ครบถ้วนและเหมาะสม ก็จะช่วยให้การดาเนินงานสะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าการทาบัญชีด้วยมือ และควรจะส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อช่วยให้การดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้านการควบคุมภายใน ทางกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองหลวง – แหลมแค มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน มีการจัดประชุมสมาชิกอย่างน้อยทุกเดือนเพื่อแจ้งผลการดาเนินงานและรวมไปถึงการจ่ ายเงินปัน
ผลแก่สมาชิก โดยในกิจกรรมการควบคุมภายในจะเน้นให้มีการตรวจสอบระบบการเงินของทางกลุ่มฯ เป็นประจาทุกเดือน ณ
ที่ทาการของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง มีการสอบทานการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เป็นระยะ มีการ
ตรวจสอบการอนุมัติการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและรวมไปถึงการควบคุมสินทรัพย์และกาหนดให้มีการชี้แจงด้านการเงินและ
การบัญชีของกลุ่มอย่างโปร่งใส โดยเน้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินจากใบสาคัญจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มออมทรัพย์ ทะเบียนคุมยอดต่าง ๆ หากพบข้อผิดพลาดก็จะรีบทาการแก้ไขร่วมกันทันที
(ประเสริฐ กายาไชย (2550) ได้ศึกษาเรื่องการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่
17 ตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายผลการศึกษาพบว่าการควบคุมภายในของกลุ่มฯ ที่สมาชิกให้ความสาคัญมากที่
สุดแต่ละด้าน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ด้านการ
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การติดตามหนี้ที่ไม่มีคุณภาพ ด้านกิจกรรมการควบคุม ได้แก่ การกาหนดให้มีการชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มฯ ให้สมาชิกทราบทุกระยะ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ และด้านการติดตามประเมินผล ได้แก่ การติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบของกลุ่มฯ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะการจัดทาบัญชี ทรัพย์สิน
และทรัพยากรของกลุ่มฯ นอกจากนี้ให้ความสาคัญในเรื่องของความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความเสียสละและความไว้วางใจ
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์กติกาที่ตกลงไว้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์และเงื่อนไขของทางชุมชนจึงส่งผลให้การควบคุมภายในเป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันเสมอ จึงส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาในการ
ควบคุมภายในนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตโดยเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอ
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยส่วนใหญ่จะดารงตาแหน่งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เป็นระยะเวลา 7 ปีขึ้นไป
2. การจัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์จากการตอบแบบสอบถาม
2.1 ด้านความสามารถในการจัดทาบัญชี
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสามารถ มาก เพราะสามารถจัดทาบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืม
ของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนได้
2.2 ด้านความเข้าใจในการจัดทาบัญชี
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พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสามารถ มาก เพราะจะเข้าใจในเรื่องบัญชีเงินสด – บัญชี
เงินฝากธนาคารและทะเบียนรายชื่อสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
2.3 ด้านปริมาณอุปกรณ์ในการทางาน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเพียงพอ น้อย เพราะวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
จัดทาบัญชี มีอยู่ในปริมาณจากัด รองลงมาตู้เก็บเอกสารเกี่ ยวกับบัญชี โต๊ะ เก้ าอี้และสารสนเทศที่ ทันสมัย เช่น เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์
2.4 ด้านการอบรมหรือการพัฒนาความรู้ด้านบัญชี
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็ นในด้านการพัฒนาระดับ ปานกลาง เพราะส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ด้านการจัดทาบัญชีมาก่อนและมีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม
3. การควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์จากการตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิด COSO
3.1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ทางกลุ่มออมทรัพย์มีการป้องกันมิให้
คณะกรรมการหรือสมาชิกปฏิบัติตนในลักษณะที่มีความขัดแย้งด้านประโยชน์ส่วนตนกับกิจการของกลุ่ม
3.2 ด้านการประเมินความเสี่ยง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ความเสี่ยงถ้าหากคณะกรรมการขาดการ
วางแผนการปฏิบัติงานจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเพียงใด
3.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ กาหนดให้มีการชี้แจงด้านการเงิน การ
บัญชีของกลุ่ม มีการควบคุมทรัพย์สินและการบันทึกรายการข้อมูลของทรัพย์สินต่าง ๆ ของกลุ่ม
3.4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้ค วามส าคั ญ มากที่สุ ด คื อ มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ให้ กั บ
คณะกรรมการและสมาชิกภายในกลุ่มออมทรัพย์ได้ทราบอย่างทั่วถึง
3.5 ด้านการติดตามและการประเมินผล
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ มีการลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. ปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
1. ด้านการจัดทาบัญชี ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในการจัดทาบัญชีเท่าที่ควร
2. ด้านการจัดทางบการเงิน ส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจคู่มือและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลทาง
การเงิน บัญชี
3. ด้านการควบคุมภายใน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการประชุมทุกเดือน
4. ด้านอื่น ๆ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดทาบัญชีมีน้อย
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
1. ด้านการจัดทาบัญชี ควรส่งเจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการจัดทางบการเงิน ควรได้รับการแนะนาและสอนวิธีการจัดทางบการเงินจากหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
3. ด้านการควบคุมภายใน เน้นความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ ความเสียสละและความไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจ
กันและกัน
4. ด้านอื่น ๆ ควรนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
จากข้อสรุปและการอภิปรายผลข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
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1. ผู้จัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง - แหลมแค ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ท างด้านบัญชี
เพราะสาเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขาหรือวุฒิการศึกษาน้อย ดังนั้นผู้จัดทาบัญชีควรเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง
เพื่อช่วยให้การดาเนินงานภายในกลุ่มออมทรัพย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู้จัดทาบัญชีส่วนใหญ่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดทาบัญชีและงบการเงินของกลุ่มออม
ทรัพย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชีและการจัดทางบการเงินตามรูปแบบมาตรฐานสากลกาหนดไว้
รวมไปถึงตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป
3. การจัดทาคู่มือการทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์โดยเฉพาะ จะสามารถช่วยให้ผู้จัดทาบัญชี เข้าใจตรงกัน
และสามารถจัดทาบัญชีได้ในรูปแบบเดียวกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มได้ต่อไป
4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนพร้อมเข้ามาติดตามดูผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการติดตามผลหากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ เกิดขึ้นจะได้รีบแก้ไขได้ทันที
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค
อาเภอเมือง จังหวัดตากขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้จัดทาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุ มชนบ้านหนองหลวง –
แหลมแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ให้ความร่วมมือในการทาวิจัยครั้งนี้พร้อมตอบแบบสอบถาม ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ นักศึกษา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จนทาให้งานวิจัยเรื่องนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ท้ายที่สุดนี้ หากมีสิ่งใดขาดตกบกร่องหรือมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยนี้จะมีประโยชน์กับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนอกจากนี้
ขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดาและผู้มีประคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
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การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาเอกชน จังหวัดกาแพงเพชร
A STUDY OF CONDITION AND GUIDELINES OF CHANGE MANAGEMENT
PRIVATE EDUCATION IN KAMPHAENGPHET
ชามา เทียนโสภา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานในสถานศึกษา ครูในสถานศึกษา จาก
จานวน 38 แห่ง สถานศึกษาละ 3 คน รวม 114 คน และผู้ทรงคุ ณวุฒิ จานวน 9 ท่าน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เ ชิงเนื้ อหา ผลการวิจัย พบว่ า (1) สภาพการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึ กษาเอกชน จั งหวั ด
กาแพงเพชร พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (2) แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย (1) ด้านโครงสร้าง ผู้บริหารควรติดตามการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างเป็นระยะ (2) ด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารควรมีการประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ (3) ด้านบุคลากร ผู้บริหารควรนาผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนมา
ปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง (4) ด้านวัฒนธรรม ผู้ บริหารควรมีการสร้างค่านิยมและความเชื่อในการ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรทุกฝ่าย
คาสาคัญ:การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน กาแพงเพชร
Abstract
This research The purpose of this study was to study the conditions and guidelines for change
management of the administrators of Kamphaengphet Provincial Public Schools. To set the management
guidelines for change of administrators in Kamphaengphet Province. The sample is the director of the
school. Head of school work group Teachers in 38 schools, each with 114 people and 9 experts. The
research instruments were questionnaires and questionnaires. Statistics used in data analysis include
mean and standard deviation. And content analysis. The results of this research are as follows: (1)
Kamphaengphet Province found that 4 aspects were at high level. (2) Changing management approach of
private school administrators. Kamphaengphet Province consists of (1) structural Executives should
monitor the improvement of the work process of each personnel according to the periodic structure. (2)
Technology Administrators should evaluate the use of modern media and technology in teaching and
learning. (3) Personnel management should improve the behavior of school personnel in order to
accommodate changes. (4) Management culture should build on values and beliefs in the workplace,
focusing on the good relationship of all personnel.
keywords :Change Management, Private Education Institutions, Kamphaengphet
บทนา
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โลกดูเหมือนจะแคบลงด้วยวิทยาการก้าวหน้า ด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ทาให้กลายเป็นไร้พรมแดน สังคมโลกจะมีการลื่นไหลระหว่าง วัฒนธรรมมากขึ้น นาไปสู่
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การผสมผสานความคิด ค่านิยม ตลอดจน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างมวล มนุษยชาติที่นาโลกเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองระหว่างประเทศใหม่ อันมี ผลกระทบต่อทุกชาติทุกภาษารวมทั้งประเทศไทย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น
คน หรือแม้กระทั่งสถานศึกษาก็ย่อม ได้รับผลกระทบด้วย สถานศึกษาในฐานะที่เป็นระบบเปิด ย่อมต้องได้รับผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะถ้า สิ่งแวดล้อมภายนอกเปลี่ยน สถานศึกษาต้อง
ปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดารงอยู่ขององค์การ การจัดการบริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีการปรับ แนวทาง
ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สิ่งที่เป็นแนวคิดในการบริหาร สถานศึกษาเพื่อให้อยู่รอดและ
ประสบความสาเร็จ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เมื่อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามใน
องค์การ หรือสถานศึกษา จึงจาเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์ เตรียมการ วางแผนอย่างเป็นระบบ ดาเนินการอย่าง เป็นขั้นตอน
สามารถชี้วัดความสาเร็จทาให้เกิดขึ้นได้อย่าง ชัดเจน ตลอดจนการรักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีการพัฒนาอย่างยิ่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน (เอกชัย กี่สุขพันธ์และคณะ, 2553 : 29)
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่หลักใน
การจัดการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ ย่อมต้องตระหนักถึงการพัฒนารูปแบบและระบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจากเหตุผลที่ว่าหากคนไทยทุก
คนมีสิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษาในโอกาสที่จะได้รับการศึกษาสูงขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้นก่อให้เกิดการสร้างงานได้
ด้วยตัวเอง นอกจากจะเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติแล้วยังช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ด้วยสมกับ คาว่า การศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2553 : 591)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเอกชนมีความ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ให้มีการบริหาร จัดการ ควบคุมการทางานในทุกระบบของการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการ
ปรับปรุง พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบ ทิศทางหรือแนวโน้มของการบริหารจัดการสถานศึกษา เอกชนใน
ปัจจุบันหรือในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึง เพื่อให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ สถานศึกษาเอกชนได้ นา
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลและ ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปใน
อนาคตและคุณภาพทาง การศึกษาโดยรวมของประเทศต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้อานวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานในสถานศึกษา ครูในสถานศึกษา จากจานวน
38 แห่ง สถานศึกษาละ 3 คน รวม 114 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการบริหารการศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษา และการบริหารกลุ่มงาน จานวน 9 ท่าน ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร โดยผ่านการนาประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 โดยคัดเลือก
ประเด็นในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดมาสร้าง
ประเด็นในการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นนาประเด็นข้อคาถามในการสัมภาษณ์มากาหนดกรอบในการสร้างคาถามเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชรและเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงานในสถานศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลการสั มภาษณ์ หลังจากนั้น ได้ข อความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาหัว หน้ากลุ่มงานใน
สถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยโดยสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร
ผลการศึกษาสภาพการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชรพบว่า โดยรวมทั้ง
4 ด้าน อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ด้านโครงส ร้างรองลงมาได้แก่ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านบุคลากร โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
ที่

สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับสภาพการบริหารฯ

̅

S.D.

แปลผล

ลาดับ

1

ด้านโครงสร้าง

4.20

0.29

มาก

1

2

ด้านเทคโนโลยี

4.00

0.35

มาก

3

3

ด้านบุคลากร

3.97

0.45

มาก

4

4

ด้านวัฒนธรรม

4.08

0.43

มาก

2

โดยรวม
4.06 0.34
มาก
ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้าง พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดแสดงแผนภูมิสายบังคับบัญชาที่ได้ปรับปรุงแล้วและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รองลงมาได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และผู้บริหารโรงเรียน
กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละฝ่ายจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตามลาดับ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุ คลากรแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างเป็น
ระยะ
ด้านที่ 2 ด้านเทคโนโลยี พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้บุคคลากรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริ ม
บุคคลากรให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย และผู้บริหารโรงเรียนจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีของบุคคลากรตามลาดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการประเมินการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ
ด้านที่ 3 ด้านบุคลการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รองลงมาได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้เห็นความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามลาดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนนาผลการประเมินพฤติกรรมของ
บุคลากรในโรงเรียนมาปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ด้านที่ 4 ด้านวัฒนธรรม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างค่านิยมและความเชื่อในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายหลังจากที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนการปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างค่านิยมและความเชื่อในการปฏิบัติงานโดย
มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรทุกฝ่ายหลังจากที่มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการปฏิบัตงิ าน และผู้บริหารโรงเรียนมี
การสร้างค่านิยมและความเชื่อในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานของ
ทุกฝ่ายตามลาดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างค่านิยมและความเชื่อในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของบุคลากรทุกฝ่าย
2. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
กาแพงเพชร ผู้วิจัยนามาสรุปผลโดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร โดยภาพรวมด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบุคลากร สรุปได้ 10 แนวทาง ดังตารางที่ 1 แสดงแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร
แนวทางที่
รายการ
1
ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนอัตรากาลังเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
2
ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
3
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมไป
ถึงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4
ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน
5
ผู้บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลการ
6
ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้กับบุคลการถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
7
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีระดมความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ สร้างศรัทธาให้
เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงทาการเปลี่ยนแปลง
8
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้กับบุคลการอย่างเป็นธรรม
9
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการอบรมทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด เทคนิค วิธีการเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาตนเอง
10
ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพ
2. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร ในรายด้านสรุปได้ว่ามี
แนวทาง ดังนี้
2.1 ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้าง ประเด็น ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างเป็นระยะ สรุปได้ 7 แนวทาง ได้แก่
2.1.1 ส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ก ารวางแผน เพื่ อ ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ก าหนดระยะเวลาและ
ทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการประจาปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
2.1.2 ผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุนบุคลการทุกฝ่ายดาเนินงาน โดยการอานวยความ
สะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ
2.1.3 กากับติดตาม ทั้งระดับบุคคล/หมวดวิชา เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตาม
แผนงาน
2.1.4 ให้การนิเทศงานระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้งานมีปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที อาจมี
การติดตามด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคล หรือมีการประชุมกลุ่มสาระ หรือให้แต่ละคนรายงานความก้าวหน้าของงาน เป็น
สัปดาห์หรือเดือน
2.1.5 มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินผล จากเครื่องมือต่างๆ ที่มี เช่นสถิติที่
เป็นข้อมูลทั่วไปของฝ่ายวิชาการ ผลงาน หรือแบบทดสอบ เป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาทิศทางที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายมีจุดเด่น จุดด้อย ประการใด
2.1.6 เมื่อสิ้นปีการศึกษาต้องมีการประเมินและสรุปเพื่อนาผลมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ใน
การดาเนินงานต่อๆไป
2.1.7 นาผลการประเมินที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว นาเสนอต่อผู้ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนาผลไปใช้ในการ
พัฒนางาน และเผยแพร่ผลการประเมิน
2.2 ด้านที่ 2 ด้านเทคโนโลยี ประเด็น ผู้บริหารโรงเรียนมีการประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ สรุปได้ 10 แนวทาง ได้แก่
2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้
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2.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมหรือสนับสนุนบุคลการเข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทักษะในการ
จัดทาสื่อการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
2.2.4 ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนวัตกรรมเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
สถานศึกษา
2.2.5 ผู้บริหารประเมินผลหรือตรวจสอบสื่อหรือเทคโนโลยีในการอานวยความสะดวกในการ
ทางานของฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้พร้อมใช้งาน
2.2.6 ผู้บริหารประเมินผลหรือตรวจสอบนวัตกรรมต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาให้สามารถบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.7 ผู้บริหารสถานศึกษาออกแบบวิธีการทางานใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี
2.2.8 ผู้บริหารพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
2.2.9 ผู้บริหารส่งเสริมเทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากร
2.2.10 ผู้บริหารสถานศึกษาปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
2.3 ด้านที่ 3 ด้านบุคลากร ประเด็น ผู้บริหารโรงเรียนนาผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรใน
โรงเรียนมาปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานในโรงเรียน สรุปได้ 2 แนวทาง ได้แก่
2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการประเมินการพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนในด้าน
สมรรถนะหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย
2.3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการวางแผน การกาหนด
เป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการติดตามประเมินผล
ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบผลสาเร็จ
2.3.1.2 การบริการที่ดี ความตั้งใจในการให้บริการ การปรับปรุงระบบการบริการให้
มีประสิทธิภาพ
2.3.1.3 การพัฒนาตนเอง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สร้างเครือข่าย
2.3.1.4 การท างานเป็ นที ม การให้ ความร่ วมมือ ช่ วยเหลือ และสนับ สนุ นเพื่อ น
ร่วมงาน การเสริมแรงให้กาลังใจเพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย การแสดงบทบาท
ผู้นาหรือผู้ตาม การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2.3.1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีวินัย
และความรับผิดชอบในวิชาชีพ การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการประเมินการพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนในด้าน
สมรรถนะประจาสายงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
2.3.2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2.3.2.2 การพัฒนาผู้เรียน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน การพัฒนา
ทักษะชีวิตและสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับ
ผู้เรียน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.3.2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข
ความปลอดภัยของผู้เรียน จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้น ประจาวิชา กากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา
2.3.2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีการสารวจปัญหา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา จัดทาแผนการวิจัย
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2.3.2.5 ภาวะผู้นา วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู สนทนา
อย่างสร้างสรรค์ การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
2.3.2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ การ
สร้างกลไกเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้
2.4 ด้ า นที่ 4 ด้ า นวั ฒ นธรรม ประเด็ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ก ารสร้ า งค่ า นิ ย มและความเชื่ อ ในการ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของบุคลากรทุกฝ่าย สรุปได้ 10 แนวทาง ได้แก่
2.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงาน และยกย่อง
ความสาเร็จในการทางานของแต่ละทีม
2.4.2 ผู้ บ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ ที ม งานได้ มีส่ ว นร่ว มในการบริ หารงานที่ น อกเหนื อ จากความ
รับผิดชอบตามปกติ
2.4.3 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อละลายพฤติกรรม
2.4.4 ผู้บริหารปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมที่กลุ่มยึดถือ
ร่วมกัน
2.4.5 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดตัวชี้วัด หรือเกณฑ์มาตรฐานในการ
ตรวจสอบการบริหารงานอย่างครอบคลุมและเหมาะสม
2.4.6 ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมการดาเนินงานของแต่ละฝ่ายให้มีความร่วมมือในการ
ทางานอย่างเหมาะสม
2.4.7 นาหลักความยืดหยุ่นมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2.4.8 นาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน
2.4.9 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศความไว้วางใจในการปฏิบัติงานใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
2.4.10 ผู้บริหารมีการพัฒนาความเชื่อด้านการมีจิตสาธารณะแก่บุคลากร
อภิปรายผล
1. สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร จากผลการศึกษา
สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่สาคัญมา
อภิปรายผลไว้ดังนี้
สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วิลาวัลย์ อันมาก (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้านคน และด้านวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เชิดศักดิ์ศุภโสภณ (2553: 59) ได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐพบว่า 1) สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนมีการกาหนดทิศ
ทางการบริหารโดยคานึงถึงความต้องการ/ความจาเป็นมีการวิเคราะห์งานหลักที่สาคัญและจาเป็นของโรงเรียนมีการจัดทาแผน
งบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนมีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยจัดทาเป็นแผนประจาปีก ารขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารเป็นแบบล่างขึ้นบนมีโครงการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถประเมินผลและนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม 2) ปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาคือการกาหนดนโยบายไม่ได้สะท้อนปัญหาที่แท้จริง
ของสถานศึกษาการกาหนดเป้าหมายไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริงและการกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ
ไม่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์การขาดการทางานเป็นทีมจานวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับจานวนงานมีงบประมาณไม่เพียงพอ
กฎระเบียบไม่เอื้ออานวยต่อการตัดสินใจและการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติง าน 3) รูปแบบการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึ กษาขั้นพื้น ฐานของรัฐที่ ควรจะเป็ นคือ รูปแบบบูร ณาการ 4 มุ มมอง
ประกอบด้วยมุมมองจากบนลงล่างมุมมองจากล่างขึ้นบนมุมมองจากภายนอกสู่ภายในและมุมมองจากภายในสู่ภายนอก
แนวคิดหลักการและวัตถุประสงค์ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างการเพิ่มบทบาทหน้าที่และบริการใหม่การเปลี่ยนผู้นาและ
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การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโครงสร้างการบริหารแบบงานหลักและงานที่ปรึกษาแบบร่วมคิดร่วมทาและ
ลักษณะรูปแบบบูรณาการ 4 มุมมองและกลยุทธ์การดาเนินงานประกอบด้วยกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนองค์การโดยการบัญชาการให้
มีส่วนร่วมในวงจากัดการกระจายอานาจและการสร้างขีดความสามารถให้แก่สมาชิกองค์การส่วนปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสู่
ความสาเร็จส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสมรรถนะส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนและปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมได้แก่การบริหารทรัพยากร
การมีส่วนร่วมของบุคลากรเครื อข่ายภายนอกการจัดการปัญหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมความ
เป็นสถาบันและการเปลี่ยนแปลงองค์การ ที่เป็นเช่นนี้เพราะในยุคปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาให้องค์กรเป็นเลิศในด้านต่างๆ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โครงสร้างของ
องค์กรเกิดจากผู้บริหารมีความคิด มีทักษะในการปรับปรุงการบริหารมากกว่า ซึ่งจะใช้เทคนิคต่างๆในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง เพื่ อรองรับสถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงและสร้ างความรู้ ความเข้าใจให้ กับผู้ใ ต้บังคับบัญ ชาเพื่ อให้ ยอมรั บการ
เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ วิรัตน์มาตันบุญ (2552 : 64) ศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์การของ
โรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ประชากรที่ใช้ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปี
การศึกษา 2551 จานวน 84 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
ความถี่และร้อยละผลการศึกษาสรุปว่าในการเตรียมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้ได้แต่งตั้งคณะทางานบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของ
โรงเรียนจัดประชุมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะทางานและกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียน
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียนส่วนการดาเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้ได้จัดทาแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสร้างของโรงเรียนจัดวาระแนะนาภารกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบกากับ
การดาเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ชี้แจงให้บุคลากรในโรงเรียนเห็นถึงประโยชน์
ที่แต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียนและจัดเตรียมช่องทางการให้ความช่วยเหลือ/คาปรึกษาแก่
บุคลากรในช่วงเริ่มใช้โครงสร้างใหม่ของโรงเรียนสาหรับการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนผู้ตอบแบบสอบถาม
เกินครึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ว่าได้ปรับปรุงระบบการดาเนินงานในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนให้สามารถอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นดาเนินการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาผลงานของบุคลากรจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียน
สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ทั้งนี้ในด้านบุคลากร ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลายๆอย่างๆ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุผลอยู่ในระดับต้นๆ ที่มีคน
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หากแต่เมื่อมีการทาความเข้าใจประชุมชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กร
จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรประสบผลสาเร็จ บุษกรวัชรศรีโรจน์ (2550 : 15-17) กล่าวว่า
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นพื้นฐานซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้องค์การและ
บุคลากรสามารถที่จะปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่ างๆที่เกิดขึ้นในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากผลลัพธ์
ของการดาเนินการขององค์การมาจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การโดยรวมดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิด
การยอมรับในองค์การก็คือการยอมรับของบุคลากรโดยรวมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงานขององค์การและเพื่อให้
การเปลี่ยนแปลงนั้นๆเกิดขึ้นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อองค์การองค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ และสอดคล้องกับปัณรส มาลากุลณอยุธยา
(2551 : 10- 20) ที่กล่าวว่าการดาเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่ามีกระบวนการในการจัดกาลังคนผู้ที่จะมาปฏิบัติงาน
ในโครงการเปลี่ยนแปลงนั้นถือได้ว่าเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีส่วนสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จของโครงการทั้งในแง่ของการ
ดาเนินงานและในแง่ของการสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหมู่สมาชิกขององค์การดังนั้นนอกจากความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการเปลีย่ นแปลงองค์การแล้วผูน้ าการเปลี่ยนแปลงควรมีคุณสมบัติด้านอื่นๆด้วยเช่นความสามารถในการ
สื่อสารความกระตือรือร้นความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นความเป็นผู้ร่วมงานที่ดีและมีความคิ ดริเริ่ ม
สร้างสรรค์นอกจากนี้ปัณรส มาลากุลณอยุธยา (2551:45-68) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงบุคคล ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เน้นที่สมาชิกองค์การซึ่งพิจารณาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติทักษะด้านภาวะผู้นาทักษะด้านการสื่อสารและลักษณะ
สาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการพัฒนาองค์การ
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ข้อที่มีคะแนนต่าสุด ประเด็นต่อไปนี้ 1)ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างเป็นระยะ 2) ผู้บริหารโรงเรียนมีการประเมินการใช้สื่ อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ 3)ผู้บริหารโรงเรียนนาผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรใน
โรงเรียนมาปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานในโรงเรียน 4)ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้าง
ค่านิยมและความเชื่อในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของบุคลากรทุกฝ่าย ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาก
จากในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาผู้บริหารยังขาดการประเมินหรือติดตามผลของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ให้ครอบคลุม เพราะฉะนั้นในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาต้องทาให้ครอบคลุมไปในทุกๆด้าน เพื่อให้มี
ความสัมพันธ์กันซึ่งจะนาองค์กรให้ไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ bartol. (1998: 371-374) ให้รูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ 1) ด้านโครงสร้าง ( structure) 2) ด้าน
เทคโนโลยี (technology) 3) ด้านคน (people) และ 4) ด้านวัฒนธรรม (culture) โดยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเหล่านี้
จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งอาจจะทาให้ด้านอื่นมีการเปลี่ยนแปลงด้วยและสอดคล้องกับธวัช
บุณยมณี (2550 : 152) กล่าวถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) คือวิวัฒนาการของแนวคิดทางการ
บริหารตามภาวการณ์ต่าง ๆอาทิการบริหารแนววิทยาศาสตร์มนุษยสัมพันธ์เชิงระบบและตามสถานการณ์ภาวการณ์ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท (context) ของสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีฯลฯเป็นการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบริหารแบบรู้เท่าทันทันการณ์มีวิสัยทัศน์โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมเป็นตัวตั้งแล้วนามาวิเคราะห์เรียบเรียง
เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจแล้วจัดการกาจัดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชรจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยนาประเด็น
ที่สาคัญมาอภิปรายผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร โดยภาพรวมด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบุคลากร สรุปได้ 10 แนวทาง ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนอัตรากาลังเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง 2) ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง 3) ผู้บริหาร
สถานศึกษาแสดงวิสัยเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 4) ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน5) ผู้บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลการ
6) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้กับบุคลการถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง 7) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธี
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ สร้ างศรัทธาให้เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงทาการเปลี่ยนแปลง 8)
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้กับบุคลการอย่างเป็นธรรม 9) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการ
อบรมทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด เทคนิค วิธีการเพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 10) ผู้บริหารสถา นศึกษา
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ปัณรสมาลากุลณอยุธยา (2551 : 10- 20) ที่กล่าวว่าการดาเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่ามีกระบวนการในการจัด
กาลังคนผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในโครงการเปลี่ยนแปลงนั้นถือได้ว่าเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (change agent) ซึ่งมีส่วนสาคัญยิ่ง
ต่อความสาเร็จของโครงการทั้งในแง่ของการดาเนินงานและในแง่ของการสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหมู่สมาชิกของ
องค์การดังนั้นนอกจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการเปลี่ยนแปลงองค์การแล้ วผู้นาการเปลี่ยนแปลงควรมี
คุณสมบัติด้านอื่นๆด้วยเช่นความสามารถในการสื่อสารความกระตือรือร้นความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ความเป็นผู้ร่วมงานที่ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นอกจากนี้ ปัณรสมาลากุลณอยุธยา (2551:45-68) ได้กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงบุคคล (people change) ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เน้นที่สมาชิกองค์การซึ่งพิจารณาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทั ศ นคติ ทั ก ษะด้ า นภาวะผู้ น าทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารและลั ก ษณะส าคั ญ ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ห รื อ เรี ย กการ
เปลี่ยนแปลงนี้ว่าการพัฒนาองค์การ (organization development : od) และสอดคล้อง strack. (2001: 59) ศึกษาการ
ริเริ่มนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ในโรงเรียน rock prairie ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งใหม่ในเขตพื้นที่
การศึกษา college station รัฐเท็กซัสเพื่อศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานของโรงเรียนใน 3 ด้านคือด้านบุคลากรด้าน
ผู้ปกครองและด้านนักเรียนโดยศึกษาการปฏิบัติงานของโรงเรียนเกี่ยวกับ 1) งบประมาณ 2) การคัดเลือกบุคลากร 3) ขวัญ
และกาลังใจของครูและ 4) การบริหารจัดการโรงเรียนพบว่า 1) ครูและผู้ปกครองมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน
โดยเฉพาะในแง่ภารกิจของโรงเรียน 2) ระดับการมีส่วนร่วมของครูสูงขึ้นทาให้ครูมีขวัญและกาลังใจสูงขึ้น 3) การที่ครูมีส่วน

508

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ร่วมตัดสินใจมากขึ้นและการที่ความเชี่ยวชาญของครูถูกใช้ไปในทางบวกมากขึ้นทาให้ความเป็นวิชาชีพของครูสูงขึ้นและความ
ต้องการของโรงเรียนได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น 4) การที่ผู้ปกครองกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารโรงเรียนรูปแบบ
นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีช่องทางในการให้ความร่วมมากขึ้น 5) แม้การบริหารแบบนี้จะทาให้ครูมีความเป็นนัก
วิชาชีพสูงขึ้นช่วยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้นแต่นักเรียนก็ยังคงเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์กล่าวคือบรรยา กาศ
ทางบวกในโรงเรี ย นความสามั ค คี ข องครู แ ละความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งของผู้ ป กครองน าพาไปสู่ ก ารสอนที่ มี
ประสิทธิผล 6) การมีส่วนร่วมของครูในการคัดสรรบุคลากรกระบวนการงบประมาณและกระบวนการปรับปรุงโรงเรียนทาให้
โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้มาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากมีการเปลีย่ นแปลงด้านบุคลากรไปในทิศทางที่
ดีแล้ว จะนาไปสู่องค์กรที่เข้มแข็งและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดกาแพงเพชร
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านบุคลากร ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการวางแผนอัตรากาลัง ขอบเขต อานาจหน้าที่
บุคลากรแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนและมีอัตรากาลังเพียงพอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆของบุคลากร รวมไปถึงสวัสดิการที่เพียงพอ และสถานศึกษาสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของบุคลากร
เพื่อให้ยอมรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนีน้ ี้ สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่คอยให้คาแนะนา ปรึกษา ดูแลเอาใจใส่และเสียสละเวลาในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัยครั้งนี้ ทาให้วิจัย
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่ง และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิจัยทุก
ท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิจัยฉบับนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้
จนผู้วิจัยสามารถนามาใช้ในการทางานวิจัยครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และเสนอแนะแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัตติ ามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ทาการสุ่มเลือกแบบเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 202 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย จาแนก
ได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกาหนดราคาและการเสียภาษี 2) ด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา และ 3) ด้านความน่าเชื่อถือ
ของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งทาการตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าจากร้านค้า จานวน 10 ร้าน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวม ผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติตามกฎหมายในระดับ มากและมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 58.0 ผลการเสนอแนะแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ คือ 1) ควรสร้างการรับรู้กฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ ให้หลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น
2) ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 3) การสื่อสารกฎหมายควรมีความชัดเจน และ 4) ควรส่งเสริมและปลูกฝังการมีคุณธรรม
จริยธรรม ความสุจริตในงานอาชีพของผู้ค้า ออนไลน์ และผลการตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าจากร้านค้า บนสื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่า ในภาพรวม ร้านค้าได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 82.5 และมีเพียงร้อยละ 17.5 ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมาย
คาสาคัญ: พฤติกรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดพิษณุโลก
Abstract
This research aims to study legal behavior of sellers through social media in phitsanulok province and
suggest ways to good behavior creation in the compliance of the law of the seller through social media in
phitsanulok province. This study was conducted to collect data from sellers by purposive sampling total of
202 persons were selected to study the behavior of legal practice, classified into three categories: 1) pricing
and taxation 2) product standards and advertising and 3) credibility of online seller and verify sale product
contents from 10 shops. This research found that in the overview, the most of sellers There is a high and
highest level of legal compliance. 58.0%. The results of the suggestions for good behavior in the legal practice
of the seller through social media in Phitsanulok were as 1) create legal awareness through online channels
2) Law enforcement should be strictly enforced 3) Legal communication should be clear and 4) It should
promote and cultivate ethics, ethics in the job of sellers and the result of verification sale product contents
from shops on social media found that in the overview, the shops have complied with the law 82.5% and
only 17.5% did not complied with the law.
Keywords: Behavior, Legal Compliance, Sellers via Online Social Media, Phitsanulok Province
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บทนา
จากกระแสความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพอิสระและ
เป็นเจ้าของกิจการเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะจาหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์
หรืออินสตาร์แกรม ก็นับเป็นหนึ่งในอาชีพได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความ
สะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา รวมทั้งผู้จาหน่ ายสินค้ายังมีโอกาสที่จะได้รายรับจานวนมากในการ
ขยายเวลาในการขายสินค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าการขายผ่านหน้าร้านเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และผลจากการ
สารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่า e-Commerce ที่นับรวมมูลค่าการจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐ จานวนทั้งสิ้น 2,560,103.36 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 สูงถึงร้อยละ 14.03 ในขณะที่ปี 2560
สามารถคาดการณ์มูลค่า e-Commerce ที่นับรวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ได้เป็นจานวนทั้งสิ้น 2,812,592.03 ล้านบาท
ซึง่ จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.86 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),
2560)
จากสถิติตัวเลขผู้ขายออนไลน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า มีผู้ขายออนไลน์ในไทยสูงถึง 1,005,000 ราย แต่
ตัวเลขการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ มีเพียงแค่ 13,000 รายเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ไม่ถึงร้อยละ 2 และในจังหวัด
พิษณุโลก มีผู้ขายออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพียง 423 ราย จากจานวนผู้ขายออนไลน์ที่มีตัวตนอยู่บนสือ่ สังคม
ออนไลน์ จานวนทั้งสิ้น 3,250 ราย ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น ดังนั้นการที่ผู้ขายออนไลน์ไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องก็ทาให้
ระบุตัวตนไม่ได้ ทาให้การเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถกระทาได้อย่างง่าย และเป็นเรื่องเป็นราวกันมาตลอด ยกตัวอย่างเช่น
ชาระเงินแล้ว ไม่ได้สินค้าที่ระบุไว้ สินค้าไม่มีคุณภาพ รวมทั้งการหลีก เลี่ยงการจ่ายภาษีได้ง่าย ส่งผลให้ภาครัฐได้รับภาษี ไม่
ครบถ้วน แม้ผู้ประกอบการบางรายจะจดทะเบียนอย่างถูกต้อง แต่พฤติกรรมการทาธุรกิจกลับแสดงถึงความไม่ตั้งใจทาธุรกิจ
ออนไลน์จริง ผู้จดทะเบียนบางรายยอมทาธุรกิจแบบขาดทุนโดยมีพฤติกรรมขายสินค้าต่ากว่าต้นทุนอย่างชัดเจน เพื่อต้องการตัด
โอกาสการค้าแบบมีร้านค้าที่ทาธุรกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าให้ได้จานวนมากเพื่อเตรียม
ขายธุรกิจแก่ผู้ค้าออนไลน์รายใหญ่จากต่างประเทศเป็นมูลค่าที่สูง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) ซึ่งการนากฎหมายมาใช้ในการ
ควบคุมและกากับดูแลการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ทั้งในด้านตัวผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์ สินค้า การโฆษณา และ
ทรัพย์สินทางปัญญา จะส่งผลให้ธุรกิจดาเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
จากความสาคัญและที่มาของปัญหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการดาเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ จะทาให้ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรม
ของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาตัวบทกฎหมายให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับพฤติกรรมการทาธุรกรรมของทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคบนระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัตติ ามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ คือ ผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดพิษณุโลก
ทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จานวนทั้งสิ้น 423 ราย
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จาแนกได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, หน้า 43) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้
จานวนทั้งสิ้น 202 คน
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1.2.2 ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยทาการสุ่มเลือกแบบเจาะจง ร้านค้าที่จาหน่ายอาหาร ยา
และเครื่องสาอาง จานวน 10 ร้าน เพื่อตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจว่าเป็นไปตามข้อกาหนดของกฏหมาย
การจาหน่ายสินค้าออนไลน์หรือไม่
เนื้อหาและวิธกี ารรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยทาการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก จาแนกได้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดราคาและการเสียภาษี ด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา และด้าน
ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์
2.2 ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยใช้การส่งแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างด้วย Google Form ให้กลุ่มตัวอย่างผู้จาหน่ายสินค้า ตอบแบบสอบถาม
2.3 ผู้วิจัยทาการตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ จานวน
10 ร้าน ว่าเป็นไปตามข้อกาหนดของกฏหมายการจาหน่ายสินค้าออนไลน์หรือไม่ และมีประเด็นใดบ้างที่ทาถูกต้องหรือไม่เป็นตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย
ระยะเวลาในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล จานวนทั้งสิ้น 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ จ าหน่ า ย
สิ น ค้ า ผ่ า นสื่ อ สั งคมออนไลน์
ได้แก่
- เพศ
- อายุ
- วุฒิการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ประเภทสินค้าที่จาหน่าย

ตัวแปรตาม
- ระดั บ ในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ส ร้ า ง
พฤติ ก รรมที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายของผู้ จ าหน่ า ย
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- เนื้ อ หาในการเสนอขาย
สินค้าบนหน้าเพจของร้านค้า
บนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ตาม
ข้ อ ก าหนดของกฏหมายการ
จาหน่ายสินค้าออนไลน์

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
การวิจัย เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และแบบตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของ
ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1 แบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การสอบถามข้อมูลระดับในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยจาแนกออกได้ 3 ด้านย่อย ได้แก่ ด้านการกาหนดราคาและการเสียภาษี ด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา
และด้านความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์
ตอนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
5.2 แบบตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ แบ่ ง ออกเป็ น 2
ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลทั่วไปของร้านค้า
ตอนที่ 2 การตรวจสอบเนื้อหาของร้านค้าออนไลน์ ที่ทาถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
กฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มี 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ร่วมกับการนาเสนอด้วยค่าความถี่และค่า
ร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเด็น
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่รวบรวมได้จากแบบตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของ
ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของร้านค้า โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์และแปร
ผลข้อมูล
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเสนอขายสินค้าของร้านค้าออนไลน์ เพื่อการจาแนกว่าได้ทา
ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายประเด็นใดมากหรือน้อย โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ร่วมกับการแปรผลด้วย
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
สามารถแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยออกเป็น ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการจาหน่ายสินค้า
ออนไลน์ เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย และสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นทาการประเมินความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายการขายสินค้าออนไลน์ และด้านการตลาดอิเลคทรอนิกส์
จานวน 3 ท่าน ซึ่งคะแนน IOC ของทุกคาถามในแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.5 จากนั้นได้นาแบบสอบถามทาการทดลองเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทดลอง จานวนทั้ง สิ้น 30 คน แล้วจึงนามาหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ด้วยค่า
Cronbach's alpha ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.823 จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบคุณภาพไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์จังหวัดพิษณุโลก ในขั้นต่อไป
3. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Form และทาการส่งให้กลุ่มตัวอย่างผู้จาหน่ายสินค้า
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บนสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 202 คน ได้ตอบแบบสอบถาม
4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นทาการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่
ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
5. ตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 10 ร้าน ว่า
เป็น ไปตามข้อ กาหนดของกฏหมายการจ าหน่า ยสิน ค้า ออนไลน์ห รือ ไม่ และมี ประเด็นใดบ้ างที่ท าถูก ต้อ งหรือ ไม่เ ป็น ไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย จากนั้นทาการจาแนกประเด็นโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ร่วมกับการแปรผลด้วยค่าความถี่ และค่าร้อย
ละ
ผลการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีกระบวนการดาเนินการวิจัยซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จาแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จานวน
202 คน ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.7
และส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.0 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.3 สถานะปัจจุบันเป็นผู้มี
อาชีพและมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 66.7 โดยประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.1
มีรายได้ต่อเดือน
10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.8 จาหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสาอาง/สินค้าเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ
41.7
และจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Facebook คิดเป็นร้อยละ 92.0
1.2
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลระดับในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
รายการ
ระดับในการปฏิบัติตามกฎหมาย (%)
มากที่สุด มาก
ปฏิบัติ
ปาน
น้อย
น้อย
ตามใน กลาง
ที่สดุ
ระดับ
มากและ
มากที่สุด
ด้านที่ 1 การกาหนดราคาและการเสียภาษี
1. แสดงราคาจ าหน่ า ย ค่ าบริก าร รวมถึ ง
ประเภท ชนิด ลั กษณะ ขนาด น้าหนั ก และ
รายละเอี ย ดของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยการ
เขียน พิมพ์ หรือกระทาให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใด
ในการขายสินค้าออนไลน์
2. แสดงข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
นอกเหนื อ จากราคาจ าหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ

46.4

21.4

67.8

ปฏิบัติ
ตามใน
ระดับ
น้อย
และ
น้อย
ที่สุด

10.7

3.6

17.9

21.5

14.9

11.1

18.5

29.6

(3)

33.3

22.2
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รายการ
มากที่สุด

ค่าบริการไว้ในการขายสินค้าออนไลน์เพื่อให้
ลูกค้ารับทราบ
3. ขายสินค้าตรงตามราคาที่ได้แจ้งไว้

ระดับในการปฏิบัติตามกฎหมาย (%)
มาก
ปฏิบัติ
ปาน
น้อย
น้อย
ตามใน กลาง
ที่สดุ
ระดับ
มากและ
มากที่สุด

ปฏิบัติ
ตามใน
ระดับ
น้อย
และ
น้อย
ที่สุด

48.1

18.5

66.6

14.9

0.0

18.5

18.5

46.4

17.9

64.3

14.2

3.6

17.9

21.5

29.6

22.2

51.8

14.9

7.4

25.9

33.3

40.8

20.4

61.2 (2)

13.9

5.1

19.7

24.9

51.9

14.8

66.7

7.4

3.7

22.2

25.9

33.3

11.1

44.4

18.6

0.0

37.0

37

3.7

59.3

63.0

11.1

22.2

3.7

25.9

55.6

11.1

66.7

3.7

0.0

29.6

29.6

10. ไม่ ส่ งข้ อ มู ล ข้ อ ความ หรื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ โปรโมตหรือชักชวน
ให้ซื้อสินค้าแก่บุคคลอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้รับข้อมูล

11.1

59.3

70.4

7.4

22.2

0.0

22.2

ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 2

31.1

9.6

9.6

18.5

28.1

4. ดูแลราคาสินค้าต่างๆ ให้อยู่ในระดับราคา
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่
เป็นธรรม ไม่มีการฮั้วราคา รายใหญ่รังแกราย
เล็ก และกาหนดราคาตามอาเภอใจ
5. หากท่านทาการขายสินค้าแบบสั่งก่อนได้
สินค้าในภายหลัง (Pre-Order) ท่านได้ทาการ
เสี ย ภาษี น าเข้ า สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศอย่ า ง
ถูกต้อง
ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 1
ด้านที่ 2 มาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา
6. หากท่ านขายสิ น ค้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหาร ยา และเครื่องสาอาง สินค้าของท่านมี
อ.ย.กากับมาตรฐาน
7. “การโฆษณา” ที่ไม่ใช้ข้อความชักชวนให้
หลงเชื่อเกินความจริง ข้อความไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บ ริ โ ภค หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ สั งคม
เป็นส่วนรวม
8. ไม่ฝากร้านบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเจ้าของ
บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ไม่ยินยอม
9.ไม่ขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

(2)

31.1
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รายการ
มากที่สุด

ด้านที่ 3 ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์
11.
จดทะเบี ย นการค้ า ต่ อ ส านั ก งาน 29.6
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
12. เปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ และสินค้า/บริการ 46.8
ให้ลูกค้าทราบ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย

ระดับในการปฏิบัติตามกฎหมาย (%)
มาก
ปฏิบัติ
ปาน
น้อย
น้อย
ตามใน กลาง
ที่สดุ
ระดับ
มากและ
มากที่สุด

ปฏิบัติ
ตามใน
ระดับ
น้อย
และ
น้อย
ที่สุด

18.5

48.1

11.2

3.7

37.0

40.7

29.2

76.0

5.5

18.5

0.0

18.5

(1)

13. ก าหนดนโยบายที่ ชัด เจน และมี ก าร
ดาเนินการมิให้มีการนาข้อมูลของผู้บริโภคไป
ใช้ประโยชน์ในทางอื่น ที่ทาให้เกิดการ รบกวน
หรือความเสียหายแก่ผู้บริโภค
ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 3

15.8

12.3

28.1

35.6

23.0

13.3

36.3

30.7

20.0

50.7 (3)

17.4

15.1

16.8

31.8

ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยในภาพรวม

34.2

23.8

58.0*

13.6

9.9

18.3

28.3

จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า ในภาพรวม ผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติตามกฎหมายใน
ระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.0 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา ในระดับมากและมากที่สุด เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมา
คือ ด้านการกาหนดราคาและการเสียภาษี คิดเป็นร้อยละ 61.2 และด้านความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ คิดเป็น
ร้อยละ 50.7 ตามลาดับ และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มี การปฏิบัติตามกฎหมาย 3
ประเด็นแรก คือ การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ และสินค้า/บริการให้ลูกค้าทราบ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ใน
ระดับมากและมากที่สุด เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ ไม่ส่งข้อมูล ข้อความ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การ โปรโมตหรือชักชวนให้ซื้อสินค้าแก่บุคคลอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้รับข้อมูล คิดเป็นร้อย
ละ 70.4 และแสดงราคาจาหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้าหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ
โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทาให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใด ในการขายสินค้าออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 67.8 ตามลาดับ
5.2 ผลการเสนอแนะแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัยทาการสรุ ปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ ดีในการปฏิบัติต ามกฎหมายของ
ผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้จาหน่ายสินค้าออนไลน์
จานวน 202 คน โดยได้ผลสรุปดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ข้อเสนอแนะ
จานวนผู้ที่แสดงความคิดเห็น (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ควรสร้างการรับรู้ กฎหมายผ่านช่องทาง
13
6.4
ออนไลน์ ให้หลากหลายช่องทางเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และ
ทีวี
ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
12
5.9
การสื่อสารกฎหมายควรมีความชัดเจน
10
5.0
ควรส่ งเสริ มและปลู กฝั งการมี คุ ณ ธรรม
8
4.0
จริยธรรม ความสุจ ริตในงานอาชี พ ของ
ผู้ค้าออนไลน์
ควรจั ด ระเบี ย บโครงสร้ า ง และวาง
5
2.5
กฎเกณฑ์ ใ หม่ เพื่ อ ให้ ผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ออนไลน์ ได้ ยึ ดถื อ ปฏิบั ติ อย่ า งเคร่งครั ด
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่แสดงความคิดเห็น
154
76.2
รวมทั้งสิ้น
202
100.0
5.3 ผลการตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามข้อกาหนดของ
กฏหมายการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ จากร้านค้า จานวน 10 ร้าน โดยได้ผลสรุปดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามข้อกาหนดของ
กฏหมายการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
รายการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบตามข้อกาหนดกฎหมาย (จานวนร้าน)
ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
กฎหมาย
ด้านที่ 1 การแสดงข้อมูลและกาหนดราคา
1. แสดงราคาจาหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ
10
0
ขนาด น้าหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการ
(100.0%)
(0.0%)
เขียน พิมพ์ หรือกระทาให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใด ในการขายสินค้า
ออนไลน์
2. แสดงข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคา
10
0
จาหน่ายสินค้า หรือค่าบริการไว้ในการขายสินค้าออนไลน์เพื่อให้
(100.0%)
(0.0%)
ลูกค้ารับทราบ
3. ขายสินค้าตรงตามราคาที่ได้แจ้งไว้
10
0
(100.0%)
(0.0%)
4. ราคาสินค้าอยู่ในระดับราคาเหมาะสม เพื่อให้ เกิดการแข่งขัน
10
0
ทางการค้าที่เป็นธรรม
(100.0%)
(0.0%)
ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 1

40
(100.0%)
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รายการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบตามข้อกาหนดกฎหมาย (จานวนร้าน)
ถูกต้อง
ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
กฎหมาย

ด้านที่ 2 มาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา
5. แสดง อ.ย.กากับมาตรฐาน หากขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา และเครื่องสาอาง
6. “การโฆษณา” ที่ไม่ใช้ข้อความชักชวนให้หลงเชื่อเกินความจริง
ข้อความไม่เป็นธรรมต่อผู้บ ริโภค หรืออาจก่ อให้เกิด ผลเสียต่ อ
สังคมเป็นส่วนรวม
ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 2

7
(70.0%)
9
(90.0%)

3
(30.0%)
1
(10.0%)

16
(80.0%)

4
(20.0%)

ด้านที่ 3 ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์
7. จดทะเบี ย นการค้ าต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค และแจ้งให้ลูกค้าทราบบนหน้าเพจ
8. เปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ และสินค้า/บริการให้ลูกค้าทราบ
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 3

2
8
(20.0%)
(80.0%)
8
2
(80.0%)
(20.0%)
10
10
(50.0%)
(50.0%)
ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยในภาพรวม
66
14
(82.5%)
(17.5%)
จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่า ผลการตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ตามข้อกาหนดของกฎหมายการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ ในภาพรวม ร้านค้าได้ ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกฎหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 82.5 และมีเพียงร้อยละ 17.5 ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ร้านค้าได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามข้อกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 คือ ด้านการแสดงข้อมูลและกาหนดราคา ส่วนด้านความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้า
ออนไลน์ นั้น ร้านค้าส่วนใหญ่ ทาถูกต้อง และผิดข้อกฎหมาย โดยคิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนการค้าต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และแจ้งให้ลูกค้าทราบบนหน้าเพจ
คิดเป็นร้อยละ 80
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จัยเรื่องพฤติ กรรมการปฏิ บัติต ามกฎหมายของผู้จาหน่า ยสิน ค้าผ่ านสื่ อสังคมออนไลน์ใ นพื้น ที่จังหวั ด
พิษณุโลก ครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลที่ได้รับอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า ในภาพรวม ผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์สว่ นใหญ่ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา ในระดับสูงที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องรักษามาตรฐานด้านตัวสินค้า
และการโฆษณาอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ดังที่งานวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (วิภาวรรณ มโน
ปราโมทย์, 2556) ซึ่งได้ผลสรุปจากการวิจัยว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความไว้วางใจมากที่สุ ดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่
ผู้ขายสินค้าผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา สินค้าที่ขายผ่านอินสตาแกรมมีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลง
ประกาศจริง และสินค้าที่ขายผ่านอินสตาแกรมมีราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้จาหน่ายสินค้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย สูงที่สุดเป็นประเด็นแรก คือ การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ และสินค้า/บริการให้
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ลูกค้าทราบ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2549) ได้กล่าวถึงลักษณะที่ดีของ
สารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 หมวดหลัก โดยหมวดที่ 4 ระบุไว้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส สาระสาคัญในหมวดนี้กล่าวถึง การที่
คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเที ยมกันและน่าเชื่อถือ และผลการวิจัยได้
แสดงให้เห็นอีกว่า ผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะ ในการสร้างการรับรู้กฎหมายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ให้หลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบัน มีการ
นาเสนอและเผยแพร่ตัวบทกฎหมายการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ในวงแคบหรือมีการใช้สื่อหรือช่องทางที่ยังไม่เป็ นที่แพร่หลาย
เท่าที่ควร รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวดมากนัก และมีอัตราโทษที่ค่อนข้างต่า ไม่เพียงพอที่จะทาให้ผู้ประกอบการเกรง
กลัว จึงส่งผลให้มีผู้จาหน่ายสินค้าออนไลน์จานวนไม่น้อยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อ แต่กไ็ ม่สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้ขายได้เพราะผู้ขายมักจะไม่ใช้ชื่อจริงหรือข้อมูลจริง (ศลิษา ทองโชติ และคณะ, 2557) ทั้งนี้การมีกฎหมาย
บังคับอย่างเคร่งครัดให้ผู้ประกอบการออนไลน์ ทุกรายต้องขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้มีการเก็บข้อมูลจริง ก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คลี่คลายลงได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ที่ศึกษาได้มาใช้พัฒนาและส่งเสริมการรับรู้กฎหมายจาหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. ควรดาเนินงานวิจัยและพัฒนาสื่อออฟไลน์และออนไลน์เพื่อการเสนอกฎหมายไปยังประชาชนแบบหลากหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และทีวี ซึ่งสื่อที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น ควรจะต้องมีความสอดคล้องกับรูปแบบความ
ต้องการและพฤติกรรมการใช้ชีวิตสาหรับกลุ่มคนทุกเพศวัยอย่างแท้จริง
เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2559). การจดทะเบียนธุรกิจ ปี 2559. นนทบุรี : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2549). ทฤษฎีตลาดทุน. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย.
ศลิษา ทองโชติ, ประทีป ทับอัตตานนท์ และ สอาด หอมมณี. (2557). การคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2560). รายงานผลการสารวจมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560. กรุงเทพฯ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.
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การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
THE USES OF SOCIAL NETWORKS FOR POLITICAL COMMUNICATION OF STUDENTS, MAJORING
IN POLITICAL SCIENCE AT MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY ROI ET CAMPUS
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทาง
การเมืองของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา ผลการวิจัย
ด้านพฤติกรรมของนักศึกษา พบว่า 1) นักศึกษาเป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มีเหตุผลใช้ในการศึกษา มี
อิทธิพลเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง และเข้าถึงเครือข่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือโดยตรง 4 G 2) การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
ด้านเนื้อหา 3) ข้อเสนอแนะตามลาดับความถี่มากไปหาน้อย คือ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระตุน้ ให้เกิดการศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ างการเมืองที่กว้างขึ้น และนักศึกษาได้รับข้อมูล
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น
คาสาคัญ : การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
Abstract
The research served the purposes to study: 1) political science students’ behaviors of consuming social
networks for political communications whereby at Roi Et Campus, 2) their uses of them for political communications, 3)
their suggestions for their uses of them for political communications. Research outcomes of studying their behaviors
have disclosed 1) they subscribe Facebook’s membership; next, their only reason of uses of them is for education, for
students have had a direct influence on their own choice of social networks, directly accessing them through 4G
technology. 2) Their uses of them have been overall rated at the high scale. Given each aspect in the descending order
of means, they are technologies of social networks, benefits of social networks, the uses of social networks and
contents. 3) Their suggestions in the descending order of first three frequencies are that students can monitor news of
political movements in different issues since social networks help motivate students toward education, surf the internet
and widely exchange political learnings. Further, students can proportionally receive growing data in social networks.
Keywords : uses of social networks political communication political science students
บทนา
ในการดาเนินการกิจกรรมทางการเมืองนั้น การสื่อสารถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง (political instrument)
ชนิดหนึ่ง นั้นหมายความว่า การสื่อสารสามารถทาหน้าที่เสริมสร้างระบบสังคมการเมือง (socio-political system) ให้มีความ
เข้มแข็งและมั่นคงได้ โดยป้อนข่าวสารและความรู้ให้แก่ประชาชนได้เข้าใจโครงสร้างและบทบาททางการเมืองของรัฐบาลและ
ประชาชนในขณะเดียวกันก็เก็บข้อมูลและข้อคิดเห็นจากสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อนามาพัฒนากลไกของรัฐ และแสวงหา
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หนทางแก้ไขประเทศร่วมกัน (ยุทธพร อิสรชัย 2551 : 10) ซึ่งพื้นที่ทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ตจัดได้ว่าเป็นรูปแบบของสื่อใหม่
เป็นพื้นที่นาเสนอข่าวสารแนวคิด ความคิดเห็น และบทวิพากษ์ได้อย่างเสรี เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีอานาจมากขึ้น
ในเวทีการเมือง เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมิต้องแสดงตัวตน เป็นกลางที่หลีกเลี่ ยงการปฏิสัมพันธ์
แบบเผชิญหน้าในการสื่อทุกลาดับขั้นตอน ทาให้ประชาชนจานวนมากอาศัยช่องทาง การสื่อสารนี้ในการแสดงความคิดเห็นทั้ง
ที่ตามกระแส และที่ทวนกระแสแห่งสาธารณมติ การเกิดขึ้นของเวทีสาธารณะนี้เป็นการเพิ่มบรรยากาศและส่งเสริมสถานภาพ
ของประชาธิปไตยในสังคมทั่วไป (นภดล อินนา 2549 : 62)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินชีวิตทาให้คนทั่วไปรับรู้ข่าวสารการเมืองผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ได้รับรู้การสื่อสารการเมืองหลายรูปแบบ จากการเรียนการสอนใน
หลักสูตร การเข้าร่วมกิจกรรมในสถาบันการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง จนถึง การสื่อสารการเมืองผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มนักศึกษา ถือเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางการเมือง และมีการแสดง
ความเป็นตัวตนในทางการเมืองที่ชัดเจน
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
สื่อสารการเมืองของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นพลังของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางการเมืองต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ประโยชน์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกัน
และระวังในอนาคตต่อไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2. เพื่อศึกษาการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตร้อยเอ็ด 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด รวม 366 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 183 คน ใช้การคานวณตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นปีทั้ง 4 ชั้น กับนักศึกษาทั้งหมดใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิในแต่
ละชั้นปีจากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มี 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
สื่อสารทางการเมืองตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .93 โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้ง
โดยรวม รายด้าน และรายข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:121)
4.51-5.00
หมายถึง
มีระดับการใช้มากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
มีระดับการใช้มาก
2.51-3.50
หมายถึง
มีระดับการใช้ปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
มีระดับการใช้น้อย
1.00-1.50
หมายถึง
มีระดับการใช้น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ ข้อมูลโดยระดับการใช้เ ครือข่ายสังคมออนไลน์ใ นการสื่อสารทางการเมื องของนักศึก ษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใน
การบรรยายข้อมูล โดยวิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
2) สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านหรือทั้งฉบับโดย
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค นาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1) ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
2) ผู้วิจัยไดนาแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยทาการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างฟังให้
เวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด
ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านเป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์อะไรบ้าง
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. Facebook
84
45.90
2. Youtube
7
3.80
3. Line
17
9.30
5. อื่นๆ
75
41.00
รวม
183
100
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จานวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.90 รองลงมาเป็นสมาชิกของเครือข่ายอื่น ๆ จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00เป็นสมาชิกของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ Line จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และ เป็นสมาชิกของเครือข่ายYoutube จานวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.80
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเหตุผลที่ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เหตุผลที่ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. ติดต่อกับเพื่อนทั่วไป
59
32.24
2. ความบันเทิง
7
3.83
3. ติดต่อกับครอบครัว
24
13.11
4. ด้านการงาน อาชีพ และธุรกิจ
8
4.37
5. การศึกษา
85
46.45
รวม
183
100
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีเหตุผลใช้ในการศึกษา จานวน 85 คนคิด
เป็นร้อยละ 46.40 รองลงมา ใช้เครือข่ายติดต่อกับเพื่อนทั่วไป จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 32.24 ใช้เครือข่ายติดต่อกับ
ครอบครัว จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11 ใช้เครือข่ายด้านการงาน อาชีพ และธุรกิจจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37
และใช้เครือข่ายสังคมความบันเทิงจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.83
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเหตุผลใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย
แต่ละครั้งเท่าใด ของการเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งเท่าใดของการเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
จานวน (คน)
ออนไลน์
1. ต่ากว่าหนึ่งชั่วโมง
45
2. 1-2 ชั่วโมง
77
3. 3-4 ชั่วโมง
22
4. 4 ชั่วโมงขึ้นไป
39
รวม
183
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จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาโดยเฉลีย่ แต่ละครั้งเท่าใดของการเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 1-2 ชั่วโมง จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 42.07 รองลงมา ต่ากว่าหนึ่งชั่วโมง จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60
4 ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31 และ3-4 ชั่วโมง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.02
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเหตุผลใครมีอิทธิพลให้ท่านเลือกใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด
ใครมีอิทธิพลให้ท่านเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. ตนเอง
93
50.80
2. ครอบครัว
50
27.30
3. เพื่อน
25
13.70
4. ครู อาจารย์
15
8.20
รวม
183
100
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอิทธิพลเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากทีส่ ุด ด้วยตนเอง จานวน
93 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 รองลงมา ครอบครัว จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 เพื่อน จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
13.70 และครู อาจารย์ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเหตุผลใช้วิธีใดบ้างในการเข้าถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านใช้วิธีใดบ้าง ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. ใช้โทรศัพท์พื้นฐานของที่บ้าน
25
13.70
2. ใช้อินเทอร์เน็ตขององค์กร/สถาบัน/หน่วยงาน
50
27.30
3. ใช้ Free WiFi
24
13.10
4. ใช้โทรศัพท์มือถือโดยตรง 4 G
62
33.90
5. ใช้ Internet SIM
22
12.00
รวม
183
100
จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือใดบ้าง ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใช้
โทรศัพท์มือถือโดยตรง 4 G จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 รองลงมา ใช้อินเทอร์เน็ตขององค์กร/สถาบัน/หน่วยงาน
จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ใช้โทรศัพท์พื้นฐานของที่บ้าน จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 ใช้ Free WiFi
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 และใช้ Internet SIM จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00
2. การใช้เ ครือ ข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่ อสารทางการเมื องของนั กศึก ษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมือง
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดโดยรวม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมือง
S.D.
ระดับ

ด้านเนื้อหา
3.97 0.48
มาก
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์
4.07 0.56
มาก
ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
4.05 0.50
มาก
ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
4.01 0.55
มาก
รวม
4.02 0.47
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นราย

523

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์
รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และด้านเนื้อหา
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นการสื่ อ สารทางการเมื อ งของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดนี้ ลาดับความถี่มากไปหาน้อยสาม
อันดับแรก คือ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระตุ้นให้เกิด
การศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทางการเมืองที่กว้างขึ้น และนักศึกษาได้รับข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น
ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 มีอายุ 21-25 ปี
จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ
45.90 มีเหตุผลใช้ในการศึกษา จานวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 46.40 มีอิทธิพลเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง
จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 เข้าถึงเครือข่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือโดยตรง 4 G จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90
และมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
และด้านเนื้อหา นักศึกษาได้เสนอแนะการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ใ นการสื่ อ สารทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ลาดับความถี่มากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระตุ้นให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเมืองที่กว้างขึ้น และนักศึกษาได้รับข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่องการใช้เครือข่ายสัง คมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1 การใช้เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นการสื่ อ สารทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า รัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ผลการวิจัย พบว่า เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน ที่
เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของนักศึกษานั่นสามารถเลือกเปิดรับการ
สื่อสารในเวลาและสถานที่ใดก็ได้ เนื้อหาที่เกิดขึ้นในเว็บบอร์ดจะเน้นความสนใจเฉพาะ เข้าไปแสดงความคิดเห็นในการร่วมทา
กิจกรรมทางการเมือง สอดคล้องกับงานวิจัยกุมาริชาติ ศรีโสม(2556) ได้ศึกษา เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการ
สื่อสารการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
สื่อสารการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์(2554) พฤติกรรมการ
ใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านเนื้อหา พบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้
ว่า ทั้งนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้มีช่องทางในการสื่อสารการเมืองเพิ่มมากขึ้น และเชื่อมโยงข้อมูลทางการเมืองต่าง ๆ ให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยกุมาริชาติ ศรีโสม(2556) ได้ศึกษา เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการสื่อสาร
การเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงผลการวิจัย พบว่า ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้มีช่องทางการสื่อสารการเมืองเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก รองลงมาเทคโนโลยีทาให้การ
สื่อสารการเมืองใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นมีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก และเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้รู้สึก
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ว่ามีความใกล้ชิดกับอีกฝ่ายอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิด กาญจนา แก้วเทพ(2547) เนื้อหาของข่าวสาร มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะ คือ เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การเมืองในความหมายของการจัดสรร การต่อสู้ แย่งชิง ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์
เชิง อานาจ คุณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งของเนื้อหาทางการเมือง คือ เป็นเรื่องราวที่อยู่ในปริมณฑลของสาธารณะ
(public affairs)
ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า ทั้งนี้ เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นตัวกาหนดความก้าวหน้าพื้นฐานทางสังคม
ซึ่งส่งผลซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้เห็นสื่อใหม่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิด
กิตติ กันภัย(2543). กล่าวว่า การที่จะเข้าใจสื่อชนิดใดเราจาเป็นต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การ
เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับสังคมซึ่งส่งผลซึ่งกันและกัน เช่น ประเทศอังกฤษจะสามารถสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรวรรดิได้
ต้องสร้างทางรถไฟให้เสร็จเพื่อที่จะสร้างระบบเครือข่ายโทรเลข และโทรศัพท์ให้ได้ เพราะต้องอาศัยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ชาติที่มีอานาจจึงสามารถแผ่ขยายอานาจออกไปได้ไกล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้น
ให้สื่อใหม่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น ๆ และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้ อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า ทั้งนี้ นักศึกษารับข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและเป็นประโยชน์ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ สอดคล้องกับกุมาริชาติ ศรีโสม (2556)ได้ศึกษา เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสือ่ สารการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงผลการวิจัยพบว่าด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ทาให้ผู้คนมีโอกาสในทาง
การเมืองสะดวกขึ้นและอรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์ (2554). พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์
และมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่
เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า ทั้งนี้ นักศึกษาเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกความคิดเห็น ความสนใจและความ
ต้องการของตนเองในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของอังศณา ณ สงขลา(2559).ได้ศึกษา เรื่อง
พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เลือกรับข่าวสารผ่าน
โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตผ่านรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ Wireless เลือกรับข่าวสารประเภทข่าวบันเทิงมาก
ที่สุดผ่านกระดานข่าวประจาเว็บไซต์เพื่อติดตามข่าวสารในแต่ละวัน คล้ายกับอรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์(2554). พฤติกรรมการใช้
สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า
1) พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และชาญณรัตน์ สารทนิยม (2556).พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นประจาผ่านทางเว็บไซด์และสังคมออนไลน์แต่ไม่
นิยมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (2) สื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมือง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากช่วยให้สามารถรับรู้ข่าวสารทางการเมืองได้อย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย อีกทั้ง
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั้งทางตรงและทางอ้อมและ (3) การสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นทางการ
3.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากการวิจัย การใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ใ นการสื่ อ สารทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า รัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ด้านการสื่อสาร มีการใช้ประโยชน์
ในแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนเครือค่ายสังคมออนไลน์เพื่อการติดตามข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ทางการเมือง
ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจทาวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
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1.ควรมีการศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา อันจะเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้องค์กรต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยมุ่งเน้นศึกษากับกลุ่มเป้าหมายของ เยาวชน ผู้สูงอายุ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยญาณสังวร และผู้เชี่ยวชาญ
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชารัฐศาสตร์การปกครอง ทุกท่านที่ได้กรุณา ช่วยเหลือ สนับสนุน งานวิจัยเล่มนี้ จนทาให้สามารถรวบรวม
ข้อมูลสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านวารสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก: กรณีศึกษา นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 3
Factors affecting engineering students’ reading english journals ability at
Rajamangala University of Technology Lanna Tak: a case study of 3rd year
industrial engineering students
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
*
corresponding author e-mail : sathirasak@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มคี วามสาคัญซึง่ มีผลกระทบต่อการอ่านวารสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และเป็นการสารวจปัญหาในความสามารถของการอ่านของนักศึกษาขณะที่อ่าน
วารสารภาษาอังกฤษกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 30 คน เป็นนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ (34061302) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ซึ่งในรายวิชานักศึกษาต้องอ่านวารสารภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ซึ่งเป็นการใช้สถิตเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลใน
การอ่านวารสารภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการอ่านวารสารภาษาอังกฤษมากที่สุด ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างที่นักศึกษาอ่านวารสารภาษาอังกฤษ คือ 1) คาศัพท์ยาก 2) ไม่สามารถแปลวารสารได้ 3) ขี้เกียจอ่านวารสาร 4) ไม่
เข้าใจในเนื้อหาของวารสาร 5) วารสารมีความยาก 6) วารสารมีหลายหน้า 7) นักศึกษาไม่มีความสนใจในการอ่านวารสาร
ตามลาดับ ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านวารสารภาษาอังกฤษและปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักศึกษาอ่าน
วารสารภาษาอังกฤษ ที่ถูกค้นพบนั้น เป็นเหตุผลให้ผู้สอนได้พัฒนากลวิธีการสอน หาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยลดความวิตก
กังวลของนักศึกษา และพัฒนาทักษะการอ่านวารสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาได้
คาสาคัญ : นักศึกษา วารสาร ปัจจัย ปัญหา
Abstract
The objectives of the study are to identify the most significant factors that affect Industrial Engineering
students’ reading journals ability and to investigate the problems in students’ reading ability that students
encounter when they read English journals. The participants in this study were 30 engineering students who were
the 3rd year majoring in Industrial Engineering enrolled in the course ‘Press Tools and Dies Design (34061302)’ in
the first semester of 2016 academic year. The research tool was a questionnaire and the data was analyzed by
using descriptive statistics: the frequency. The result of the study indicates that the outstanding factor that
affected students during reading English journal is anxiety in reading English journals and the problems that they
encounter while they are reading English journal are following: vocabulary difficult; unable to translate; too lazy
to read; misunderstanding the content; journal are difficult; journals have too many pages; students are not
interested in reading, respectively. The factors affecting English reading comprehension and problems are
revealed, they are the points for the improvement in pedagogy and learning strategy of reading which can
improve students’ reading skill in order to assist them in overcoming their reading problems.
keywords : students, journals, factors, problems

Rationale of the study
Presently, reading plays a significant role for learners. It is important to their learning and gain
knowledge from reading for their future life for example further study or business work. Reading is an
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important skill for students learning English around the world than other skills, especially students who
are learning English as a foreign language, because they have a chance to speak little English and when
they graduated and they do not meet foreigners, but they are able to read books written in English
(Lutoslawska 1975: 169).
Reading, as part of second language (L2) literacy instruction, has become the main focus of
teaching English to children for two main reasons: 1. English language teaching has become mandatory
from a young age throughout the world (Ediger, 2001; Enever, 2009; Enever & Moon, 2009); 2. Reading is
regarded as “one of the most important skills in academic settings” for second language (L2) learners
(Grabe, 2002)
So that English reading skills are very important for any students especially for engineering
students at the undergraduate level need to work and read journal in English, if they don't get a reading
skill, may affect success in school. It is interesting that what factors are affecting Industrial Engineering
students’ article reading ability at Rajamangala University of Technology Lanna Tak.
This research will identify most significant factor that affects Industrial Engineering students’
reading journals ability and investigate problems in student’ Reading ability at Rajamangala University of
Technology Lanna Tak. They are the reasons that students cannot read efficiency and may be the
problems for their future. So reading is a skill students want and necessary use most when graduated and
for their future. This study will be the guidelines for students and teachers including others who are
interested in improving reading skill because it is a skill that students will be preserved forever (Pett
1982). If the factors affecting English reading comprehension are discovered, the suggested remedies in
teaching methodology can improve the reading comprehension of the students.
Significance of the study
This study will discover the most significant factors affecting students’ reading journals ability.
Suggestions and recommendations from this study will expected very useful for the improvement
of learning and teaching reading. In addition, this paper will explore the problems of reading skill for
improving students’ reading journals ability by applying the appropriate reading materials, pedagogy and
classroom management which may be helpful for enhancing the reading skill.
Research Methodology
The research instrument employed to collect data for this study was a questionnaire. It consisted
of 3 parts: general information, factors affecting reading and the problems occurring during journal English
reading.
For the factors affecting reading English journal ability, the questionnaire was designed in the
rating scale format. There are 9 items about the factors affecting reading journal in English such as
attitude, vocabulary, sentence, motivation. The questionnaire in this study was designed by conducting 5
points Likert scale.
Each item

5 = very high
4 = high
3 = average
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2 = low
1 = very low
For the problems that students encounter during reading English journal, it was the open ended
question. It was conducted for the participants to indicate their problems that they encounter while they
are reading English journals.
The 30 participants in this study were selected by using a purposive sampling method. They were
3rd years engineering students in Industrial Engineering Program at Faculty of Engineering at Rajamangala
University of Technology Lanna Tak. They enrolled in the course Press Tools and Dies Design (34061302).
The reason for choosing industrial students was because they were assigned to reading journals in during
the course and present in front of the class. Therefore, the participants were directly to the research
objective to answer the research questions to discover the most significant factors affecting their reading
Journals English and to reveal the problems that students encounter when they read English journal.
The participants were requested to fill in questionnaire individually. This study collected the data
just once. The quantitative data derived from the questionnaires was analyzed using descriptive statistics:
the frequency distribution (f) of response in each item to find out the results
To analyze the result for research question 1, the frequency of response was multiplied by the
rating value of each box. Then the resulting summary of all boxes was divided the number of
respondents (N). After that it was compared to discover the sum of each factor.

Frequency (F) X level rating scales of each item (5-1)
Total population (N)
Whereas the frequency distribution (f) in the answer were calculated to indicate their problems
that they encounter while they were reading English journals for answering research question 2.
Research Result
The quantitative data derived from the questionnaires was analyzed using Excel program. In order
to answer the two research questions, the findings were divided as follows:
4.1 Factors that affect Industrial Engineering students’ reading journals ability
4.2 Problems of students in reading English journals
4.1 Factors that affect Industrial Engineering students’ reading journals ability.
When the students were asked to choose the factors affecting their reading performance among
the factors listed, they mostly responded with the same view: the anxiety in reading English journal was
the most significant influential factor (means= 4). The next factors were background knowledge and
working memory (means=3). The rest factors were attitudes towards reading English journal, complex
sentences, difficulty of vocabulary, strategies for reading, content and English structure and interesting
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content for reading English journal had equally the mean score of 2.7 to 2.8 in each item as seen in the
figure 4.1

Figure 4.1 Factors affecting Reading Journal in English
In summary, the results indicated that there were a variety of factors that affected students’ skill
in reading English journals. The most significant factors that affect students’ reading journals were anxiety
in reading English journal because when students became anxious about reading it, they were afraid of
reading the journal leading to no desire to read. Second was background knowledge and working
memory. This may because they did not have enough English proficiency and they didn't have a basic
knowledge of English reading skill. For working memory, the ability to store information on the journal
was not good therefore they forgot the message they read earlier, causing reading difficulty, it could lead
them to be unable to comprehend the content of the journal and their reading performance was
reduced. In addition, other factors also affected students’ reading skill.
4.2 Problems of students in reading English journals.
The results of the study indicated that the problems that respondents encountered when they
read English journals were seven problems. (1) Difficult vocabulary (f=30); (2) Unable to translate (f=26);
(3) Too lazy to read (f=24); (4) Misunderstanding the content (f=20); (5) Difficult Journals (f=20); (6) Too
many pages of journals (f=17); (7) No interest in reading (f=10), respectively as shown in figure 4.2.
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Frequency

The problems that respondents encounter while
they are reading English
35
30
25
20
15
10
5
0

30

26

24

20

20

17
10

Problems
Vocabulary is difficult

Unable to translate

Too lazy to read

Misunderstanding the content

Journal were difficult

Journal had too many pages

Students were not interested in reading.

Figure 4.2 The problems that respondents encounter while they are reading English
The findings from the questionnaires delivered to participants indicated that students
encountered many problems. According to the most common problem was the vocabulary was too
difficult to translate journals. When students were unable to translate journals, they didn't want to read
or understand it. Moreover, significant number of responding students also claimed that the Journal had
many pages and that they were too lazy to read it. When they were too lazy, it would result in not desire
to read.
Discussion
The result of the study indicated that the outstanding factor affecting 3rd year Industrial
Engineering students during reading English journal was anxiety. Comparing to Nergis (2012) investigated
whether specifically the depth of vocabulary knowledge, syntactic awareness or metacognitive awareness
was a more powerful factor of academic reading comprehension. The participants for this study were 45
students from the English Language Teaching Department in an English-medium foundation university in
Turkey. It was revealed that syntactic awareness was a significant factor of academic reading
comprehension in second language (L2) and of the investigated variables, metacognitive reading strategies
have much to contribute to academic reading comprehension.
According to the result, anxiety was the significant factor of reading English journals leading to
poor reading ability whereas syntactic awareness was a key factor of students who were in the English
Language Teaching Department because they had background about English structure. Anxiety affected
participants’ reading ability becoming poor readers as Tarnofsky & Melissa Bari, "Factors that influence
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reading comprehension: Discriminating between good readers and poor readers" (2002). Results indicated
that while all variables together discriminated significantly good and poor readers, decoding skill and
reading strategy awareness best defined the discriminant function and thus appear to discriminate best
good and poor readers with respect to comprehension.
The present study investigated on what the most significant factor affects Industrial Engineering
students’ reading journals ability and the problems in reading English journal when they encounter while
reading. This study will be the guidelines for teacher to reduce anxiety in English reading by frequently
using activities in class and make the students familiar with reading English journals including others who
are interested in improving reading skill because it is a skill that students will be preserved forever. The
factors affecting English reading comprehension are revealed, they are the points for the improvement in
pedagogy and learning strategy of reading which can improve students’ reading skill in order to assist
them in overcoming their reading problems.
For those who are interested in conducting further research about factors and problems towards
reading skill, here are some suggestions which mentioned below: a) the participants for the paper should
be at least 100 people b) the participant should be more than one major and they should come from
other faculties; c) the research instrument should have more than one instrument i.e. questionnaire,
interview and observation sheet from insider and outsider for making the paper has the reliability and
validity which can be a guidance for those who are interested in reading skill and demand for doing
further study for improving Thai EFL learners’ reading skill based on this research.
Conclusion
Presently, reading is a more important skill for students in learning English around the world than
other skills, especially for students who are learning English as a foreign language (Grabe, 2002). It is
important for them in learning and gaining knowledge from reading in English for their future such as
further study or business work.
To answer the research question 1, it revealed that the outstanding factor effecting participants
‘reading English journal was anxiety. The other factors that affect reading ability were background
knowledge, working memory, attitudes towards reading English journal, complex sentences, difficulty of
vocabulary, strategies for reading, content and English structure and interesting content for reading English
journal.
From the research question 2, the results discovered that there were many problems students
encountered during reading English journals as follows: Vocabulary is difficult; Unable to translate; too
Lazy to read; Misunderstanding the content; Journal were difficult; Journals had too many pages;
Students were not interested in reading, respectively.
The factors affecting English reading comprehension and problems are revealed, they are the
points for improving students’ reading journals ability by applying the appropriate reading materials, the
pedagogy and learning strategy of reading which can improve students’ reading skill in order to assist
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them in overcoming their reading problems including classroom management which may be helpful for
enhancing the reading skill.
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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก
ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
2) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อการลงทุนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัด
ตาก เป็นรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560) การรวบรวมต้นทุน
ทางตรง ประกอบด้วย ต้นทุน วัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต การจัดสรรต้นทุนใช้วิธีสมการพีชคณิต
เส้นตรง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประธาน รองประธานและคณะกรรมการของกลุ่ม เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และ
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค จังหวัดตาก ผล
การศึกษาพบว่า ปริมาณขายจานวน 920 ผืน คิดเป็นผลตอบแทนรวมเท่ากับ 27,600 บาท ต้นทุนรวมเท่ากับ 18,585 บาท
ต่อเดือน ประกอบด้วย อัตราส่วนต้นทุนวัตถุดิบ : ต้นทุนค่าแรงงาน : ค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 41.05 : 49.50 : 9.45
ต้นทุนค่าแรงงานมีต้นทุนที่สูงสุด ต้นทุนการผลิตมีดังนี้ ต้นทุนต่อหน่วยมีค่าเท่ากับ 20.20 บาทต่อผืน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ของต้นทุนสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค จังหวัดตาก พบว่า ปริมาณจุดคุ้มทุน ของสินค้าเท่ากับ 38.61 ผืน
ส่วนรายได้ ณ จุดคุ้มทุนของสินค้าเท่ากับ 1,158.70 บาท เมื่อนารายได้จากการขายเปรียบเทียบกับปริมาณการขาย ณ
จุดคุ้มทุน เห็นได้ว่าผลตอบแทนที่ทางกลุ่มผ้าบาติกได้รับค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีต้นทุนรวมในระดับที่สูงนั่นเอง ผลการศึกษานี้
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจของประธาน รองประธาน และคณะกรรมการของกลุ่มในการบริหารจัดการ
เพื่ อจั ดสรรและก าหนดแนวทางในการลดต้น ทุน ในการผลิต สิน ค้า ของกลุ่ม ผ้า บาติ ก เพื่อ ให้ เกิ ดความตระหนั กในการใช้
ทรัพยากรทุก ๆ ด้านที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต และการพัฒนาการบันทึกข้อมูลหลักฐานทางการเงินและบัญชี
ของกลุ่ม
คาสาคัญ : ผ้าบาติก ต้นทุน ผลตอบแทน
Abstract
The objective of this study were 1) the studying of the group of product’s (Batik) at Ban Tha
Khae, Muang, Tak, 2) the analysis of the cost and return of the group of OTOP product’s (Batik) at Ban Tha
Khae, Muang, Tak. The research was in the form of descriptive study and 3 months retroactive data
collection (July 1st – September 30th, 2017). The direct cost collection consists of material costs, labor
costs and manufacturing overhead costs. The cost allocation was using linear algebra. The population
used for the study were chairman, vice-chairman and committee of the group. For the research
documents, The researchers used income information and raw material costs’ data sheet, labor costs’
data sheet, manufacturing overheads’ data sheet of the OTOP product (Batik) at Ban Tha Khae, Muang,
Tak. The findings revealed that of 920 pieces sold out were totally 27,600 baht of revenue from total
18,585 baht of cost for months and the ratio of raw material costs : labor costs : manufacturing overhead
costs equal 41.05 : 49.50 : 9.45, It could be seen that the highest cost was labor costs. The product cost
was as follows; the cost per unit was equal to 20.20 baht/piece. The analysis of break-event point of
OTOP product (Batik) at Ban Tha Khae, Muang, Tak was found that the break event point’s income of the

534

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

study was 1,158.70 baht. When income from sales compared with sales volume at the break-even point.
Obviously, the returns, batik group gets relatively little because the total cost in hight level celebrities.
The research result can be used as the basic information for making decision of the chairman, vicechairman and group’s committee in order to manage allocation, to be the guideline for cost reduction in
batik, to realize the utilizing limited resources to maximum benefit in the future and to develop the
financial and accounting records of the group.
Keywords : batik, cost, return
บทนา
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ หรือที่รู้จักในชื่อ “โอทอป (OTOP)” เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการ
ท้องถิ่น ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด One Village , One Product จากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันคาว่า "หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในฐานะนโยบายสาคัญในการต่อสู้กับปัญหาความยากจนของรัฐบาล นโยบายนี้สื่อความหมายถึง
การส่งเสริมให้ชุมชนในระดับตาบล ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตสินค้าขึ้นชนิดหนึ่งให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดและเป็น
การสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชน จากความสาคัญและเป้าหมายของโครงการ OTOP ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอานวยการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 (สารานุกรมเสรี, 2544)
ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในภาคใต้ของประเทศไทยและจังหวัดตากถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ผลิต
ผ้าบาติกเป็นสินค้าโอทอป กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านท่าแค ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 340/1 ถนนไทยชนะตาบลเชียงเงิน อาเภอเมือง
จังหวัดตาก เป็นกลุ่มที่ทาการผลิตผ้าบาติกหลายรูปแบบ เช่น ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น การรวมกลุ่มของ
กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านท่าแค มาจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนตกทอดมาจากบรรพบุรุษ รุ่นสู่รุ่น โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการผลิตผ้าบาติก จึงมีความสวยงามเนื่องจากมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งด้านการผสมผสานกันอย่างลงตัวด้าน
วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ได้เป็นผืนผ้าที่งดงามที่สื่อถึงจินตนาการและวิญญาณของผลิตไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของ
ชุมชนเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศ โดยกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกชุมชนบ้านท่า
แคเน้นเอกลักษณ์ของตนเองทีเ่ กิดจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นออกมาเขียนเป็นลวดลาย สีสรร และเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมความเป็น ตัวเอง เช่น การนาเสนอภาพ
ธรรมชาติ ภาพวัฒนธรรม และภาพจากจินตนาการของผู้วาด มีการประยุกต์ลวดลายสีสันให้เข้ากับสมัยนิยม และสอดคล้อง
กับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึงทาให้ผ้าบาติกเป็นที่รู้จักสาหรับชาวจังหวัดตากและจัง หวัดใกล้เคียง และได้เริ่มก่อตั้ง
กลุ่มเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ตากที่เข้ามาอบรมด้านเทคนิตต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตผ้าบาติก เพื่อทาให้ผ้าบาติก นั้นมีความคงทนและมีลวดลายที่เป็นที่
ต้องการของตลาดมากขึ้นรวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนเบื้องต้นในการจัดตั้งกลุ่มจากสานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน ส่วนทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การสอบถามเบื้องต้นทางกลุ่มยังไม่เข้าใจในส่วนของต้นทุนมากนักจึงทาให้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิ ตยัง
ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เช่น ทางกลุ่มมักจะไม่ได้นาต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาคิดคานวณรวมเป็นต้นทุนด้วย
ดังนั้นในเบื้องต้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนตามหลักวิชาการจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ทางกลุ่มสามารถวางแผนทาง
การเงินเกี่ยวกับการผลิตได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเงินของกลุ่มได้ ในการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องนั้น พบว่า
ชนิดาภา มาตราช (2559) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้าหัวฝาย” ตาบลปอแดง
อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้าหัวฝาย” ตาบลปอแดง อาเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จานวนประชากร 85 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุอยู่
ในช่วง 50-59 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนแรงงานในครัวเรือนที่ทอผ้าไหม จานวน 1 คน ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จากบรรพบุรุษ ประสบการณ์ในการทอผ้า 20-29 ปี รายได้ของสมาชิกผลิตต่อหูก เท่ากับ 20 ผืน ราคาต่อผืน 1,000
บาท ดังนั้นสมาชิกมีรายได้ทั้งหมดต่อหูก เท่ากับ 20,000 บาท ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
พบว่า ต้นทุนเฉลี่ยต่อหูก 16,638.35 บาท และเฉลี่ยต่อผืน 831.92บาท ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ 8,550 บาท ร้อยละ
51.39 ต้นทุนค่าแรงทางตรง 7,000 บาท ร้อยละ 42.07 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 1,000 บาท ร้อยละ 6.01 ต้นทุนคงที่
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88.35 ร้อยละ 0.53 สมาชิกมีรายได้ทั้งหมด 20,000 บาท นามาหักต้นทุนการผลิตทั้งหมด 16,638.35 บาท ทาให้สมาชิก
ได้รับกาไรสุทธิ 3,361.65 บาท เนื่องจากลักษณะการทอผ้าไหมของสมาชิกใช้แรงงานตนเองหรือแรงงานครัวเรือนเป็นหลักใน
การทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้าหัวฝาย” ตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
สังวาล นาครินทร์ (2549) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมหมี่ลายคลื่นทะเลบ้านนาโพธิ์ อาเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรั มย์ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่ าง ได้ แก่ ผู้ ผลิตผ้า ไหมจ านวน 14 คน พบว่า ต้น ทุนการผลิตเฉลี่ยต่ อเมตร
ประกอบด้ วย วัต ถุดิ บ 560 บาท ค่ าแรงงานทางตรง 290 บาท และค่าใช้จ่ ายในการผลิ ตจ าแนกเป็น ค่า ใช้จ่ ายผัน แปร
126.159 บาท และค่าใช้จ่ายคงที่ 3.848 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการขาย 20
บาท และค่าไฟฟ้า 4 บาท เมื่อพิจารณาผลตอบแทนพบว่า รายได้จาการผลิตต่อเมตร เท่ากับ 1,500 บาท กาไรขั้นต้นต่อเมตร
เท่ากับ 519.993 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 46.187 และอัตรากาไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ
33.066
จากข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ทาให้แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ คือการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้าน
ท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ทราบสภาพทั่วไปรวมถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการทาผ้าบาติก และสามารถนา
ข้อมูลไปประกอบกับ การตั ดสินใจในการลงทุน ทาผ้า บาติกในอนาคตสาหรับผู้ที่ สนใจและเป็ นข้อมูล ในการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือผู้ที่ผลิตผ้าบาติกหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
2. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อการลงทุนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง
จังหวัดตาก
กรอบแนวคิดงานวิจัย
การผลิตผ้าบาติก
ศึกษาต้นทุนการลงทุนผลิตผ้าบาติก
-ต้นทุนคงที่
-ต้นทุนผันแปร

ศึกษารายรับจากการลงทุน
-รายได้จากการขายผ้าบาติก

ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนเบื้องต้น
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชน
บ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตากโดยเริ่มจากการศึกษา สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ของกลุ่มผ้าบาติก
ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประธาน รองประธานและคณะกรรมการ จานวน 10 คน กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้าน
ท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน ได้แก่ ประธาน รองประธานและคณะกรรมการของกลุ่ม ผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค
อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้
ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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1. กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ให้ข้อมูลในการทาหัตถกรรมผ้าบาติกตลอดทั้งการดารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม และ รองประธานกลุ่ม
2. กลุ่มผู้ปฎิบัติ (Casual Informants) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในเชิงลึกในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหัตถกรรมผ้าบาติก
โดยตรง ท าการคั ด เลื อ กแบบเจาะจง ประกอบด้ ว ย ช่ า งฝี มื อ ลู ก มื อ ช่ า ง ผู้ ป ระกอบอาชี พ การท าหั ต ถกรรม ซึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการของกลุ่ม
ระยะเวลาในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาที่ทาการวิจัย 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
มีตัวแปรที่ศึกษา คือ
-ด้านต้นทุนและผลตอบแทนมีตัวแปรที่ทาการศึกษา ประกอบด้วย
1. ต้นทุน
1.1 ต้นทุนคงที่
1.1.1 ค่าเสื่อมอุปกรณ์
1.2 ต้นทุนแปรผันแปร
1.2.1 ค่าแรงงาน
1.2.2 ค่าน้าประปา
1.2.3 ค่าไฟฟ้า
1.2.4 ค่าก๊าซหุงต้ม
1.2.5 ผงซักฟอก
1.2.6 ค่าขนส่งเข้า
2. ผลตอบแทน
2.1 รายได้จากการขายผ้าบาติก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสารวจและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. แบบสารวจ (Survey) คณะผู้วิจัยใช้แบบสารวจเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ที่ทาการวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ที่เกี่ยวกับการทาหัตถกรรมพื้นบ้านผ้าบาติก และข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ก่อนทาการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้สอบถามชาวบ้านทั่วไปและนามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์ตาม
แนวทางแบบสัมภาษณ์ที่กาหนดไว้แต่ละประเด็นคาถาม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคาตอบตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย โดยออกแบบขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของการศึกษา ประกอบด้วยคาถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติก ชุมชนท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าบาติก ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้า
บาติก ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับรายได้และผลตอบแทนในการผลิตผ้าบาติก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง
จังหวัดตาก ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในการผลิตผ้าบาติก
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร ตารา วารสาร บทความ หนังสือ และ
วิทยานิพนธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้งภาครัฐและเอกชน และจาก
บทความเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์หาต้นทุนการผลิตผ้าบาติก ได้แบ่ ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้
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1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive Analysis) สาหรับข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติก ชุมชน
บ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) สาหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าบาติก เกี่ยวกับต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนของผ้าบาติก ชุมชนท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้อัตราร้อยละ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สภาพทั่วไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ข้อมูลทั่วไป
รายการ
จานวน
ร้อยละ
อายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
7
70
เพศ
หญิง
7
70
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
5
50
อาชีพ
เกษตรกรรม
5
50
สาเหตุหลักที่เข้าร่วมกลุ่ม
สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น
6
60
ลวดลายที่ใช้ในการทาผ้าบาติก
เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
8
80
วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกลุ่ม
เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
10
100
ตารางที่ 1 ตารางสรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่า อายุผู้ใช้แรงงาน
ผลิตผ้าบาติกส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 30 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ร้อยละ 50
รองลงมาคือเกษียณอายุจากการทางาน ร้อยละ 40 สาเหตุที่เข้าร่วมกลุ่มส่วนใหญ่มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น
โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ ร้อยละ 60 ลวดลายที่ใช้ในการทาผ้าบาติกส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับ
การดารงชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในท้องถิ่น ร้อยละ 80 รองลงมาเป็นลวดลายที่นิยมในปัจจุบัน
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ร้อยละ 20 วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกลุ่มคือ เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของสินค้า OTOP ต่อการผลิตผ้าจานวน 920 ผืนต่อเดือน
รายการ
หน่วย
ราคา (บาท)
ร้อยละ
วัตถุดิบ
1. ผ้ามัสลิล
90 เมตร
5,500
29.59
2. สีบาติก
2 กล่อง
1,700
9.15
3. เทียนบาติก
5 ก้อน
175
0.94
4. น้ายากันสีตกบาติก (Silicate)
3 แกลลอน
225
1.21
5. ดินสอสี
1 กล่อง
30
0.16
รวม
7,630
41.05
ค่าแรงงาน
1. ค่าจ้างคนงาน
10 บาทต่อผืน
9,200
49.50
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
1. ค่าน้าประปา
100
0.53
2. ค่าไฟฟ้า
250
1.35
3. ค่าก๊าซหุงต้ม
1 ถัง
375
2.02
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รายการ

หน่วย
1 ถุง

4. ผงซักฟอก
5. ค่าขนส่งเข้า
6. ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 5%
รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น

ราคา (บาท)
135
500
395
1,755
18,585

ร้อยละ
0.73
2.69
2.13
9.45
100

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของสินค้า OTOP ต่อการผลิตผ้าจานวน 920 ผืนต่อเดือน
- ต้นทุนต่อหน่อย
18,585 / 920
- ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย
395/920
- ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 18,190/920
- ราคาขายเท่ากับ 30 บาท ต่อผืน

= 20.20 บาทต่อผืน
= 0.43 บาทต่อผืน
= 19.77 บาทต่อผืน

จากข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ของสินค้า OTOP ต่อการผลิตผ้าจานวน 920 ผืนต่อ
เดือน พบว่า การคานวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนต่อหน่อยรวมเท่ากับ 20.20 บาทต่อผืน ต้นทุนคงที่ 0.43 บาทต่อผืน ต้นทุน
ผันแปร 19.77 บาท ต่อผืน โดยต้นทุนการผลิตผ้าบาติกส่วนใหญ่เป็นต้นทุนด้านค่าแรงงานทางตรงจานวน 9,200 บาทหรือคิด
เป็น 49.50% รองลงมาคือต้นทุนวัตถุดิบทางตรงจานวน 7,630 บาท หรือคิดเป็น 41.05% และค่าใช้จ่ายในการผลิตจานวน
1,755 บาทหรือคิดเป็น 9.45%
2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
2.2.1 การคานวณผลตอบแทน
ต้นทุนการขาย
-อัตราส่วนต้นทุนขายต่อขายสุทธิ
=
ขายสุทธิ
18,585

=
27,600
= 67.34 %
-การหากาไรส่วนเกินของธุรกิจสามารถหาได้ 2 รูปแบบดังนี้
1) กาไรส่วนเกินต่อหน่วย (Contribution Margin Per Unit) คานวณได้ดังนี้
กาไรส่วนเกิน/หน่วย
=
ค่าขาย/หน่วย – ต้นทุนผันแปร/หน่วย
=
30 – 19.77
ดังนั้น กาไรส่วนเกิน/หน่วย =
10.23 บาท
2) อัตราส่วนกาไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio) เป็นการหากาไรส่วนเกินโดยเทียบเป็นอัตราส่วนกับค่า
ขาย คานวณดังนี้
อัตราส่วนกาไรส่วนเกิน
ดังนั้น อัตราส่วนกาไรส่วนเกิน
- การคานวณหาต้นทุนรวม

=
=
=

ต้นทุนรวม

=

ดังนั้น ต้นทุนรวม

=
=
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ราคาขาย - ต้นทุนผันแปร
ราคาขาย
27,600 - 18,190
,

0.3409 หรือ 34.09%
ราคาขาย - ต้นทุนรวม
ราคาขาย
27,600 - 18,585
,

0.3266 หรือ 32.66%
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2.2.2 การคานวณหาจุดคุ้มทุน
เนื่องจากกาไรส่วนเกินมี 2 รูปแบบเมื่อนาไปหารต้นทุนคงที่ จะได้สตู รการหาจุดคุม้ ทุน 2 สูตรดังนี้
สูตร 1

สูตร 2

ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน

=

ดังนั้นปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน

=
=

ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน

=

ต้นทุนคงที่ทั้งหมด
กาไรส่วนเกิน/หน่วย
395
10.23

38.61 ผืน
ต้นทุนคงที่ทั้งหมด
อัตราส่วนกาไรส่วนเกิน
395

ดังนั้นราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน

=
0.3409
= 1,158.70 บาท
ผลตอบแทนจากการผลิตของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่าราคาขาย
ต่อผืนอยู่ที่ผืนละ 30 บาทการผลิตต่อเดือน ๆ ละ 920 ผืน จึงทาให้มี ผลตอบแทนจานวน 27,600 บาทต่อเดือน อัตราส่วน
ต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับ 67.34% ดังนั้นจากการคานวณอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสะท้อนให้เห็นว่ายอดขาย 100
บาท เป็นต้นทุนสินค้าที่ขายเท่ากับ 67.34 บาท ถือเป็นต้นการผลิตที่ค่อนข้างสูง ผลตอบแทนกาไรส่วนเกินเฉลี่ยต่อผืนเท่ากับ
10.23 บาทหรือเท่ากับ 34.09% ต่อผืน โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนรวมต่อผืนเท่ากับ 32.66% บาท ปริมาณการขาย ณ
จุดคุ้มทุนต้องขายจานวน 38.61 ผืนจึงจะคุ้มทุนและทาการขาย 1,158.70 บาทจึงจะคุ้มทุนคือมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เสีย
ไป
อภิปรายผล
การผลิตผ้าบาติกต่อผืนมีต้นทุนรวมจานวน 20.20 บาท ขายได้ในราคา 30 บาทต่อผืน เมื่อแยกเป็นต้นทุนคงที่กับ
ต้นทุนผันแปรจะพบว่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปรคิดเป็น 19.77 บาทต่อผืน ซึ่งมาจากต้นทุนค่าแรงงานซึ่งคิ ด
เป็น 49.50% นั่นเอง การผลิตต่อเดือนจะสามารถทาการผลิตผ้าบาติกได้จานวน 920 ผืน คิดเป็น ผลตอบแทนรวมทั้งหมด
27,600 บาท ซึ่งมีต้นทุนรวมทั้งหมด 18,585 บาทหรือคิด 67.34% ทาให้ทางกลุ่มมีผลตอบแทน 9,015 บาท ต่อเดือน หรือ
เทียบได้ว่ายอดขาย 100 บาท มีต้นทุนขายเท่ากับ 67.34 บาท ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้รับจึงเท่ากับ 32.66 บาทนั่นเอง แต่
อย่างไรก็ตามถ้ามองในด้านผลตอบแทนเห็นได้ว่า ผลตอบแทนที่ทางกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกได้รับค่อนข้างน้อยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดาภา มาตราช (2559) ทีศ่ ึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้าหัว
ฝาย” ตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี“่ ลายฟองน้าหัวฝาย” ตาบล
ปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จานวนประชากร 85 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนแรงงานในครัวเรือนที่ทอผ้าไหม จานวน 1 คน
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ ประสบการณ์ในการทอผ้า 20-29 ปี รายได้ของสมาชิกผลิตต่อหูก เท่ากับ 20 ผืน
ราคาต่อผืน 1,000 บาท ดังนั้นสมาชิกมีรายได้ทั้งหมดต่อหูก เท่ากับ 20,000 บาท ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ พบว่า ต้นทุนเฉลี่ยต่อหูก 16,638.35 บาท และเฉลี่ยต่อผืน 831.92บาท ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ
8,550 บาท ร้อยละ 51.39 ต้นทุนค่าแรงทางตรง 7,000 บาท ร้อยละ 42.07 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 1,000 บาท ร้อยละ
6.01 ต้นทุนคงที่ 88.35 ร้อยละ 0.53 สมาชิกมีรายได้ทั้งหมด 20,000 บาท นามาหักต้นทุนการผลิตทั้งหมด 16,638.35 บาท
ทาให้สมาชิกได้รับกาไรสุทธิ 3,361.65 บาท ทั้งนี้สาเหตุมาจากต้นทุนผันแปรที่ปรับตัว สูงขึ้นและปริมาณการขายคงที่ ดังนั้น
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในจานวนที่สูงขึ้นทางกลุ่มควรมีการวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับการผลิต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเงินของกลุ่มได้
สรุปผลวิจัย
จากผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก
พบว่า อายุผู้ใช้แรงงานผลิตผ้าบาติกส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ร้อยละ 50 รองลงมาคือ
เกษียณอายุจากการทางาน ร้อยละ 40 สาเหตุที่เข้าร่วมกลุ่มส่วนใหญ่มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้รับการ
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ถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ ลวดลายที่ใช้ในการทาผ้าบาติกส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับ การดารงชีวิต ประเพณี
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในท้องถิ่น รองลงมาเป็นลวดลายที่นิยมในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาด วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกลุ่มคือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การคานวณต้นทุนการผลิต พบว่าการผลิต
ผ้าบาติก 1 ผืนมีต้นทุนต่อหน่วยรวมเท่ากับ 20.20 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 0.43 บาทต่อผืน ต้นทุนผันแปร 19.77
บาท ต่อผืน โดยต้นทุนการผลิตผ้าบาติกส่วนใหญ่เป็นต้นทุนด้านค่าแรงงานทางตรง 49.50% รองลงมาคือต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงคิดเป็น 41.05% และค่าใช้จ่ายในการผลิต คิดเป็น 9.45% การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP
กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่าราคาขายต่อผืนอยู่ที่ผืนละ 30 บาทการผลิตต่อเดือน ๆ ละ 920
ผืน จึงทาให้มีผลตอบแทนจานวน 27,600 บาทต่อเดือน อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับ 67.34% ดังนั้นจากการ
คานวณอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสะท้อนให้เห็นว่ายอดขาย 100 บาท เป็นต้นทุนสินค้าที่ขายเท่ากับ 67.34 บาท ถือ
เป็นต้นการผลิตที่ค่อนข้างสูง ผลตอบแทนกาไรส่วนเกินเฉลี่ยต่อผืนเท่ากับ 10.23 บาทหรือเท่ากับ 34.09% ต่อผืน โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุนรวมต่อผืนเท่ากับ 32.66% ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนต้องขายจานวน 38.61 ผืนจึงจะคุ้มทุนและทา
การขาย 1,158.70 บาทจึงจะคุ้มทุนคือมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป
ข้อเสนอแนะ
1. ร่วมกันวางแผนเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ไม่จาเป็นด้านต้นทุนผันแปร
2. สมาชิกผู้ผลิตผ้าบาติก ควรมีการปรับปรุงคุณภาพลวดลาย สีที่ใช้ ในการผลิตผ้าบาติกเพื่อให้เป็นลวดลายที่
ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
3. ควรมีการเรียนรู้ รับความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มพัฒนาตนเองในการผลิตผ้าบาติกให้ได้
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า และลดปัญหาสินค้าล้าสมัย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิธีการผลิตผ้าบาติกที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน และเพิ่มผลตอบแทนในการผลิต เพื่อ
แก้ปัญหาต้นทุนการผลิตของสมาชิก
2. ควรส่งเสริม สนับสนุนกลุม่ อาชีพในด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเข้าสูย่ ุคไทยแลนด์ 4.0
3. ควรมีการศึกษาแผนพัฒนาตลาดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดี สวยงาม และทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก คุณชัยวัฒน์ จิตมั่น ประธานกลุ่ม คุณจริน อ่อนละมูล รองประธานกลุ่ม
คุณสุนัตตา สายปาน เหรัญญิกและคณะกรรมการกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก ทีส่ ละเวลาให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่การทางานวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้จัดทา ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน เอื้อเฟื้อและ
ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจนกระทั่งทางานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก
ชุมชนบ้านท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดตาก สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตผลิตภัณฑ์. โอทอป เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด
One Village , One Product ประเทศญี่ปุ่น. (2560). เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/หนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (วันที่ค้นข้อมูล : 10 สิงหาคม 2560).
ชนิดาภา มาตราช. (2559). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้าหัวฝาย”ตาบลปอแดง
อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบัญชี , บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2559.
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอานวยการ. หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ.
2545. (2560). เข้าถึงได้จาก : https: //soc .soc .go . th/ SLK /showlit3 .asp?page code=3375&
pdate=2001 /08/21&pno=1&pagegroup =1. (ค้นเมื่อวันที่ : 10 สิงหาคม 2560).
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สังวาล นาครินทร์. (2549). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายคลื่นทะเลบ้านนาโพธิ์ อาเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์. การ ศึกษาค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต. มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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การเปรียบเทียบการใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ของนักศึกษาระดับ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
A COMPARISON OF USING BRITISH AND AMERICAN VOCABULARY IN EVERYDAY
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสดงผลความแตกต่ า งในการใช้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษสไตล์ บ ริ ติ ช และค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันและเพื่อสารวจการตีความหมายจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์บริติชหรือจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สไตล์อเมริกันที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันเป็นภาษาแม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 344 คน การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวกับคาศัพท์
ภาษาอังกฤษสไตล์บริติชและคาศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ที่นักศึกษาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ ก) ข้อมูลทั่วไป ข) รูปภาพเพื่อให้นักศึกษาเลือกคาศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 2 สไตล์ ค) คาศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อม
ตัวเลือกความหมายที่เป็นภาษาแม่ของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ทาโดยใช้ค่าร้อยละ ซึ่งเป็นการใช้ สถิตเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันมากกว่าคาศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์บริติช ร้อยละ 12.80 และ
ในขณะที่นักศึกษาตีความหมายจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันเป็นภาษาแม่ มากกว่าจากสไตล์บริติช ร้อยละ 22
คาสาคัญ : คาศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์บริติช คาศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน การสื่อสารในชีวิตประจาวัน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Abstract
The purposes of the study were to determine the differences of using British and American
English vocabulary in everyday communication of first-year High Vocational students, and to investigate
the interpretation of meaning evoked in the usage of British and American English vocabulary in everyday
communication of first-year High Vocational students. The participants of the study were 344 first year
High Vocational students at Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The instrument used was a
questionnaire on vocabulary in British and American English which was divided into three parts: a) general
information b) meaning and C) interpretation. Questionnaires were administered then, the data gathered
were analyzed through Excel program. The results revealed that first year High Vocational students at
Rajamangala University of Technology Lanna Tak used American English more than British English by
12.80% whereas the meaning interpretation into their native language is more American English than
British English in their everyday communication with a percentage of 22.
Keywords : british english vocabulary, american english vocabulary, everyday communication,
high vocational students
Rationale of the study
English vocabulary has many differences in meaning in British English and American English. A
representation of such differences, for example, the meaning of the word ‘comforter’, in British English it
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means a baby's dummy while in American English, it represents of quilted bedspread is a manifestation of
such differences. Therefore, this research is focused on British and American English Vocabulary in
everyday communication.
British and American English vocabulary are very important for any students and knowledge
about the differences between using British English and American English Vocabulary in Everyday
Communication is advantageous for social interaction with the appropriate context. Hence, the
researchers prompted to choose the first year High Vocational students to answer the questionnaire
which elicits their use and interpretation of the differences between British English and American English
in everyday communication. If they do not know the vocabulary, their future work may be affected
success in working in the future.
Objectives of the study
1 To determine the differences between using British and American English vocabulary in
everyday communication of first-year High Vocational students.
2 To investigate the interpretation of meaning evoked between British and American English
vocabulary into their native language in everyday communication of first-year High Vocational students.
Significance of the study
English vocabulary in everyday communication is a part of a text, sentence, etc. It is very
important for students to communicate with other people through English because it is a global language
that everyone should know.
The results of this study can be an empirical evidence to be served as a guideline for students to
be able to appropriately and variously use British English and American English in everyday
communication in appropriate contexts and for teachers to design and choose appropriate lessons, texts
and contexts in English language courses.
Research Methodology
Research instruments
The research instrument employed to collect data for this study was a questionnaire. The
questionnaire used in this study was adapted from englisch-hilfen.de. This was chosen due to its
convenience in application and adaptability for High Vocational students. The pilot study was tried out to
20 fourth year students major in English for International Communication.
This study was quantitative in nature. The data were gathered through a questionnaire in August
2017. The steps for collection data of British and American vocabulary in everyday communication of firstyear High Vocational students were as follows:
1. The researchers chose englisch-hilfen.de. and adapted the questionnaire.
2. For the reliability of questionnaire, experts in English teaching has been consulted.
3. It was conducted as a pilot study with 20 the fourth year EIC students.
4. After that, the questionnaires were taken by participants in the testing room and organized by
the researchers.
5. The researchers scored the answers of each participant.
6. The researchers brought the score result of the participants to analyze.
The questionnaire is divided into three parts as follows.
Part 1: General information
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1. Major

Construction
Machine tool Technology
Heavy Equipment Technology
Mechanical Power Technology
Metal Technology
Computer Technology
Electrical Technology
Electronics

Figure 1: student’s major

Part 2: Meaning (with picture)
For each question, the participants will see a picture and two vocabulary words. They need to look at the
picture and choose the best word that describes what they see. There are 10 questions in this part.
Part 2 Meaning (with picture)
Direction: Match the correct word with the picture.
1. A. Flat
B. Apartment

Figure 2: Sample of question with picture.

Part 3: Meaning Interpretation into student’s native language
The participants will see a vocabulary and two Thai meanings. They need to look at the vocabulary and
select the best answer from the choices. There are 10 questions in this part.
Part 3: Interpretation (with student’s native language)
Direction: Complete the sentence with the best answer.
11. Comforter
A. ผ้าพันคอ
B.ผ้าห่มนวม
Figure 3: Sample of question (interpretation into student’s native language)

Result
1. British and American English usage of High Vocational students in everyday communication
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Figure 4: British and American English usage

In summary, the result indicated that first year High Vocational students at Rajamangala
University of Technology Lanna Tak used American English more than British English, British English was
used by 150 students or 43.60% out of 344 students. Meanwhile, American English was utilized by 194
students or 56.40%. As shown in figure 4, the result revealed that they used American English more than
British English with a percentage of 12.80.
2. The interpretation of meaning in British and American English vocabulary in everyday
communication of first-year High Vocational students.
In terms of the interpretation of meaning, 133 students out of 344 interpreted the meaning
in British English whereas remaining interpreted into American English. The detail is further shown below:

Figure 5: The percentage of the interpretation of meaning in British and American English
for Everyday Communication

The result indicated that 39% of the first year High Vocational students interpreted the meaning
of vocabulary into British English whereas the majority 61% interpreted into American English with regards
to their everyday communication. Thus, it could be inferred that they interpreted American English more
than British English as disclosed by its percentage of 22.
The following chart shows the detail of the interpretation of meaning in British and American
English vocabulary in everyday communication of first-year High Vocational students in each major.
The detail of the interpretation of meaning in British
and American English for Everyday Communication

Figure 6: The detail of the interpretation of British and American English vocabulary in High
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Vocational students in each major

According to the chart, it can be summarized that there was a difference in the
interpretation of British and American English vocabulary in High Vocational students at RMUTL, with a
further classification by major was shown in the following:

Construction major used British English by 26 students or 33.76% whereas American English
by 51 students or 66.24%.

Machine Tool Technology major used British English by 16 students or 43.24% whereas
American English by 21 students or 56.75%.

Heavy Equipment Technology major used British English by 11 students or 32.35% whereas
American English by 23 students or 67.64%.

Mechanical Power Technology major used British English by 19 students or 47.50% whereas
American English by 21 students or 52.50%.

Metal Technology major used British English by 10 students or 43.47% whereas American
English by 13 students or 56.52%.

Computer technology major used British English by 12 students or 34.28% whereas American
English by 23 students or 65.71%.

Electrical Technology major used British English by 25 students or 38.46% whereas American
English by 40 students or 61.53%.

Electronic major used British English by 14 students or 42.42% whereas
American English by 19 students or 57.57%.
It discovered that they interpreted the meaning of vocabulary into American English more than
British English about 22% for their everyday communication.
Discussion
From the result mentioned above, it could be implied that the High Vocational students at RMUTL
Tak used and interpreted to American English more than British English in terms of meaning because they
came from different high schools and have different backgrounds of English vocabulary which were taught
in American English. Moreover, they might have been influenced by the various Medias such as films,
songs, and social media. Students also might be patronized by using the Microsoft Office program, for
example, Microsoft word which is applied American English for the program. All mentioned above, they
are the reasons that High Vocational students use American English more than British English in
vocabulary for their everyday communication. This is consistent with Spångberg (2007)’s study surveying
on British English or American English vocabulary? A sociolinguistic study of Swedish upper secondary
school pupils’ choice of vocabulary and their attitude towards the two language varieties and aim of the
study was to examine Swedish upper secondary pupils’ use of American and British lexemes and their
attitudes towards the two language varieties. The result of the study confirmed that a vast majority of the
students would choose and felt most familiar with American English vocabulary since 74% chose
American English which had the higher status. And most students thought that this American English
sounded most natural and was the easiest to understand. Swedish students are influenced by and
exposed to the language in the media, principally American English.
For those who are interested in conducting further research about the British and American English
in other aspects, here are some suggestions that could be undertaken: a) It should be comparative study
b) the participants should be undergraduate level students at least 300 students. c) the participants
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should come from various faculties, d) the research instruments should have more than 1 instrument i.e.
the interviewing can be both structured and semi-structured interview, student diary, video recording and
observation sheet from insider and outsider for making the paper more reliable and valid. The suggestions
above can serve as guidelines for those who are interested in doing further study for improving and
enhancing the English acquisition of Thai EFL students.
Conclusion
Therefore, it was summarized that High Vocational students used and interpreted to American
English more than British English because they came from different high schools and have different
backgrounds of English vocabulary which were taught in American English. Moreover, they might have
been influenced by the various Medias such as TV shows, films, songs and social media. Students also
might be patronized by using the Microsoft Office program, for example, Microsoft word which is applied
American English for the program. All mentioned above, they are the reasons that High Vocational
students use American English more than British English in vocabulary for their everyday communication.
As Spångberg (2007)’s study confirmed that we can see clearly from these results that the pupils have
been more influenced by American English than British English. One reason is that they are more exposed
to American English from the media, TV-shows, and movies than they are from British English, which is
only taught in school too many pupils. Another possible reason is that they find American English more
cool or powerful i.e., American English might have a higher status in these classes than British English
does.
In terms of the interpretation of British and American English vocabulary in High Vocational
students at RMUTL, 39% the first year High Vocational students used British English while the majority
61% used American English, showed that there were differences between British English and American
English in terms of major for 22% in their everyday communication.
This study can be an empirical evidence which serves as a guideline for students to be able to
appropriately and variously use between British English and American English in everyday communication
in appropriate and various context they encounter and for teachers to emphasize their students the
varieties in vocabulary meaning between British English and American English, and to design and choose
appropriate lessons, texts and contexts in English language courses. Furthermore, it could be utilized in
schools of English as a second language as a baseline enhancing students’ communicative competence
and linguistic skills.
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การศึกษาปัจจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
POLITICAL PARTICIPATION OF PEOPLE IN TONPAO DISTRICT MUNICIPALITY
นงคราญ บุญขันแก้ว* และ จักรพงษ์ บุญตันจีน
สานักงานเทศบาลตาบลเมืองต้นเปา เชียงใหม่
*corresponding author e-mail : Nongoom22@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตเทศบาลเมืองต้นเปา การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหา
ระดับการรับรู้ทางการเมือง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชากรในการศึกษา ครั้งนี้ได้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาจานวน 200 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ : ซึ่ง
ผู้วิจัยได้รวบรวมในการเก็บข้อมูลด้วยตนองและวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า 1. การรับรู้ทางการ
เมืองของประชาชนตาบลต้นเปาคือ 1.1 สภาพแวดล้อมทางการเมืองของประชาชนตาบลต้นเปา ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง
พบว่าประชาชนเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีระดับการรับรู้มากที่สุดโดยมี ̅ =3.33
และค่า sd 0.68 1.2 ด้านจิตวิทยาทางการเมืองพบว่าประชาชนระดับการรับรู้ด้านพฤติการณ์เมืองการทุจริตคอรัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติทาให้ประชาชนแสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมามากที่สุดโดยมี
̅ =3.45 และค่า sd. 0.67 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตเทศบาลเมืองต้นเปายังพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดคือ 2.1 ปัจจัยด้านการรับข่าวสารจากสื่อ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ ที่เป็นสถานการณ์ของบ้านเมือง(ร้อยละ 47.5) รองลงมา คือปัจจัยด้านความไม่เป็นธรรมการปฏิบัติ 2 มาตรฐาน
(ร้อยละ 22.5) และปัจจัยด้านปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง (ร้อยละ 17.5) รวมถึงปัจจัยด้านความเบื่อหน่ายต่อสถานการณ์
บ้านเมือง (ร้อยละ 15)
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม ประชาชน การเมือง
Abstract
Participatory research of people in Tonpao district municipality, the purpose of this research are :
1)To find the level of political knowledge. 2)To study the factors that influence political participation. The
population in this study are200people in tonpao district municipality. Tools for data collection are
questionnaires and interview forms. Researcher collected data by oneself if and found that 1. Political
awareness are 1.1 Environmental factors for political of the people believe in demodracy rule with the
monarchy are ̅ =3.33 and sd.=0.68 1.2 Psychological factors in politics found that the public perceives most
political behavior the dorruption of government officials,local and international potiticians make people show
the most out of politieal behavioer at ̅ =3.45 and sd.=o.67 2.The election is the most political participant 2.1
Receiving political internet , television, radio and newspaper from themedia47.5percent,next is double
standard justice 22.5 percent and economic problems 17.5 percent include boring with current situation 15
percent.
Keywords : participation, people, politics

550

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561
บทนา
การศึกษาวิจัยปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลที่มีผลกระทบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองถือเป็นบริบทที่สาคัญ
ยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการสะท้อนอานาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่าง
แท้จริง การกระจายอานาจการปกครองไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้บทบาทกับประชาชนมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นมากขึ้น ตาบลต้นเปา เป็นเขต
หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจในการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางกิจกรรมทางการเมืองในการมีส่วนร่วมทั้ง
การเมือง การพัฒนาตามบริบทของท้องถิ่นตัวเอง โดยได้การกระจายอานาจการปกครองไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้บทบาทกับประชาชนมี
ส่วนร่วมกับท้องถิ่นมากขึ้น ตาบลต้นเปา เป็นเขตหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจในการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางการเมืองเนื่ องจากกว่า เป็นเขตที่มี สถาบั นทางการศึก ษาตั้งอยู่ และเป็น แหล่ งท่องเที่ ยวระดับต้น ๆของประเทศ ซึ่งมี
ผลกระทบทางการเมืองโดยตรงต่อประชาชน เนื่องจากการเลือกตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาเทศบาลเมืองต้นเปา ณ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สถิติของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของเทศบาลเมืองต้นเปา ทั้ง 3 เขต พบว่า มีผู้ม าใช้สิทธิทั้งสิ้น
7,000 คน จากจานวนผู้มีสิทธิ 10,426 คนแยกชาย4,754คน หญิง5,672คนซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 67.13% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อย
มาก ปัจจุบันประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจานวน 14,278คน แยกชาย6,4108คน หญิง7,868คน (สถิติ ณ วันที่31สิงหาคม 2560)
จึงเป็นคาถามทางการวิจัยว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน และจากการสัมภาษณ์ผู้นา
ชุมชนพบว่า ในบางชุมชนบทบาทสาคัญทางการเมืองมักจะอยู่กับผู้นาชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบทบาทของประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามากน้อยเพียงใดด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ผู้วิจัยจึงมุ่งเป้าประสงค์การวิจัยเชิงพื้นที่ตาบลต้นเปา ในการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสาคัญ
เพราะว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายที่สาคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดถึงระบอบการปกครองได้ นั่นก็คือ ประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงย่อมแสดงถึงความเป็น
ประชาธิปไตยสูง แต่ประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่าย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยต่าไปด้วย
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับท้องถิ่น และนาไปจัดทาเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งใน
10 หมู่บ้านกับ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์ ปลายเปิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตตาบลต้นเปาเลื อกตั้งในเขตเทศบาลเมืองต้น
เปา 80 คน โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)
2. แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อค้นหาระดับการรับรู้ทางการเมืองและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนคนตาบลต้นเปา 120 คน
1.แบบสัมภาษณ์ ปลายเปิด กลุม่ ผู้นาชุมชนโดยกาหนดสัมภาษณ์กลุ่มผู้นาชุมชนเช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน,กลุ่มพ่อบ้าน
,กลุ่มผูส้ ูงอายุ,กลุ่มส่งเสริมอาชีพ,และกลุม่ เยาวชนที่มสี ิทธิ์เลือกตั้ง รวม80คน โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth
Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires)
วิธีสร้างแบบสัมภาษณ์
1.1ศึกษาแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อนาข้อมูลมาสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้นา
ชุมชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
1.2ศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้นาชุมชนจากงานวิทยานิพนธ์
1.3สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้นาในชุมชน
1.4นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง(Ioc) ความ
ถูกต้อง ของเนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่0.6 ขึ้นไป
1.5นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อน
นาไปใช้จริง
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1.6นาแบบสัมภาษณ์ไปสอบถามกลุ่มผู้นาชุมชนที่มีส่วนร่วมทางการเมือง
วิธีการสัมภาษณ์
1. ศึกษาตารางกาหนดการการประชุมจากกลุ่มเป้าหมาย
- ที่ว่าการอาเภอสันกาแพง
- ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลต้นเปา
- สานักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
- ศูนย์การเรียนรูต้ าบลต้นเปา (OTOPยิ้ม)
2. ประสานงานและส่งหนังสือไปยังประธานกลุม่ ต่างๆเพื่อเก็บข้อมูล
2.แบบสอบถาม
2.1ศึกษาแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อนาข้อมูลมาสร้างแบบสารวจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้นา
ชุมชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
2.2ศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้นาชุมชนจากงานวิทยานิพนธ์
2.3สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้นาในชุมชน
2.4นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง(IOC) ความ
ถูกต้อง ของเนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่0.6 ขึ้นไป
2.5 นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อน
นาไปใช้จริง
2.6นาแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มผู้นาชุมชนที่มีส่วนร่วมทางการเมือง
แบบสอบถามมีทั้งหมด6ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทีเ่ กี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีคาถาม 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทีเ่ กี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีคาถาม 4 ข้อ ได้แก่ อาชีพ รายได้ การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม บทบาทหน้าที่ในครอบครัว และบทบาทในชุมชน
ส่วนที่ 3 เป็นแบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง มี 4 ประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มี
คาถาม 10 ข้อ วัฒนธรรมทางการเมือง มีคาถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) ลักษณะสภาพแวดล้อมทางการเมือง มีคาถาม
7 ข้อ(เชิงบวก 6 ข้อ เชิงลบ 1 ข้อ) การพัฒนาทางการเมือง มีคาถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) รวมทั้งหมด 31 ข้อคาถาม
ส่วนที่ 4 เป็นแบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา มี 5 ประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ พฤติกรรมทางการเมือง มีคาถาม 7 ข้อ(เชิงบวก
5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) การกล่อมเกลาทางการเมือง มีคาถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) ค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยมีคาถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีคาถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5
ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) และความสนใจ
ส่วนที่ 5 เป็นแบบวัดเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่
การติดตามข่าวสารทางการเมือง มีคาถาม 5 ข้อ การใช้สิทธิเลือกตัง้ มีคาถาม 5 ข้อ การสนทนาเรื่องการเมือง มีคาถาม 5 ข้อ การ
เข้าร่วมทากิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ มีคาถาม 5 ข้อ การติดต่อกับนักการเมือง มีคาถาม
5 ข้อ และการชุมนุมทางการเมือง มีคาถาม 5 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อคาถาม
ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน
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ผลและวิจารณ์ผล
ตารางที่ 1 แสดงผลรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง

Mean

S.D.

ระดับการรับรู้และความคิดเห็น

ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง

2.63

0.81

ปานกลาง

ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง

3.33

0.68

มาก

ด้านลักษณะสภาพแวดล้อมทางการเมือง
ด้านการพัฒนาทางการเมือง(ระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข)
รวม

2.96

0.72

ปานกลาง

3.16

0.75

มาก

3.02

0.74

มาก

ตารางที่2 แสดงผลรวมปัจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของประชาชน
Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็นทางการ
เมือง

ด้านความสนใจทางการเมือง

2.63

0.78

ปานกลาง

ด้านพฤติกรรมทางการเมือง

3.45

0.67

มาก

ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง

2.63

0.76

ปานกลาง

ด้านค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

3.35

0.71

มาก

ด้านอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

3.05

0.87

มาก

3.02

0.76

มาก

ปัจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง

รวม

ตารางที่ 3 แสดงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตาบลต้นเปา
การมีส่วนร่วมทางการเมืองรายด้าน

จานวน

ร้อยละ

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง

38

47.5

ด้านความไม่เป็นธรรมการปฏิบตั ิ 2 มาตรฐาน

16

22.5

ด้านปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง

14

17.5

ด้านการเบื่อหน่ายต่อสถานการณ์บ้านเมือง

12

15

80

100.0

รวม
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อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์การวิจยั การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาครั้งนี้เกี่ยวกับระดับการรับรู้ทางการเมือง
ปัญหาและอุปสรรของปัจจัยที่มผี ลกระทบทางการเมืองทาให้ประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี ศรีจันทร์ ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในปลูกป่า พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นใน
พระมหากษัตริย์และประชาชนให้ความร่วมมือในโครงการในราชดาริมากถึง (ร้อยละ98.8) และสอดคล้อง งานวิจัยของ วารีย์ บุญ
ขันติ ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน : ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความสนใจข่าวสาร
ทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของเยาวชน โดยการใช้สื่อการประกาศเสียงตามสายในหมูบ้านให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ร้อยละ71.1)
1.ผลศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตาบลต้นเปาพบว่ามี2ด้านคือ 1.1 ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองของ
ประชาชนตาบลต้นเปา ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง พบว่าประชาชนเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข มีระดับการรับรู้มากทีส่ ุดโดยมี ̅ =3.33 และค่า sd 0.68 1.2 ด้านจิตวิทยาทางการเมืองพบว่า
ประชาชนระดับการรับรู้ พฤติการณ์ทางการเมือง การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติทาให้ประชาชนแสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมาทางการเรียกร้องทางการเมืองโดยการชุมนุมประท้วงมากที่สดุ โดยมี
̅ =3.45 และค่า sd. 0.67
2.ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตเทศบาลเมืองต้นเปา จากผู้นาชุมชน
ทุกคนนับถือพุทธศาสนา (ร้อยละ100)อาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน (ร้อยละ 45.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ม.6 /
ปวช. (ร้อยละ 35.00) รองลงมามีระดับการศึกษา ปวส. (ร้อยละ 25.00) ส่วนผู้นาชุมชนส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือน 5,001-10,000
บาท (ร้อยละ 45.00)และยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นาชุมชนและประชาชน ให้ความเห็น
ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สดุ คือ การรับข่าวสารจากสื่อ ทางอินเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ที่เป็น
สถานการณ์ทางการเมืองความไม่เป็นธรรมการปฏิบตั ิ 2 มาตรฐาน และปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง รวมถึงความเบื่อหน่ายต่อ
สถานการณ์บ้านเมือง
สรุป
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าระดับการรับรู้ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาด้านสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองของประชาชนตาบลต้นเปา มีวัฒนธรรมทางการเมืองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาเชื่อมั่นในระบอบการปกครองที่
มีพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดและเหมาะสมต่อการปกครองของประเทศไทย
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
ยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านจิตวิทยาทางการเมืองพบว่าประชาชนรับรู้ด้าน
พฤติการณ์เมือง คนไทยปัจจุบันมีค่านิยมเคารพนับถือคนที่มีฐานะชนชั้นสูงทางสังคมระดับการงานระดับสูงและการทุจริตคอรัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่นักการเมืองระดับท้องถิ่นระดับชาติทาให้ประชาชนแสดงพฤติกรรมออกทางการเมืองออกมาโดยการชุมนุมเรียกร้อง
และประท้วง
รวมทั้งยังพบว่าปัจจัยด้านการรับข่าวสารจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ ที่เป็นสถานการณ์ของ
บ้านเมือง ความไม่เป็นธรรมการปฏิบัติ 2 มาตรฐาน และปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง รวมถึงความเบื่อหน่ายต่อสถานการณ์
บ้านเมือง
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การศึกษาความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
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กรรณิกา เครือทนุ* ศุภณิตา พงษ์สุวรรณ และ สถิรศักดิ์ รังสินานนท์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และเปรียบเทียบความสามารถในการการฟังเพื่อความ
เข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจานวน 78 คน ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จานวน 28 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
จานวน 28 คน และ นักศึกษาชั้นปีที่๓ จานวน 22 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยให้นักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปีทาแบบทดสอบความสามารถในการ
ฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ 1) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟังเพื่อความ
เข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก มีดังนี้ ชั้นปีที่ 1 = 29.46 ชั้นปีที่ 2 = 27.89 ชั้นปีที่ 3 = 26.22 2) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้ง
3 ชั้นปี โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) เมื่อพบความแตกต่างรายคู่ ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธี
ของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1
คาสาคัญ : แบบทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Abstract
This study investigated English for International Communication students’ English listening comprehension ability
at Rajamangala University of Technology Lanna Tak. It aimed to investigate the English listening comprehension ability of
English for International Communication (EIC) students and to compare the English listening comprehension ability of EIC
students. The data were collected by using the English listening comprehension ability test. The test was given to 78
students of English for International Communication. All mean score results of 1st,2nd,3rd EIC students were compared and
analyzed using one-way ANOVA statistics. After the results were found statistic significantly, the mean score of 1st, 2nd, 3rd
EIC student results were analyzed by T-test Scheffe’ method. The results of the study showed that the mean scores of
English for International Communication students’ listening comprehension ability, Faculty of Business Administration and
Liberal Arts at Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) Tak were the second-year = 29.46, the first-year =
27.89, and the third-year = 26.22. The comparison of mean scores of 1st , 2nd ,3rd EIC students showed that English listening
comprehension ability of the 2nd year and 3rd year students was significantly different at 10 % significant level using oneway ANOVA and T-test Scheffe’ method.
Keywords : english listening comprehension ability test, english listening comprehension ability, english for international
communication students

Rationale of the study
Nowadays, English language plays an important role as a tool for communication among people
in the world. English is used as an international language in most parts of the globe. In ASEAN countries,
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English is used as a Lingual Franca which means English is used as a medium for communication among
people who have different first languages (Jenkins, 2007). Therefore, Thai students should be developed
in English listening and speaking ability using for communication.
Listening skill should be prior developed since it plays an important role in human’s life, and
English listening skill can support individuals to use other three skills (speaking, reading and writing)
appropriately and correctly. As Krashen (1985) and Hamouda (2013) said that listening skill is a significant
element in obtaining understandable input. Learning will not take place without any input. Thus, listening
should be the first skill taught in second language teaching class.
Students of English for International Communication (EIC) program are expected to have ability in
4 skills of English: listening, speaking, reading, and writing. Essentially, listening and speaking skills which
are used for communication are given unique importance because the students will use both skills in
their future careers and in foreign relations. However, in academic year 2016, the EIC department’s
teachers of Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL), Tak visited the students who work at
the entrepreneurs on the internship program, most of the entrepreneurs said that our English for
International Communication students have not good enough proficiency in English communication
especially listening skill.
According to the above mention, the researchers became interested in studying listening
comprehension ability of the first, second, and third year EIC students. The purpose of this study were to
investigate the English listening comprehension ability of EIC students and to compare the English
listening comprehension ability of the first, second, and third year EIC students. The result of this research
would be useful as the database for the administrators and teachers who are in charge of EIC program to
develop learning and teaching in listening skill of EIC students at Rajamamgala University of Technology
Lanna, Tak.
Significance of the study
The result of this research would be useful as the database for the administrators and English
language teachers who are in charge of English for International Communication program to improve the
curriculum and develop learning and teaching in listening skill to develop English proficiency of English for
International Communication students at Rajamangala University of Technology Lanna, Tak. In addition,
the teachers who are responsible for teaching listening skill in EIC program tend to realize the result of
this study leading to improve and enhance the potential in English proficiency of EIC students.
Furthermore, the three year levels of EIC students could realize their English proficiency from the result
of this study.
Research Methodology
Research Instrument
The instruments used for this study were English listening comprehension ability test which
contains 2 parts: personal information of the participants and the questions and the audio CD. For the
audio CD downloaded from the Randall’s ESL Cyber Listening Lab test online was developed by Mr.
Randall Davis in 1998., each audio file of listening text (about 1.30 minutes) is used for answering five
questions.
Data Collection and Analysis
The researchers used purposive sampling to choose 78 participants. They were 28, 28, and 22 of
first-year, second-year and third-year students, respectively of English for International Communication
department, Business Administration and Liberal Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Tak.
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The researchers chose Randall’s English listening comprehension ability test to measure
participants’ ability. Then the English listening comprehension ability test was approved by the research
experts before being taken by 15 students who were not the participants for doing pilot study. Next, the
test was taken by the sample group (78 EIC students). Then the researchers checked and scored based on
if each participant can answer a question correctly, he/she will get 1 score, and if the answer is wrong,
he/she will get 0 score. The researchers checked the test and score the answers. Finally, all mean score
results of 1st,2nd,3rd EIC students were compared and analyzed using one-way ANOVA statistics. After the
results were found statistic significantly, the mean score of 1st, 2nd, 3rd EIC student results were analyzed
by T-test Scheffe’ method.
Result
4.1 How is the English listening comprehension ability of the EIC students?
Table 4.1 shows the number of students (n), minimum, maximum, mean, and standard
deviation of the three year levels of students after taking English listening comprehension ability test.
EIC students
n
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
First-year

28

20

36

27.89

4.166

Second-year

28

21

39

29.46

4.880

Third-year

22

19

39

26.23

5.154

Total

78

19

39

27.99

4.834

Figure 4.1 shows mean scores of the three year levels of students of English for International
Communication program after taking English listening comprehension ability test.
Line graph of mean scores of three year levels of
EIC students
30

29.46

29

28

27.89

27
26

26.22

25
24
first-year

second-year

third-year

According to figure 4.1, it can be concluded that the mean scores of the second-year = 29.46,
the first-year = 27.89, and the third-year = 26.22.
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4.2 Is there any differences of English listening comprehension ability among the three year levels
of English for International Communication students?
Table 4.2 shows the analysis of variance (one-way ANOVA) of all three year levels of EIC
students
Sum of Squares Df

Mean Square F-test

P-Value

Between Groups

129.481

2

64.740

.061*

Within Groups

1669.506

75

22.260

Total

1798.987

77

2.908

Remarks: statistic significantly at 0.10
According to table 4.2, it shows the listening comprehension ability of all three year levels of
EIC students was significantly different at 10 % significant level (P-value<0.10).
Table 4.3 shows the T-test Scheffe’ method results of all three year levels of EIC students
Year Level of Student
Mean Difference
Std.error
P-value
st
nd
1
2
-1.571
1.261
0.464
st
rd
1
3
1.666
1.344
0.468
nd
rd
2
3
3.237
1.344
0.061*
Remarks: statistic significantly at 0.10
According to table 4.3, it shows the listening comprehension ability of the 2nd year and 3rd year
EIC students was significantly different at 10 % significant level (P-value<0.10).
Discussion
According to the result of the study, the third-year students had less English listening
comprehension ability than the second-year students and the first-year despite studying more English
courses than the first and second-year students. It may be referred that there may be other factors
involving with English listening comprehension ability: personal and environmental ones. This can be
explained that the third-year students cannot guess the meaning and predict what people are going to
talk about during listening the text in the test as Sittler (1975) points out that despite having learned EFL
for many years, students who have good knowledge of English grammar, vocabulary, reading, writing and
speaking still have problems in listening to native speakers. Besides, the background knowledge (personal
factor) can affect English listening comprehension ability. As we have seen that the second-year students
have the highest score among three years of students. It is because the second-year students may have
background knowledge about the listening texts. As the result of the study of Sadighi & Zare (2006) who
studied if listening comprehension influenced by the background knowledge of the Iranian EFL learners.
They found that the experimental group had a better performance as compared with the control group in
their listening comprehension, and this better performance in the listening test seems to be the result of
the background of the subjects in the experimental group (EG).
The researchers would like to suggest for the future study about English listening
comprehension ability that there should be a study about the ability among EIC students of every year to
obtain more efficient results. Besides, the investigation about the factors affecting the English listening
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comprehension ability should be conducted. The result of this research would be useful database for the
administrators, English language teachers who are in charge of English for International Communication
program to improve the curriculum and develop learning and teaching in listening skill. And the teachers
who are responsible for teaching listening skill tend to aware the students’ proficiency and improve their
teaching to develop and enhance English proficiency of EIC students at Rajamangala University of
Technology Lanna, Tak. It also benefits for EIC students to realize their English listening proficiency.
Conclusion
In conclusion, this research aimed to investigate the English listening comprehension ability of EIC
students and to compare the English listening comprehension ability of three year levels of EIC students.
The result revealed that the mean scores of English for International Communication students’ listening
comprehension ability, Faculty of Business Administration and Liberal Arts at Rajamangala University of
Technology Lanna Tak were the second-year = 29.46, the first-year = 27.89, and the third-year = 26.22.
The comparison of mean scores of 1st , 2nd ,3rd EIC students showed that English listening comprehension
ability of the 2nd year and 3rd year students were significantly different at 10 % significant level using oneway ANOVA and T-test Scheffe’ method. According to the results of the study, it means the second-year
students had higher English listening comprehension ability than the first-year and the third-year students.
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งานวิจัยเรื่องปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 2) ศึกษาปัญหาระหว่างการเรียน
รายวิชาการศึกษาอิสระ และ 3) ศึกษาปัญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการิจัยได้แก่
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามชนิดประเมินค่าและข้อคาถามปลายเปิด จานวน 43 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดย การใช้
สถิติบรรยายและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาประสบปัญหาในด้านต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับความรู้ใน
การทาวิจัย ระดับปานกลาง ในทุกข้อคาถาม ก่อนการเรียน (x = 3.47) ก่อนจะลดลงมาเล็กน้อยแต่ยงั คงอยู่ในระดับปานกลาง
ระหว่างการเรียน (x = 3.19) และลดลงถึงระดับน้อยภายหลัง การเรียน (x = 2.68) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลทื่ได้จากข้อ
คาถามปลายเปิด ทาให้ได้ข้อค้นพบว่าปัญหาที่นักศึกษาประสบอยูท่ ั้งก่อนการเรียน ระหว่างการเรียน และหลังการเรียน
รายวิชาการศึกษาอิสระ นั้น คือ ปัญหาด้านระยะเวลา ปัญหาด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจและการ
นาไปใช้ กล่าวคือ เวลาที่มีให้ในการเรียนรายวิชา การศึกษาอิสระนัน้ ไม่เพียงพออีกทั้งต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนและการทา
กิจกรรมอื่นๆ ส่งผลให้ความสาเร็จทางการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทางการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการ
เข้าพบ และ ขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเกิดจากความคลาดเคลื่อนด้านเวลา ตลอดจนการมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ในบางเรื่อง ได้นาพาให้เกิดความขัดแย้งส่วนบุคคล และท้ายทีส่ ุดนั้นนักศึกษายังขาดความรูค้ วามเข้าใจในรายวิชาการศึกษา
อิสระ ตลอดจนการนาเอาความรูท้ ี่ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคต
คาสาคัญ: ปัญหาในการเรียน, การศึกษาอิสระ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Abstract
The study of learning problems in the Independence Study course of undergraduate students at
Rajamangala University of Technology Lanna was aimed at 1) discovering the learning problems prior to
studying the Independence Study course, 2) discovering the learning problems while studying the
Independence Study course, and 3) discovering the learning problems subsequent to studying the
Independence Study course. The population participated in the study was 48 fourth-year undergraduate
students majoring in English for International Communication at Rajamangala University of Technology
Lanna enrolling the Independence Study course in the semester 2 of the academic year 2016. The
instrument employed in the study was a questionnaire consisting of 43 rating scale and open-ended
questions. The results were analyzed by using descriptive statistics and content analysis. The results were
that the students encountered problems at moderate level (x = 3.47) prior to studying the course. They
also experienced difficulties at a moderate level with a decreasing degree (x = 3.19) while studying the
course. Then, at the end of the course, it was found that the student’s problems reduced to a low level
(x = 2.68). In addition to the results from open-ended questions, the results revealed that the students
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encountered problems about time, advisors, and understandings and implementation of the knowledge.
That is, the time allocated for the Independence Study course was insufficient. Furthermore, they had to
allocate time to other courses and activities. As a result, the learning achievement was not aligned with
their learning objectives. Moreover, some students came up against difficulties by means of meeting for
counseling with their advisors due to a time discrepancy and some adequacies leading to personal
conflicts. Lastly, the students maintained insufficient knowledge and understandings in the necessity and
the implementation of the knowledge gained from the course to develop themselves and society in the
future.
Keywords : learning problems, independence study, undergraduate students, rajamangala university of
technology lanna
บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนในระดับสากล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุ วิ สัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ข้า งต้ น มหาวิ ทยาลัย จึงได้ บ รรจุ รายวิชาการศึ ก ษาอิส ระในหลั กสู ต รต่ างๆ รวมถึ งหลั กสู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมู ล ตามขอบเขต
ความสนใจของผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้กับเรียนในระดับปริญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 ในเขตพื้นที่ เชียงใหม่ ลาปาง
พิษณุโลก ตาก และน่าน มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี จากการสอบถามคณาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนตามเขตพื้นที่ต่างๆ ใน
เบื้องต้นยังพบปัญหาในการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ สารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก่อเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนรวมถึงบรรลุเป้าประสงค์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัญหาใน
การเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 2) ศึกษาปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ และ
3) ศึกษาปัญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาหาข้อค้นพบพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาในการเรียน
รายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คอื นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ เชียงใหม่ ลาปาง พิษณุโลก ตาก และน่าน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 48 คน
ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นผูว้ ิจัยได้ทาการจัดสร้างแบบสอบถามออนไลน์บนเวบไซต์ Google ผ่านโปรแกรม
Google Forms ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามจานวน 4 ตอน รวมทั้งสิ้น 45 ข้อ โดยตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลส่วนตัว
ได้แก่ เพศและแนวทางการทาวิจยั ที่สนใจซึ่งเป็นลักษณะข้อคาถามชนิดเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความรู้ ในการทา
วิจัยก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามความรู้ในการทาวิจัยและกระบวนการ ดาเนินการวิจัย
ระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ และ ตอนที่ 4 เป็นการสอบถามความรู้ในการทาวิจัยหลังการเรียน รายวิชา
การศึกษาอิสระ ซึ่งข้อคาถามในตอนที่ 2 ถึง 4 นั้นเป็นข้อคาถามชนิดประเมินค่า 5 ระดับ โดย 5 หมายถึงพบปัญหามากทีส่ ุด
4 หมายถึงพบปัญหามาก 3 หมายถึงพบปัญหาปานกลาง 2 หมายถึงพบปัญหาน้อย และ 1 หมายถึงพบปัญหาน้อยที่สดุ
จานวน 40 ข้อ และข้อคาถามชนิดปลายเปิด จานวน 3 ข้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน
รายวิชาการศึกษาอิสระ โดยข้อคาถามก่อนและหลังการเรียนเป็นข้อคาถามเดียวกันครอบคลุมถึง ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทาวิจยั ตลอดจนจรรยาบรรณในการเป็นผู้วิจัยที่ดีในภาพรวม ในขณะที่ข้อคาถามระหว่าง การเรียนนั้นจะมุ่งเน้น
ไปยังกระบวนการดาเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอน โดยหลังจากออกแบบเครื่องมือแล้วนั้นผู้วิจัยได้นา แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) จากนั้นได้นามา
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ปรับแก้ตามข้อแนะนา ของผู้เชีย่ วชาญ เมื่อแล้วเสร็จได้จดั ส่งทีอ่ ยู่ของแบบสอบถามบนเวบไซต์ (Uniform Resource
Locator: URL) ไปยังอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาการศึกษาอิสระในแต่ละเขตพื้นที่เพื่อจัดส่ง ต่อไปยังนักศึกษาของตนเอง
ทั้งนี้แบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลในสัปดาห์แรกของการเรียน เพื่อสอบถามข้อมูลปัญหาที่นักศึกษา
พบก่อนการเรียนวิชาการศึกษาอิสระ แบบสอบถามตอนที่ 3 ดาเนินการเก็บข้อมูล ภายหลังนักศึกษานาเสนอผลการทดลอง
ด้วยวาจาเพื่อสอบถามข้อมูลปัญหาที่นักศึกษาพบระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ และแบบสอบถามตอนที่ 4
ดาเนินการเก็บข้อมูลภายหลังที่นักศึกษาส่งเล่มการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อสอบถาม ข้อมูลปัญหาที่นักศึกษาพบภายหลังการ
เรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
หลังจากที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจึงได้นาผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ทั้งนี้ ผล
การทดลองจากข้อคาถามชนิดประเมินค่า จานวน 40 ข้อ ได้นามาแปรผลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผลการทดลองจากข้อคาถามชนิดปลายเปิด จานวน 3 ข้อ ได้นา
แปรผลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามเรื่องปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอเป็น 4 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่วนตัว 2) ปัญหาก่อน การ
เรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 3) ปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ และ 4) ปัญหาหลังการเรียนรายวิชา
การศึกษาอิสระ ดังที่จะได้นาเสนอเป็นลาดับต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ผลการวิจัยจากข้อคาถามชนิดประเมินค่า พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ
75 และ 25 ตามลาดับ ทางด้านแนวทางการศึกษานั้นพบว่านักศึกษาส่วนมากให้ความสนใจศึกษาทางด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ (English Language Instruction) และด้านการประเมินผลและวัดผล (Assessment and Evaluation) มาก
ที่สุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาคือด้านภาษาศาสตร์ (Linguistics) ร้อยละ 20.8 ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์
(Applied Linguistics) ร้อยละ 6.3 และด้านอื่นๆ (Others) ร้อยละ 2.1
ตอนที่ 2 ปัญหาก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
ตารางที่ 1 ปัญหาก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
ข้อมูลปัญหา
S.D.
การแปลผล
x
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ในการทาวิจัย
3.63 0.91
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจถึงความสาคัญของการทาวิจยั
3.21 0.97
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่สนใจจะศึกษา
3.71 0.97
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งคาถามและวัตถุประสงค์ในงานวิจัย
3.75 0.98
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อการวิจยั
3.48 1.05
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
3.77 0.97
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทาวิจัยที่ถูกต้อง
3.69 0.93
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นผู้วิจยั ที่ดี
3.08 0.92
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการลักลอกงานวิจัย (Plagiarism)
3.21 1.07
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้จากการทาวิจัยไปใช้ประโยชน์
3.21 0.87
ปานกลาง
รวม
3.47
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าปัญหาก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระพบว่าโดยภาพรวมนักศึกษามีปัญหา ใน
ระดับปานกลางทุกข้อคาถาม (x = 3.47) ทั้งนีป้ ัญหาหลัก 3 อันดับแรกที่นักศึกษาประสบมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการ
กาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยมากที่สุด (x = 3.77) รองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับ การตั้งคาถามและ
วัตถุประสงค์ ในงานวิจัย (x = 3.75) และปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่สนใจจะศึกษา (x = 3.71) ขณะเดียวกันนักศึกษาระบุ
ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจถึงความสาคัญของการทาวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการลักลอก งานวิจัย (Plagiarism)
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และ ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้จากการทาวิจัยไปใช้ประโยชน์ เท่ากันที่ x = 3.21 สาหรับปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ
ปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นผู้วิจัยที่ดี x = 3.08
ทั้งนี้เมื่อศึกษาข้อมูลจากข้อคาถามปลายเปิดพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการกาหนดหัวข้อวิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัยมากที่สุด โดยนักศึกษาได้ระบุว่าตนเองไม่ทราบว่าควรศึกษาเรื่องใด บางครั้งอาจารย์ ผู้สอนเป็นผู้กาหนด
กรอบและแนวทางการวิจัยไว้ให้จึงรู้สึกว่าไม่ได้ทาการศึกษาในเรื่องที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง ทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการดาเนินการวิจัย ดังตัวอย่างข้อมูลที่นักศึกษาได้ระบุในแบบสอบถามด้านล่าง
นักศึกษา 1
“ไม่แน่ใจในหัวข้องานวิจัย ว่าจะทาอะไร”
นักศึกษา 2
“หัวข้อในการศึกษาอิสระและวัตถุประสงค์ไม่ค่อยลงตัว”
นักศึกษา 3
“ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่อาจารย์อธิบาย จึงยังไม่สามารถจับจุดได้
ว่าควรเริม่ อย่างไร ตรงไหน บางทีหัวข้อที่เสนอไปก็ถูกจากัดกรอบ และให้เปลี่ยนใหม่
จึงเสียเวลาไปมาก”
นักศึกษา 4
“คิดชื่อเรื่องวิจัยไม่ค่อยออก ไม่รจู้ ะทาเรื่องอะไรดี”
นักศึกษา 5
“วิชาอิสระควรที่จะเป็นหัวที่นักวิจัยควรอยากจะทาและค้นคว้าไม่ใช่ผู้สอนอยากจะทา
ผู้สอนควรให้แค่ความคิดเห็นและเสนอะแนะ”
นักศึกษา 6
“ไม่มีความรู้เกีย่ วงานวิจัยใดๆ”
นักศึกษา 7
“เนื่องจากก่อนเรียนเราไม่รู้เลยว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระคืออะไร เป็นสิ่งที่เราค้นคว้า
เพื่อให้ตัวเราเองทราบหรือต้องนาผลการศึกษาค้นคว้ามาทาอะไร”
นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วนได้ระบุวา่ ประสบปัญหาด้านระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ความพร้อมในการเรียน
และความสามารถทางการใช้ภาษาในการเขียนวิจัย ดังตัวอย่างข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถามด้านล่างนี้
นักศึกษา 8
“ควรที่จะเสนอให้นักศึกษาตั้งหัวข้อวิจัยให้ก่อนและเลือกที่ปรึกษาก่อนที่จะเรียน
วิชานี้ก่อน 1 เทอม”
นักศึกษา 9
“ปัญหาด้านระยะเวลา”
นักศึกษา 10
“ควรมีระยะเวลาที่มากเเละ ไม่ตดิ ขัดอะไร เพื่อจะได้เรียนรุ้อย่างเข้าใจ”
นักศึกษา 11
“มีเวลาในการศึกษาน้อยมาก”
นักศึกษา 12
“ไม่ค่อยชัดเจน ไม่ค่อยเข้าใจและค่อนข้างยากที่จะทาเป็นภาษาอังกฤษด้วย ยิ่งยาก”
จากผลการศึกษาปัญหาก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่านักศึกษาพบปัญหาเป็นส่วนมาก
ทางด้านการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการเรียน อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาวิจัย ตลอดจน มี
ความรู้สึกว่าการดาเนินการศึกษามีระยะเวลาที่น้อยเกิน ไป ซึ่งผลการศึกษานี้ได้สะท้อนผ่านทางแบบสอบถามทั้งข้อคาถาม
ชนิดประเมินค่าและข้อคาถามปลายเปิดดังที่ได้แสดงไว้ข้างต้น
ตอนที่ 3 ปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
ตารางที่ 2 ปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
ข้อมูลปัญหา
x S.D. การแปลผล
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเรียน
3.25 0.84
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัย
3.50 0.90
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการอ้างอิงข้อมูลเพื่อการวิจัย
3.46 0.92
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยบทที่ 1: บทนา
3.40 1.01
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยบทที่ 2: เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.73 1.03
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยบทที่ 3: วิธีดาเนินการวิจัย
3.21 0.87
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยบทที่ 4: ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3.33 0.93
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยบทที่ 5: สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 3.42 0.99
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรม
3.42 1.09
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนภาคผนวก
2.75 1.10
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย
2.85 1.11
น้อย
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ข้อมูลปัญหา
x S.D. การแปลผล
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.29 0.97
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวิจัย
3.23 1.13
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.69 1.34
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.73 1.14
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยตามกรอบระยะเวลา
3.44 0.92
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลักลอกงานวิจัย (Plagiarism)
2.94 1.08
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการนาเสนอผลการวิจัย
3.17 1.06
ปานกลาง
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
3.33 1.14
ปานกลาง
รวม
3.19
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีแนวโน้มประสบปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระลดลง
กว่าก่อนการเรียนทว่ายังคงประสบปัญหาในระดับปานกลาง (x = 3.19) โดยปัญหาที่ประสบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
การดาเนินการวิจัยบทที่ 2: เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง (x = 3.73) รองลงมาคือ ปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัย (x =
3.50) และ ปัญหาเกีย่ วกับการอ้างอิงข้อมูลเพื่อการวิจัย (x = 3.46) ขณะเดียวกันได้ระบุว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับการดาเนิน
การวิจัยบทที่ 5: สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และ ปัญหาเกีย่ วกับการเขียนบรรณานุกรม เท่ากันที่ x = 3.42 ทางด้าน
ปัญหาที่นักศึกษาระบุว่าพบน้อยในระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ได้แก่ ปัญหาเกีย่ วกับการลักลอกงานวิจัย
(Plagiarism) (x = 2.94) ถัดมาคือปัญหาเกีย่ วกับการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย (x = 2.85) ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนด
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (x = 2.77) ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนภาคผนวก (x = 2.75) ปัญหาเกี่ยวกับคาแนะนาของอาจารย์ ที่
ปรึกษา (x = 2.73) และปัญหาทีพ่ บน้อยที่สุดคือปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา (x = 2.69)
เมื่อศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามชนิดปลายเปิดได้ข้อค้นพบเพิ่มเติมว่าในระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษา
อิสระนั้นนักศึกษายังคงประสบปัญหาด้านระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยมากที่สุดโดยระบุว่าระยะเวลาในการดาเนินการ
วิจัยนั้น น้อยเกินไปประกอบกับจาเป็นต้องจัดสรรเวลาให้กับการเรียนในรายวิชาอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า
เวลาในการให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษานั้นไม่เพียงพอทั้งยังขาดการให้คาแนะนาแก้ไขที่ครบถ้วนตรงต่อความ
ต้องการของนักศึกษา ดังเห็นได้จากตัวอย่างข้อมูลที่ระบุ ในแบบสอบถามด้านล่างนี้
นักศึกษา 1
“ควรจัดแจงเวลาให้นักศึกษามากๆ”
นักศึกษา 2
“ไม่มีเวลาในการทาวิจัยอย่างเต็มที่เนื่องจากต้องเรียนไปด้วย”
นักศึกษา 3
“ไม่มีเวลาในการค้นคว้าวิจัย เนือ่ งจากต้องเรียนวิชาเอกอีกหลายตัว”
นักศึกษา 4
“ระยะเวลาของการเรียนควรมีความเหมาะสม ไม่สนั้ เกินไป”
นักศึกษา 5
“อาจารย์ควรมีเวลาให้คาปรึกษามากพอสมควรและให้คาแนะนาอย่างเต็มที่โดย
ไม่ขัดแย้งเพราะอาจจะเป็นการทาให้นักศึกษาเกิดความลังเลหรือกังวล
ในหัวข้อ
ที่นักศึกษาทาการค้นคว้า”
นักศึกษา 6
“ดาเนินการไม่ค่อยเต็มที่ เพราะอยู่ในช่วงเรียนด้วย บางครั้งส่งงานก็ไม่ตรงกับ
ที่ปรึกษาว่างจะดูให้ก็ต้องรอและต้องแก้ไขจนจะผ่าน”
นักศึกษา 7
“อาจารย์บางคนใช้ความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่คานึงถึงนักศึกษา”
นอกจากนีน้ ักศึกษาบางส่วนยังได้ระบุว่าปัญหาที่ตนเองพบระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระนั้น
เกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจในกระบวนการทาวิจัยตลอดจนขาดความเชื่อมั่นในตนเองอีกทั้งยังขาดแหล่งความรู้เพิ่มเติมอีก
ด้วย ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถามข้างล่างนี้
นักศึกษา 8
“คิดว่าวิชานี้ยาก เข้าใจยาก”
นักศึกษา 9
“ปัญหาระหว่างเรียนคือ ไม่เข้าใจในเนื้อหา หรือ แนวคิดในการทาวิจัย”
นักศึกษา 10
“ไม่ค่อยเข้าใจบางหัวข้อค่ะ”

565

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

นักศึกษา 11
“แหล่งข้อมูลที่จะใช้ในงานวิจัย”
นักศึกษา 12
“หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องวิจัยได้ยาก จัดเรียงข้อมูลไม่ค่อยถูก”
จากผลการศึกษาปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระนั้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า นักศึกษายังคง
ประสบปัญหาด้านเวลาในการดาเนินการวิจัย โดยระบุว่าเวลาที่จัดสรรให้นั้นน้อยเกินไปตลอดจนต้องแบ่งเวลาให้กับการ
เรียน ในรายวิชาอื่นๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการวิจัยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ปัจจัยด้านผู้สอนยังคงมีความสาคัญ
เป็นอย่างมาก โดยนักศึกษากล่าวว่าผู้สอนไม่มีเวลาให้เพื่อการแนะนาและแก้ไข และท้ายที่สุดได้ระบุว่าขาดแหล่งความรู้
เพิ่มเติมภายนอก ทีจ่ ะนามาใช้ในการดาเนินการวิจัย
ตอนที่ 4 ปัญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
ตารางที่ 3 ปัญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
ข้อมูลปัญหา
S.D.
การแปลผล
x
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ในการทาวิจัย
2.83 1.10
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจถึงความสาคัญของการทาวิจยั
2.81 1.10
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่สนใจจะศึกษา
2.65 1.16
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งคาถามและวัตถุประสงค์ในงานวิจัย
2.54 1.22
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อการวิจยั
2.75 1.12
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
2.81 2.75
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทาวิจัยที่ถูกต้อง
2.75 1.06
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นผู้วิจยั ที่ดี
2.53 1.17
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการลักลอกงานวิจัย (Plagiarism)
2.56 1.17
น้อย
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้จากการทาวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.54 1.11
น้อย
รวม
2.68
น้อย
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระโดยพบว่านักศึกษามี
ปัญหา ลดลงในทุกด้านอยู่ในระดับน้อย (x = 2.68) ทั้งนี้ปัญหาหลักที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาเกีย่ วกับความรู้ในการทาวิจยั
(x = 2.83) รองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจ ถึงความสาคัญของการทาวิจัย และ ปัญหาเกีย่ วกับการกาหนดกรอบ
ระยะเวลา ในการดาเนินการวิจัยเท่ากันที่ x = 2.81 นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาที่เท่ากันอีก คือ ปัญหาเกี่ยวกับการตั้ง
คาถาม และวัตถุประสงค์ในงานวิจัย และ ปัญหาเกี่ยวกับ การถ่ายโอนความรูจ้ ากการทาวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ ที่ x = 2.54
สาหรับปัญหาที่นักศึกษาระบุว่าพบน้อยที่สุดคือ ปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นผู้วิจัยที่ดี (x = 2.53)
เมื่อศึกษาผลการตอบแบบสอบถามจากข้อคาถามชนิดปลายเปิดพบว่าภายหลังการเรียนรายวิชาการศึกษา
อิสระนั้นนักศึกษายังคงประสบปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยตลอดจนปัญหาด้านการให้
คาปรึกษาและการ ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังเห็นได้จากตัวอย่างข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในแบบสอบถามด้านล่างนี้
นักศึกษา 1
“อยากให้ระยะเวลาการค้นคว้างานวิจัยยาวกว่านีส้ ักนิดนึง”
นักศึกษา 2
“เรียนและทาการศึกษาอิสระไปพร้อมๆกันจะเข้าใจได้มากกว่าและขยาย
ระยะเวลา
ในการค้นคว้าให้มากขิน้ เพื่อที่จะได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพและครอบคุม
เพิ่มมากขึน้ ”
นักศึกษา 3
“ระยะเวลายืดเยื้อเกินไป ทาให้วิจัยไม่เดิน”
นักศึกษา 4
“ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการส่งเล่มวิจัยตามความเหมาะสม”
นักศึกษา 5
“อ.ที่ปรึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่ค่อยมีเวลาดูให้ แล้วทาควบคู่กับช่วงฝึกงาน
ทาให้งานไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร”
นักศึกษา 6
“อาจารย์ที่ปรึกษาควรรีบตรวจงานและส่งกลับให้ นศ. แกัไข”
นักศึกษา 7
“เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจหรือพบปัญหาอยากให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเข้าใจ
อธิบายและแนะนานักศึกษาอยางตรงไปตรงมา”
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นอกจากนีน้ ักศึกษาบางส่วนยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาที่พบนั้นสอดคล้องกับความไม่เชื่อถือในเกณฑ์การ
ประเมินผลตลอดจนนักศึกษายังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระและการนาเอาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ ในอนาคต ดังตัวอย่างข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถามด้านล่างนี้
นักศึกษา 8
“เกณฑ์การให้คะแนนควรมีระดับที่น่าเชื่อถือได้และไม่เป็นการปล่อยเกรด
จนเกินไป
เพราะอาจจะทาให้นักศึกษาที่ตั้งใจทาจริงๆ เกิดความท้อแท้ทั้งที่ตั้งใจทา
อย่างเต็มที่”
นักศึกษา 9
“ควรจะให้เกรดตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้เกรดไปก่อนโดยไม่มีรูปเล่มจริงๆ”
นักศึกษา 10
“ราวิชาการศึกษาอิสระ(วิจัย)นี้ ผมคิดว่ายังไม่เหมาะกับ นักศึกษาปริญญาตรี
ผมคิดว่ามันเยอะเกินไป ควรจะเป็นแค่ของ นศ. ป.โท ป.เอก ที่เขา
ค้นคว้าหาข้อมูล
ที่สามารถทาประโยชน์ ให้ความรู้แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แค่นักศึกษา”
นักศึกษา 11
“ไม่ค่อยได้รับอะไรในรายวิชานี้เลย ควรจะทาแบบกลุม่ เพื่อ เรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน
เเละระบบเเบบกลุ่มเป็นระบบที่ดีในการทา project ใหญ่ๆ เพื่อเเลกเเละเเบ่งปัน
ข้อมูลที่ตนเองรุ”้
นักศึกษา 12
“หลังจากการศึกษาอิสระจบลง ข้อมูลที่ได้จะนาไปต่อยอดความรู้อย่างไรได้บ้าง
หรือเป็นแค่ความสนใจที่นกั ศึกษาต้องค้นคว้าเป็นผลงานการจบการศึกษา
หากนาไปต่อยอดในการศึกษาจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด”
จากผลการศึกษาปัญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่
ยังคง ประสบปัญหาเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย โดยบางส่วนได้ระบุว่าเวลาที่ให้น้อยเกินไปส่งผลให้
ผลงานออกมา ไม่ดีเท่าที่คาดหวังและบางส่วนมองว่าระยะเวลามากเกินไปก่อให้เกิดปัญหาด้านการดาเนินการวิจัย ทั้งยัง
ระบุว่าตนเองประสบ ปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลของผู้สอนโดยมองว่าการประเมินผลการเรียนรู้นั้นขาดความ
น่าเชื่อถือและยังได้ระบุว่า ตนเองยังไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระตลอดจนไม่
สามารถนาเอาความรู้ทไี่ ด้รับไปต่อยอดเพื่ออนาคต
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนานัน้ เมื่อนามาพิจารณาตามช่วงเวลาในการเรียนของนักศึกษานัน้ พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในการ
เรียน มากที่สุดในช่วงก่อนการเรียน โดยปัญหาที่พบส่วนมากสอดคล้องกับการที่นักศึกษาขาดการการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนการขาดความรู้ ความเข้าใจอันดีถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนซึ่งนับได้ว่าเป็นพื้นฐานอันสาคัญ ดังที่คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (ม.ป.ป) ได้กล่าวไว้ว่าการที่ผู้เรียนจะประสบความสาเร็จในการ
เรียนของตนเอง ได้นั้นจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเอง โดยต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เป็นอันดับแรก
จากนัน้ จึงจัดลาดับ ความสาคัญ ตลอดจนการจัดการบริหารเวลาในการเรียนและนาพาตนเองให้บรรลุเป้าหมายในการ
เรียนได้ในท้ายที่สุด ทั้งยัง สอดคล้องกับ วารีรัตน์ แก้วอุไร (2555) ที่ระบุว่าการจะบรรลุในเรื่องใดก็ตามรวมถึงด้านการ
เรียนการสอนนัน้ จาเป็นต้องมี การวางแผนที่ดีโดยครูผู้สอนเองมีบทบาทสาคัญต่อการประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้
จากปัญหาก่อนการเรียนที่นักศึกษาประสบนัน้ ได้ส่งผลต่อมาในช่วงระหว่างการเรียนโดยเมื่อพิจารณาปัญหา
ระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระนั้นพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการ
เรียน ทั้งยังขาด การให้คาปรึกษาอย่างตรงวัตถุประสงค์และความต้องการจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากการที่ ผู้เรียนขาดการส่งเสริมให้เกิดการดูดซึม (assimilation) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง กับสิง่ ที่เรียนส่งผลให้การจัดระบบการเรียนรู้ใหม่ (accommodation) เกิดความผิดพลาด
(Piaget, 1936) อนึ่งปัญหา อันเกิดจากการขาดการให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษานัน้ ยังนับได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญ
เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษานับได้ว่า
เป็นแหล่งปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
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(Wertsch, 1997) และเป็นผู้มีประสบการณ์ ที่สามารถเป็นชี้แนะแนวทางโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อระหว่างการเรียนรู้เพื่อ
บรรลุถึงยังวัตถุประสงค์ในการเรียน (Zone of Proximal Development) (Vygotsky, 1978) อีกทั้งยังนับได้ว่าเป็นเป็นผู้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อความสาเร็จ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย (Vescio et al. 2008; Ronfeldt et al.
2015)
บนพื้นฐานปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการเรียนเรื่อยมาจนระหว่างการเรียนยังคงได้ส่งผลต่อตัวนักศึกษาใน
ภายหลัง การเรียน โดยปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยตลอดจนความสามารถถ่ายโอนความรู้เพื่อประโยชน์
อื่นในอนาคตยัง คงเป็นปัญหาหลักที่สาคัญและนักศึกษายังได้ระบุถึง ทั้งนี้สาเหตุการเกิดได้กล่าวถึงไว้ในตอนต้นแล้ว
กระนั้นปัญหาที่สาคัญ ที่ไม่ควรมองข้ามและยังคงปรากฏในผลการวิจัยคือปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
นักศึกษา ซึ่งปัจจัยทางด้าน ความสัมพันธ์นนั้ มีส่วนเชื่อมโยงต่อผลงานของนักศึกษา (McMahon, 1997) อีกทั้งคาแนะนา
ของผู้สอนนั้นมีนัยสาคัญ ต่อกระบวนการเรียนผู้ของผู้เรียน (Brown et al., 1989) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าผู้สอนนั้น
มีความเชื่อมโยงเชิงบวก
กับผู้เรียนโดยตรงและความสามารถตลอดจนการพัฒนาตนเองของผู้สอนย่อมส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Solhiem, 2017).
จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมานั้นพอสรุปได้ว่าปัญหาการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้นเกิดจากปัจจัยหลักจากตัวผู้เรียนและผู้สอน โดยผู้เรียนขาดการป้อน
ข้อมูล ที่จาเป็นและเพียงพอต่อการเรียนรู้ ตลอดจนขาดการชี้แนะแนวทางการให้คาปรึกษาที่เหมาะสมจากผู้สอน ทั้งนี้
ข้อค้นพบ
ที่สาคัญนอกเหนือจากที่ได้รายงานในผลการทดลองแล้วนั้นคือการที่นกั ศึกษาระบุว่าพบปัญหาในการเรียน
รายวิชาการศึกษา
อิสระน้อยลงในทุกข้อคาถามซึ่งอาจเกิดจากการที่นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึน้ จากการเรียนใน
ห้องเรียน และจากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระดียิ่งขึ้นจึง
ควรอย่างยิ่งที่จะมีการกล่าวถึง ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อนาไปปรับใช้ในอนาคต ดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้สอน (อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ)
1. ผู้สอนควรมีการให้ข้อมูลที่จาเป็นในการเรียนของผู้เรียนโดยครบถ้วนก่อนการเริ่มเรียน อีกทั้งควรมีการให้
ข้อมูล สาคัญอืน่ ๆ เพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเข้าใจเนื้อหาที่จะเรียน
2. ผู้สอนควรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ชี้ให้เห็นความสาคัญ ตลอดจนแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงความสาคัญในการ
นา ความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
3. ผู้สอนควรมีการแบ่งเวลาเพื่อการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
อีกทั้งควรมีการ
กาหนด กรอบการเรียนรู้และระยะเวลาในการเรียนรู้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้เรียน
1. ผู้เรียนควรมีการศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาที่จะเรียนด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ทั้งจาก
การสอบถามเพิ่มเติมจากผู้สอน เพื่อน หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
2. ผู้เรียนควรมีทัศนคติอันดีต่อรายวิชาที่เรียน ตลอดจนทัศนคติอนั ดีต่อผู้สอน ทั้งนี้เมื่อประสบปัญหาควรมี
การ ปรึกษากับผู้สอนเพื่อร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว
3. ผู้เรียนควรแบ่งเวลาในการเรียนและกิจกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระในนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา
อิสระ
3. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในรายวิชาการศึกษาอิสระ
5. ควรมีการศึกษาปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระในนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาข้างต้นอันได้มาจากแบบสอบถามประเมินค่าก่อนการเรียน ระหว่างเรียน และหลังการเรียน
รายวิชา การศึกษาอิสระนั้นสามารถสรุปได้ว่านักศึกษาประสบปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ความเข้าใจใน
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การทาวิจัย ในระดับปานกลางในทุกข้อคาถามก่อนการเรียน (x = 3.47) ก่อนจะลดลงมาเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับปาน
กลาง ระหว่างการเรียน (x = 3.19) และลดลงถึงระดับน้อยภายหลังการเรียน (x = 2.68) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูล ที่ได้
จากข้อคาถามปลายเปิดทาให้ได้ข้อค้นพบว่าปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่ทั้งก่อนการเรียน ระหว่างเรียน และหลังการ
เรียน รายวิชาการศึกษาอิสระนัน้ คือ ปัญหาด้านระยะเวลา ปัญหาด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และปัญหาด้านความรู้ความ
เข้าใจ และการนาไปใช้ กล่าวคือ ทางด้านระยะเวลานั้นนักศึกษาระบุ ว่าเวลาที่มีให้ในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
นั้น น้อยเกินไปประกอบการที่ต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนและการทากิจกรรมอื่นๆ ส่งผลให้ผลงานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่
คาดหวังไว้ นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการเข้าพบ และขอคาปรึกษาจากอาจารย์ ที่ปรึกษาโดยระบุว่าในบางครั้งเวลา
คลาดเคลื่อนกัน และอาจมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องอันนาพาให้เกิดความขัดแย้งทางความรู้สึกส่วนบุคคล และ
ท้ายที่สุดนักศึกษา ยังขาดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการศึกษาอิสระว่ามีความสาคัญต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร
ตลอดจนส่งผลกระทบ ไปถึงแนวทางการนาเอาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปต่อยอดเพื่อพัฒนา ตนเองและสังคมใน
อนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง ปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลล้านนา
นี้จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้หากปราศจากการช่วยเหลือของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
การศึกษาอิสระ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่
ลาปาง พิษณุโลก และตาก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กระจายแบบสอบถามและติดตามผลจากนักศึกษาในกากับ
ขอขอบคุณนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขต
พื้นที่น่าน เชียงใหม่ ลาปาง พิษณุโลก และตาก ที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ประจาปีการศึกษา 2559 ที่ได้สละเวลา
ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกญ
ั ญาแสงเดือน และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ได้ให้
คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ทั้งยังสละเวลาในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
สุดท้ายนีผ้ ู้วิจับขอขอบคุณกาลังใจจากเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่มิอาจเอ่ยนามได้ทั้งหมด ที่ได้สนับสนุน
ให้การวิจัยในครั้งนี้ประสบความสาเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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บทคัดย่อ
การศึก ษาวิ จั ย ในครั้งนี้ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อ ศึ กษาและเปรี ย บเที ยบภาวะผู้ นาของผู้ อ านวยการลูก เสื อโรงเรี ย น
ในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตามความ
คิดเห็นของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38 ปีการศึกษา 2559 จานวน 41 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบข้อมูล โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) 1. ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนใน
การบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยงานบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาเป็นงานบุคลากร และงานการจัดมวลกิจกรรม ตามลาดับ 2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาของผู้อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน จาแนกตามตาแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่น ใหญ่ของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมและรายด้านทุกด้านภาวะผู้ นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร
กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนสูงกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 3. ผลการ
เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน จาแนก
ตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการ
บริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาของ
ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน
(A.L.T.) สูงกว่าผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.)
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา การบริหารกิจการลูกเสือ
Abstract
This research aimed to study and compare the leadership of Scouting School Director in senior
scout administration of school under Secondary Education Service Area Office 38 according to the opinion
of Scouting School Director and Supervisor scouts. The data collected from 41 schools in the Academic
Year 2016. The instrument of the research was a five-point rating scale questionair. Then the data were
analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation, The t-test independent method
was applied to compare the data Research findings were as follows : 1. The leadership of Scouting
School Director in senior scout was a high level in over all. The highest means was found to be
administration management, followed by administration, personnel and finally the activity organizers in
the order respectively. 2. The comparison of leadership of Scouting School Director classified by
scouting position were statistically different at significance of .05 level that the average leadership
scores of Scouting School Director were higher than Supervisor scouts in over all and classified by
aspect. 3. The comparison of leadership of Scouting School Director classified by scouting
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qualifications were statistically different at significance of .05 level that the average leaderships
scores of the scout Assistant Leader Trainers Course(A.L.T.C) and the scout Assistant Leader Trainers
(A.L.T.) were higher than the Advance Unit Training Course(A.T.C)and Wood Badge(W.B.) in over all and
classified by aspect.
Keywords : leadership, scouting administration
บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ได้แก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทางาน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติเยาวชนมีการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นแนวทางเดียวกันกับการที่คณะรักษาความ
สงบและเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการเป็น อย่างดี เพราะกิจ กรรมลู กเสือมี วัตถุประสงค์ ที่มุ่งพัฒ นาเยาวชนให้ เป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ลูกเสือ เนตรนารีไม่มีความรู้แม้กระทั่ง
ติด เครื่ องหมายใดๆลงบนชุ ดที่ ส วมใส (ไทยรั ฐ , 67:21366, น.12) และยั งมีข้ อสั่ งการการจากนายกรั ฐมนตรี ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี รวมทั้ง
พิ จ า ร ณ า แ น ว ท า ง ก า ร ส นั บ ส นุ น เ ค รื่ อ ง แ บ บ ลู ก เ สื อ แ ล ะ เ น ต ร น า รี ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ที่ มี ฐ า น ะ ย า ก จ น
(นร 0505/ว139 ลว 23 มีนาคม 2560)
จากผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้วิจัยสรุปพอสังเขป ดังนี้
1. ด้านการบริหาร โรงเรียนทุกโรงเรียนมีปัญหาในด้านการบริหารกิจการลูกเสือโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก
(ดารัสวิทย์ ปทุมมาศ, 2555, น.64) ผู้บริหารยังขาดความรู้ในการให้คาแนะนาบุคลากร(สุนทร ทัด , 2549 อ้างอิงใน สุรกิจ
นองขมวด, 2558, น.62)และผู้ บ ริ ห ารควรตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์(ศิรินาฏ เจาะจง, 2557, น.78)
2.
ด้ า นธุ ร การ ปั ญ หาการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม กองลู ก เสื อ โรงเรี ย นสามั ญ รุ่ น ใหญ่ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(พรทิพย์พา คล้ายกมล, 2554,น.179) ส่วนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้บังคับบัญชาลูกเสือฝึกอบรมเพิ่มความรู้
ศึก ษาดู งาน และการจั ดสรรงบประมาณในการจั ดซื้ อ วัส ดุ อุป กรณ์ การจัด กิ จกรรมลูก เสือ ยั งมีปั ญหาในระดั บมาก
(รัชพล ศรีริอ่วม, 2556, น.72)
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3. ด้านบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนยังขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริม
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรทางลูกเสือได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ ในการจัด กิจ กรรมลู กเสือ ของบุ คลากรทางการลูก เสื อ ในสถานศึก ษาให้มี ประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ(ศิรินาฏ เจาะจง, 2557, น.78)
4. ด้านการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังไม่สอดคล้องกับแนวทางของสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ(สุนทร ทัด , 2549 อ้างอิงใน สุรกิจ นองขมวด, 2558 ,น. 62) การควบคุม การประเมิน กากับ ติดตาม นิเทศ
ในแต่ละกิจกรรมของลูกเสือค่อนข้างน้อย(สุรกิจ นองขมวด, 2555, น.102)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนเป็นผู้นาในการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียน ซึ่งมีส่วน
สาคัญการแก้ไขปัญหาและและพัฒนาให้กิจการลูกเสือภายในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อนาข้อมูลที่ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าของผู้ อานวยการลู ก เสื อ โรงเรี ย นจ าแนกตามต าแหน่งทางลู ก เสื อ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม และจาแนกวุฒิทางลูกเสือของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ 3 งาน คือ 1)งานบริหารจัดการ 2)งานบุคลากร 3)งานการจัดมวลกิจกรรม โดยใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน
คือ 1)ด้านการมิอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2)ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3)ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4)ด้านการคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนและผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จานวน 47 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2559 จานวน 41 โรงเรียนตามตารางการ
กาหนดขนาดและกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, น.51) ใช้วิธีการสุ่มอย่างโดยการจับสลาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง(รัตติภรณ์ จงวิศาล, 2543)และทาการสังเคราะห์ร่วมกับ
นิยามการบริหารกิจการลูกเสือจากนักวิจัยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรทิพย์พา คล้ายกมล(2554, น.7); ดารัสวิทย์
ปทุมมาศ(2555, น.6); สุชาติ เต่าสุวรรณ(2557, น.9); สานักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน(2557, น. 47-100)
เป็นต้น สามารถเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้
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ตัวแปรต้น
ตาแหน่งทางลูกเสือ
1. ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วุฒิทางลูกเสือของผู้อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียน
1. A.T.C. หรือ W.B.
2. A.L.T.C. หรือ A.L.T.

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 งาน คือ
1) ด้านการมิอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์
1) งานการบริหารจัดการ
2) ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ
2) งานบุคลากร
3) ด้านการกระตุ้นทาง
3) งานการจัดมวลกิจกรรม
ปัญญา
4) ด้านการคานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล

วิธดี าเนินการวิจัย
1.ลักษณะที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
และผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จานวน 2 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับตาแหน่งและวุฒิทางลูกเสือ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นแบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ รวมทั้งหมดจานวน 56 ข้อ โดยแบ่งตามลักษณะในการบริหารกิจการลูก เสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 งาน
คือ งานบริหารจัดการ จานวน 23 ข้อ งานบุคลากร จานวน 20 ข้อ และงานการจัดมวลกิจกรรม จานวน 13 ข้อ
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้ คือ 1)ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะผู้นาการ
เปลี่ ยนแปลง 2)ศึ กษาและสั งเคราะห์ บทบาทของผู้อ านวยการลู กเสื อ โรงเรีย นและแนวทางการบริ ห ารกิ จการลูก เสื อ
3)สังเคราะห์ภาวะผู้นาการปลี่ยนแปลงกับบทบาทของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือและแนวทาง
การบริ หารกิ จการลู กเสือ 4)ก าหนดกรอบแนวคิด ในการวิจั ย 5)กาหนดนิย ามศัพ ท์เ ฉพาะเพื่อ เป็ นแนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถาม 6)สร้างแบบสอบถามฉบับร่างนาเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 7)นาเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากนั้นนาเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และการใช้สานวนภาษา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะและข้อคาถาม
จานวน 5 ท่าน 8)หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence)และคัดเลือกเฉพาะข้อคาถาม
ที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00
ผลการวิจัย
จากการวิจัย ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
n = 205

การบริหารกิจการ
ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่

II
̅

IM
S.D.

̅

IS
S.D.

̅

รวม

ระดับภาวะผู้นา

IC
S.D.

̅

S.D.

̅

S.D.

1. งานการบริหาร
4.09 0.62 4.09 0.72 3.96 0.80 4.23 0.62 4.10 0.63
มาก
จัดการ
2. งานบุคลากร
4.17 0.77 4.06 0.80 3.92 0.81 4.04 0.82 4.04 0.75
มาก
3. งานการจัดมวล
3.93 0.81 3.90 0.81 3.92 0.78 3.94 0.89 3.92 0.76
มาก
กิจกรรม
เฉลี่ยรวม
4.08 0.67 4.04 0.74 3.93 0.77 4.14 0.64 4.04 0.69
มาก
จากตาราง 1 ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อยู่ในระดับมาก
(̅= 4.04) เมื่อจาแนกภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสื อโรงเรียนตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่า
งานที่ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาสูงสุด คือ งานการบริหารจัดการ(̅=4.10) รองลงมาเป็นงานบุคลากร
(̅= 4.13) และงานที่มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาต่าสุด คือ งานการจัดมวลกิจกรรม (̅= 3.92)
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการ ลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่
ของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จาแนกตามตาแหน่งทางลูกเสือ

ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่
1. งานการบริหารจัดการ
1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
1.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
2. งานบุคลากร
2.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
2.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
2.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3. งานการจัดมวลกิจกรรม
3.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
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ผู้อานวยการ
ลูกเสือ
โรงเรียน
n = 41
̅ S.D.
4.40 0.53
4.36 0.53
4.42 0.59
4.32 0.64
4.50 0.54
4.45 0.52
4.55 0.49
4.42 0.59
4.37 0.58
4.45 0.55
4.38 0.60
4.29 0.68

ผู้บังคับ
บัญชา
ลูกเสือ
n = 164
̅ S.D.
4.03 0.64
4.03 0.64
4.00 0.73
3.88 0.83
4.17 0.59
3.95 0.77
4.08 0.80
3.97 0.81
3.83 0.81
3.94 0.84
3.81 0.77
3.86 0.83

t

p-value

3.79*
3.07*
3.42*
3.12*
3.32*
3.93*
3.60*
3.37*
4.09*
3.68*
5.14*
3.11*

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่
3.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
3.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
เฉลี่ยรวม

ผู้อานวยการ
ลูกเสือ
โรงเรียน
n = 41
̅ S.D.
4.50 0.50
4.40 0.65
4.41 0.63
4.4 0.54
1

ผู้บังคับ
บัญชา
ลูกเสือ
n = 164
̅ S.D.
3.79 0.82
3.78 0.78
3.81 0.92
3.9 0.7
5
0

t

p-value

5.30*
4.64*
3.98*
4.62*

0.00
0.00
0.00
0.00

*แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จาแนกตามตาแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในภาพรวมและในแต่ละงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสิถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นา
ของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนสูง
กว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จาแนกตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียน
A.T.C.
A.L.T.C.
ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือในการบริหารกิจการลูกเสือ หรือ W.B. หรือ A.L.T.
t
p-value
n = 155
n = 50
สามัญรุ่นใหญ่
̅ S.D. ̅ S.D.
1. งานการบริหารจัดการ
4.05 0.66 4.28 0.52 2.28*
0.02
1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
4.04 0.65 4.26 0.54 2.24*
0.03
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
4.04 0.76 4.24 0.56 1.73
0.09
1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
3.88 0.86 4.23 0.59 3.22*
0.00
1.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.20 0.59 4.36 0.57 1.67*
0.10
2. งานบุคลากร
3.96 0.79 4.31 0.54 2.94*
0.00
2.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
4.15 0.81 4.26 0.63 0.86
0.39
2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3.98 0.84 4.32 0.55 2.66*
0.01
2.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
3.82 0.83 4.28 0.57 3.66*
0.00
2.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3.92 0.84 4.43 0.60 3.99*
0.00
3. งานการจัดมวลกิจกรรม
3.83 0.81 4.22 0.57 3.19*
0.00
3.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
3.83 0.86 4.31 0.54 4.63*
0.00
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A.T.C.
A.L.T.C.
ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือในการบริหารกิจการลูกเสือ หรือ W.B. หรือ A.L.T.
t
p-value
n = 155
n = 50
สามัญรุ่นใหญ่
̅ S.D. ̅ S.D.
3.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3.86 0.87 4.15 0.58 2.21*
0.03
3.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
3.82 0.81 4.19 0.67 2.92*
0.00
3.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3.84 0.94 4.22 0.71 2.64*
0.01
เฉลี่ยรวม
3.97 0.72 4.28 0.52 2.83*
0.01
*แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จาแนกตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียน ในภาพรวมและจาแนกตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสิถิติที่ระดับ .05 โดยในภาพรวมและในแต่ละงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
ในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้
การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน(A.L.T.) สูงกว่าผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้น
ความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.)
อภิปรายผล
ผลการศึกษาภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบว่า
1. ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 พบว่า ในภาพรวมภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร
กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อยู่ในระดับมาก ซึ่งได้สอดคล้องกับผลการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัยในทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาของ เฉลิมพล คนตรง(2555, น.76) เนื่องจาก
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องและดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการจัดกิจกรรมตามแนวทาง
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2551 จึงทาให้ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนมีภาวะผู้นา และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และตาม
คุณสมบัติผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนจะต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.)ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา จากผลวิจัยผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาจนได้รับวุฒิทาง
ลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน( W.B.) ร้อยละ 75.6 และวุฒิขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับ
ลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน(A.L.T.) ร้อยละ 24.6 แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นาในกิจการลูกเสือ อีกทั้ง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสืออย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาวุฒิ
ทางการลูกเสือให้กับบุคลากร ทั้งจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ค่ายลูกเสือเอกชน สโมสรลูกเสือลุ่ม
น้ายม และชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จึงทาให้ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
เมื่อจาแนกภาวะผู้นาของผู้อานวยการลู กเสือโรงเรียนตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่า
งานที่ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาสูงสุด คือ งานการบริหารจัดการ รองลงมาเป็นงานบุคลากร และงาน
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ที่มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาต่าสุด คือ งานการจัดมวลกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีห น้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการและ
อานวยการในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน(สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, 2557, น. 50) ชี้แจง
ทาความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมคี วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
จัดทากาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในส่วน
การจัดมวลกิจกรรมนั้นเป็นความรับผิดชอบของครูผู้จัดกิจกรรมที่จะต้องศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัด
กิจกรรม การประเมินผลพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิ จกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดความสนใจของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมรวมไปถึงการ
รายงานผลการด าเนิ น กิ จ กรรมให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ แล้ ว น าผลการจั ด กิ จ กรรมมาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
(ดารัสวิทย์ ปทุมมาศ, 2555, น. 17-18)
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ของโรงเรียน จาแนกตามตาแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสิถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมและค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร
กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในแต่ละงานสูงกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ยังเน้นให้ทุกโรง เรียนให้
ความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี(นร 0505/ว139 ลว 23 มีนาคม 2560) โดยเพื่อให้เยาวชนได้
พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้ า ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทและภาวะผู้นาในการบริหารกิจการลูกเสือของผู้อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ เจริญรัตน์(2554) ได้วิจัยการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม พบว่า ผลการเปรียบเทียบจาแนกตามสถานภาพการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือการดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารโรงเรียน
มีการดาเนินงานมากกว่าครู
3. ผลเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียน จาแนกตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสิถิติ
ที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนของ
ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน
(A.L.T.) สูงกว่าผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการที่ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนจะได้รับวุฒิทางลูกเสือนั้น จะต้องผ่านการพัฒนา
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556 ซึ่งวุฒิทางลูกเสือ
ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)และวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องกันทั้งในด้านการเป็นผู้นาและ
ทักษะในการฝึกอบรมในระดับสูงแก่ลูกเสือ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการฝึกอบรมและทักษะที่จาเป็นในการฝึกอบรม
ลูกเสือสามารถทาหน้าที่ผู้กากับกองลูกเสือหรือรองผู้กากับกองลูกเสือ โดยผู้ที่จะได้รับวุฒิทางลู กเสือขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาเจ็ดวัน โดยอยู่ประจา ณ ค่ายฝึกอบรม หลั ง จากนั้ น น าความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่
ได้รับมาจากการฝึกอบรมไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นและได้รับการประเมินผลขั้น
สุดท้ายเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายหมายวูดแบดจ์สองท่อน
แสดงให้เห็นว่าผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ
(A.L.T.C.)และวูดแบดจ์ 3 ท่อน(A.L.T.)นั้น มีภาวะผู้นาในการบริหารกิจการลูกเสือสูงกว่าผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิ
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ทางลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.) เนื่องจาก ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงกว่า โดยทราบถึง
หลั ก การส าคั ญ ของการลู ก เสื อ และนโยบายของคณะลู ก เสื อ แห่ งชาติ น าไปใช้ ใ นการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทา งการลู ก เสื อ
รับนโยบายขององค์การลูกเสือโลกเกี่ยวกับด้านวิชาการ การฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและเจตคติ ซึ่งผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนสามารถนาไปใช้พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนได้อีกด้วย และในส่วนผู้ที่จะ
ได้รับวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง(A.L.T.C.) จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาเจ็ดวัน โดยอยู่ประจา ณ ค่ายฝึกอบรม
และจะต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนไม่น้อยกว่าสองปี และในระยะเวลาสองปีนั้นได้ทาการฝึกอบรมลูกเสือได้ผลดี
หรือเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่อง และการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
ผู้กากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainer) โดยมีอักษรย่อ A.L.T. และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน ได้นั้น
จะต้องผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
และได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเชิญให้อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) หรือขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.) หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ (A.L.T.C.) ไม่น้อยกว่าหกครั้ง หรือได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเชิญให้
อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) หรือขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้
การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ(A.L.T.C.) ไม่น้อยกว่าสามครั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรมลูกเสือ เช่น วิชานายหมู่ลูกเสือ
วิชาอยู่ค่ายพักแรม หรืออื่นๆ ไม่น้อยกว่าสามครั้ง รวมกันไม่น้อยกว่าหกครั้ง โดยสานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้เสนอรายชื่อ
ผู้ที่เห็นสมควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ สามท่อนไปยังผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ (A.L.T.) และมีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลู กเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ภาวะผู้ นาของผู้ อานวยการลู กเสือ โรงเรีย นในการบริห ารกิจ การลู กเสือ สามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยน พบว่ า
ในภาพรวมภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อยู่ในระดับมาก
เมื่อจาแนกภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่า งานที่
ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาสูงสุด คือ งานการบริหารจัดการ รองลงมาเป็นงานบุคลากร และ งานที่มี
ค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาต่าสุด คือ งานการจัดมวลกิจกรรม
เมื่อพิจารณาภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนจาแนกตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
พบว่า
1.1 งานบริหารจัดการ ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามั ญรุ่นใหญ่
ของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาเป็นด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ส่วนด้านที่ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
1.2 งานบุคลากร พบว่า ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ของโรงเรียน งานบุคลากร พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมาเป็นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา

579

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

1.3 งานการจัดมวลกิจกรรม พบว่า ภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน งานการจัดมวลกิจกรรม พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาเป็นด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
2. การเปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าของผู้ อ านวยการลู ก เสื อ โรงเรี ย นในการบริ ห ารกิ จ การลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่
ของโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จาแนกตามตาแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบแบบสอบถาม
และวุฒิทางลูกเสือผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้ อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ของโรงเรียน จาแนกตามตาแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสิถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมและรายด้านทุกด้านภาวะผุ้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนใน
การบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนสูงกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
2.2 ผลเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ของโรงเรียน จาแนกตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ในภาพรวมและจาแนกตามงานการบริหารกิจการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสิถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาของผู้อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนของผู้อานวยการลูกเสื อโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือ
ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน(A.L.T.) สูงกว่าผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่มี
วุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.)
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบ
ขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์อันประกอบไปด้วย ผศ.ดร.นิคม นาคอ้ าย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน และ ผศ.ดร.สุกัญญา แช่มช้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่ได้กรุณาให้คาแนะนาตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์
กราบขอบพระคุณ ผู้เชี่ ยวชาญที่ให้อนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือ และนายสังวาลย์ พลอยดา ผู้อานวยการ
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ที่อานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้
เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาของผู้วิจัย ตลอดจนเพื่อนๆพี่น้องรวมไปถึงบุตรและภรรยาที่ให้
กาลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างดีที่สุดเสมอมาคุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือและ
ผู้ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และ 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 78 คน ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 64 คน ชาย 8 คน หญิง 56 คน สาขาวิชาเคมี
จานวน 14 ชาย 3 คน หญิง 11 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความกล้าแสดงออก และมีการ
แสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและเปรียบเทียบความพึงพอใจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุดและ
สาขาวิชาเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31ระดับมาก
คาสาคัญ : ทักษะการสื่อสาร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
Abstract
This research aimed to study effects of student-centered learning activities for developing the
communication skills in Science Communication Course, and to compare the satisfaction of student in
learning activities in science communication course. Research samples were 78 students who enrolled the
science communication course in semester 1 academic year 2560 included 64 students from general
science major (8 male and 56 female) and 14 students from chemistry major (3 male and 11 female).
Descriptive statistic (mean and standard deviation) were used to analyze the data. Result revealed that
the student have good communication skills, dare to express and have the comments. The mean of
satisfaction of student-centered learning was 4.52 at high level. The comparing satisfaction found the
general science student’s satisfaction was higher than the chemistry student’s satisfaction that the mean
was 4.57 and 4.31 respectively.
keywords : communication skill, facilitating student - centered learning, science communication
การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกหัดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทาให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้
ทางานร่วมกับผู้อื่นเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างกันสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
(Leaning to live together) หมายถึงการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเกิดความรู้ความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
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ค่านิยมทางจิตใจรวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองในการทางานกลุ่มตามระบอบประชาธิปไตยสามารถแสวงภาวะ
ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีไ ด้อย่างเหมาะสมตามบริบทและตามสถานการณ์ และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be)
หมายถึงการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดอิสระทางด้านความคิดมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระหว่างการเรียนและการสร้างงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและได้รับการพัฒนาความ
แตกต่างกันเป็นรายบุคคลการเรียนเพื่อชีวิตจึงเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักการมองคุณค่าในตัวเองและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนสู่ความสาเร็จ(ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ,2556)
การเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง คือแนวการจัดการเรียนการที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
ใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และส่วน
ร่วมในการเรียน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อานวยสะดวก จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัด (พิมพันธ์
เดชะคุปต์,2560) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี กล่าวไว้ ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะนาผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง
(ทิศนา แขมมณี,2559)
ในสังคมปัจจุบันจาเป็นต้องมีการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (scientific enterprise)ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่ดาเนินไปภายใต้สังคมที่
ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับบุคคลจากหลากหลายสาขาวิชามาพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับและ เผยแพร่
สู่สาธารณชน (American Association for the Advancement of Science (AAAS), 1989) นอกจากนี้ชิษณุ พันธุ์เจริญ
และจรุงจิตร์ งามไพบูลย์. ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดของทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน “ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง” (student-centered)เป็นแนวคิดที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหมาย
ของ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” และพยายามใช้วิธีและเทคนิคการสอนเพื่อให้แนวคิดดังกล่าวประสบความสาเร็จสูงสุด ครูผู้สอน
ต้องมีทักษะในการสอนที่หลากหลาย ครูผู้สอนควรมีทักษะการสื่อสารกับผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการกระตุ้นเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน ทักษะเงียบอาจต้องนามาใช้ในกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ค่อยชอบแสดงความคิดเห็น โดนอาจใช้ ทักษะกระตุ้นร่วม
ไปด้วย (ชิษณุ พันธุ์เจริญ และจรุงจิตร์ งามไพบูลย์,2552) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเน้น ครูผู้สอนควร
ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน การใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนเกิดประสิทธิพลมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
การจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ชาการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น หนึ่ งรายวิ ชาที่ ช่ว ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้ ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารสาหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เปิดโอกาส
ให้ครูผู้สอนแสดงบทบาทผู้นาการแสดงความคิดเห็น การพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จุดประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
วิธดี าเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods)โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Methodology) และเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology)
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กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จานวน 78 คน ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 64คน ชาย 8 คน หญิง 56 คน สาขาวิชาเคมี จานวน 14
ชาย 3 คน หญิง 11 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์
2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารใน
รายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างไร
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างไร
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่ส่งเริมทักษะการสื่อสารเกิดประโยชน์ตอ่ นักศึกษา
อย่างไร
2.4 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทีส่ ่งเสริมทักษะการสื่อสารช่วยให้นกั ศึกษาเกิดการ
เรียนรู้อย่างไร
2.5 นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านสิ่งสนับสนุน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสาร
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะ
การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยใช้เวลาในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด 5สัปดาห์ ใช้เวลาสัปดาห์
ละ 3 ชั่วโมง โดยแต่ละสัปดาห์ผู้สอนจะมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการสื่อสารของนักศึกษา
3. สร้างแบบสัมภาษณ์(Interview Schedule)เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
4 .สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่ส่งเสริม
ทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และด้านสิ่งสนับสนุน
5. หาคุณภาพของเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์และแบบสองถามความพึงพอใจเกี่ยวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่ได้รับตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปนาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) และผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีข้อ
คาถาม มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50-1.00 ถือว่านามาใช้ได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) จะเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์
และเนื้อหาจากแนวคิดที่ต้องการศึกษาพร้อมทั้งนาไปหาคุณภาพของเครื่องมือก่อนนาไปใช้จริงโดยแบ่งออกเป็น2ตอนดังนี้
ส่วนที่1 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
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ตอนที1่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปได้แก่สาขาวิชาลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่2 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการเรียนการสอนลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นครู ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านสิ่งสนับสนุนมีระดับการให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึงระดับการให้คะแนน มากที่สุด
4 หมายถึงระดับการให้คะแนน มาก
3 หมายถึงระดับการให้คะแนน ปานกลาง
2 หมายถึงระดับการให้คะแนน น้อย
1 หมายถึงระดับการให้คะแนน น้อยที่สุด
ส่วนที2่ เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended Questions) ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารของนักศึกษาที่มตี ่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารที่มตี ่อการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
2. สร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มีตอ่ การเรียนการสอนรายวิชาการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. นาแบบสัมภาษณ์และสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4. นาแบบสัมภาษณ์และสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยคานวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวัดค่าตัวแปร
ผู้วิจัยได้วัดค่าตัวแปรของการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 แปลความว่ามีความคิดในระดับ มากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 แปลความว่ามีความคิดในระดับ มาก
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 แปลความว่ามีความคิดในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 แปลความว่ามีความคิดในระดับ น้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 แปลความว่ามีความคิดในระดับ น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลของแบบสอบถามดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และข้อมูลเชิงปริมาณ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทั้ง 4 ด้านเป็นแบบสอบถามที่
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ผลการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ พบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ผู้วิจัยได้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียน โดยในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาเป็นผูด้ าเนินการในการทากิจกรรม ผู้สอนมีหน้าที่เพียงอานวย
ความสะดวกและคอยให้คาแนะนา โดยกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะสาคัญอีกทักษะ
หนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากเมื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ และสื่อสาร
ให้กับผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาได้ ซึ่ งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เป็นสาคัญกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน มีกิจกรรมที่
เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้เหมาะสมกั บความต้องการของนักศึกษา ดังเช่น ภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อสิ่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1 แสดงการจัดกิจกรรมการเรียน
อีกทั้งจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังความคิดเห็นของ
นักศึกษา ก ดังนี้ “อาจารย์สอนได้เข้าใจในเนื้อหา และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษามีความ
สนุกสนาน ทาให้เกิดความสุขในการเรียน”“การออกแบบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและมีก ารอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนมีการวางตัวดีมีความยืดหยุ่นทาให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น
สนุกสนาน” ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สาคัญ จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้กับนักศึกษา ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่าน และทักษะการเขียน พบว่านักศึกษามีทักษะการสื่อสาร ดีขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมทุกคนและได้แสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมที่ผู้สอนได้จัดกิจกรรมไว้ ซึ่งประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า
นักศึกษากล้าแสดงออกมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดหรือสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของตัว
นักศึกษา

ภาพที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ตารางที่1 แสดงความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มตี ่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านความเป็นครู ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1. ความเป็นครู
1.1 พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีของผู้สอน
1.2 ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน
1.3 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4 ความรับผิดชอบในการสอน
1.5 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.2 การสื่อสารความคาดหวังในการเรียนรู้ไปยังนักศึกษา
2.3 การให้ข้อมูล ชีแ้ นะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
2.4 ความยืดหยุ่นและความหลากหลายของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.5 การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
2.6 การยอมรับความสามารถและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษา
2.7 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.8 การส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.9 การสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาที่เกี่ยวข้องและการ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.1ประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้แก่นักศึกษา
3.2 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู้
3.3 การใช้วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3.5 การประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิตของการเรียนรู้
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.1 การช่วยเหลือการเรียนรู้ของสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้
4.2 คุณภาพของสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน
4.3 ความหลากหลายของสื่อ เทคโนโลยีที่ใช้สอน
4.4 ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้สอน
4.5 ความเพียงพอของหนังสือ ตาราหรือสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
รวม

4.59
4.59
4.62
4.45
4.67
4.60
4.51
4.40
4.50
4.48
4.51
4.52
4.48
4.54
4.52
4.61

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.56
0.53
0.53
0.65
0.52
0.56
0.58
0.68
0.58
0.54
0.52
0.56
0.63
0.57
0.57
0.53

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.51
4.44
4.47

0.57
0.58
0.69

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.55
4.54
4.55
4.49
4.54
4.45
4.53
4.51
4.42
4.52

0.52
0.53
0.54
0.62
0.61
0.64
0.60
0.59
0.68
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตาราง พบว่าความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเห็นได้ว่า ด้านความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51มากที่สุดด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน
รายการประเมิน
ความเป็นครู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.70
0.51
4.56
0.54
4.52
0.54
4.51
0.58
4.57
0.54

ค่าเฉลี่ย
4.00
4.37
4.42
4.46
4.31

สาขาวิชาเคมี
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.64
0.69
0.64
0.69
0.67

จากตาราง พบว่ า การเปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ด้านได้แก่
ด้านความเป็นครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านสิ่งสนับสนุน สาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป มี ค่ า เฉลี่ ย รวมทั้ ง 4 ด้ า น เท่ า กั บ 4.57 และสาขาวิ ชาเคมี มี ค่ า เฉลี่ ย รวมทั้ ง 4 ด้ า น เท่ า กั บ 4.31
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเป็นครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 สาขาวิชาเคมี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 สาขาวิชาเคมี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 สาขาวิชาเคมี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และด้านสิ่งสนับสนุนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 สาขาวิชาเคมี มีค่าเฉลี่ย 4.46
อภิปรายผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ปลุกเร้าความสนใจแก่ผู้เรียน เพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันย่อมทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังที่
วัฒนาพรระงับทุกข์ ได้กล่าวถึงตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญของผู้เรียนและผู้สอน ไว้ว่า นักเรียนฝึกคิด
อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผลนักเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหา
คาตอบแก้ปัญหาทั้งด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน (วัฒนาพรระงับทุกข์ , 2542) อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ กล่าวไว้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกกิจกรรมและเลือกเนื้อหา
ที่จะเรียนรู้ จัดกิจกรรมกลุ่มและฝึกให้รู้จักการทางานเป็นกลุ่มโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้บทบาทต่างๆในกลุ่มบทบาทเป็นผู้นาผู้
ร่วมมือรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันและแสดงผลงานกลุ่ม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2543)
จากการวิจัยจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติแล้วยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนอีกด้วย เนื่องจากเมื่อผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานย่อมส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังงานวิจัยของ กะสีลาฤทธิ์บารุงและพรสิริเอี่ยมแก้ว ทาการวิจัยเกี่ยวกับ ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้นร้อยละ 87.50 ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มกับจานวนที่คาดหวังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิ คกลุ่ม สืบ ค้น มีจิ ตวิ ทยาศาสตร์ หลั งเรีย นสู งกว่า ก่อ นเรีย นอย่า งมี นัย ส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (กะสีลาฤทธิ์บารุงและพรสิริเอี่ยมแก้ว,2560) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญได้นาเทคนิคการสอนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม อาทิเช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
(Cooperative Learning) การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question Model) การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่
(Learning Cell) และการสอนแบบแบ่งกลุ่มทางาน (Committee Work Method)ซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้เมื่อนามาใช้ในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน เนื่องจากนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้ด้วยตนเองดังที่สุจินต์ใจกระจ่าง ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงอยู่ในระดับปานกลางยกเว้นข้อกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์พบว่าอยู่ในระดับมาก (สุจินต์ใจกระจ่าง,2552)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ความต้องการของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสถานศึกษาจะต้องดาเนินการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่ าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพดังที่ นครสุรพินและคณะ ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโรงเรียนบ้า นกุดแห่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 พบว่าสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีดังนี้สภาพพบว่าการใช้
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและการให้ขวัญกาลังใจครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูส่วน
ใหญ่นาแผนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญน้อยปัญหาพบว่าครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการเรียนรู้ไม่หลากหลายขาด
การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการนิเทศภายใน แนวทางการพั ฒนาศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโรงเรียนบ้านกุดแห่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 โดยใช้
แนวทางการพัฒนา 3 แนวทางคือการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการนิเทศภายใน(นครสุรพินและคณะ,2556)
จะเห็นได้ว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสิง่ สาคัญในการสอนคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรูม้ ากที่สดุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดซะคุปต์ (2550)
ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่
และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถนาความรู้ให้ผู้เรียน
สรุปผลการวิจัย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้วิจัยได้นา
เทคนิคต่างๆ อาทิเช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question
Model) การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่ (Learning Cell) และการสอนแบบแบ่งกลุ่มทางาน (Committee Work
Method) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักศึกษาได้ช่วยกันคิด วางแผน
และได้ลงมือปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอนทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
พบว่าการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้นักศึกษามีความสุขในการเรียน กล้าแสดงความคิดเห็น และ
ที่สาคัญคือไม่ได้เรียนรู้จากการท่องจาในตาราแต่เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติซึ่งทาให้นักศึกษามีความคงทนในการเรียนใน
การจดจาเนื้อหามากกว่าการท่องจา อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการ
สื่อสาร ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะสาคัญในการประกอบ
อาชีพ การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะดังกล่าว เนื่องจาก
ทักษะเหล่านีเ้ ป็นทักษะที่สาคัญของอาชีพครู ดังที่ ชิษณุ พันธุ์เจริญ และจรุงจิตร์ งามไพบูลย์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียน
การสอนจะเป็นเลิศได้ต้องอาศัยแนวคิดของทักษะการสื่อสารด้านการศึ กษาหลายประการ ที่สาคัญคือ การยึดผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ยึดข้อความหรือประโยคสาคัญจากครูผู้สอน และครูผู้สอนต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน มีเมตตาต่อผู้เรียน
และมีความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนทาตนเป็นผู้ฟังที่ดี นอกจากนี้จากการศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่า ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุดด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เนื่องมาจากนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ เกิดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนยังช่วยกระตุ้นความสนใจใฝ่เรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังที่
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543)ได้กล่าวไว้ว่า การจัด การเรียนรู้เป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542)
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ วิธีการสาคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดลักษณะ
ต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ ดังที่ฆนัทธาตุทอง (2559) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสาคัญกับผู้เรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง และได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ซึ่งเนื่องจากผู้เรียนรู้ มีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้จะประสบ
ผลสาเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน การทางานกลุ่ม การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมทักษะ
การสื่อสาร และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักศึกษา ดังที่ Welgold ,Treise ,and Rausch (2007) กล่าวไว้ว่า การ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็นการถ่ายทอดความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วของผู้ส่งสารด้วย
การเขียนหรือการพูดด้วยความแม่นยา มีสาระ และมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องสอดคล้องกับ
เอียนสมิธ และอนงค์วิเศษสุวรรณ์ (2550)ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้นครูตั้งเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการให้ผู้เรียนฟังครูบรรยายตลอดบทเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมเช่นอภิปราย
กลุ่มย่อยศึกษาข้อมูลจากตาราห้องสมุดหรือจากอินเทอร์เน็ตระดมความคิดสร้างโครงการผลิตผลงานการแสดงบทบาทสมมุติ
การแก้ปัญหาทั้งหมดนี้อยู่บนฐานความคิดว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ด้วยการเรียนอย่ างมีส่วนร่วม(Active) มากกว่าการเรียนแบบ
รับฟัง (Passive)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาเทคนิคอื่นๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและไม่ได้
รับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดลาปาง
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีจุดประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
ไหล่หินวิทยา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรีย นรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โ ดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจ กรรมทั้งหมด 10 กิจ กรรม 2) แบบวัดความพึงพอใจในการทากิจ กรรมการเรียนการรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่านักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และในด้านการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 มีระดับคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ความพึงพอใจ
Abstract
This research was a research that focuses on teaching activities though constructivist theory using in
local wisdom for junior high school students. The purposes of the research were 1) To study the activities of
teaching though constructivist theory by using local wisdom 2) To measure the satisfaction of the teaching of
constructivist theory by using local wisdom. The target audience for the research was 28 students in the first year
of junior high school in academic year 2017, second Semester (2/2017) at Laihinwittaya School, KoKha District,
Lampang. Tools were used in the study; 1) the disposition plan learn using the wisdom of the base contains all
the activities 10 events and 2) A measurement of the satisfaction in the activity of the teaching of constructivist
theory by using local wisdom.The analysis of the data by using the mean and standard deviation. The results of
this research were as follows: 1. From the research result showed that students could create their own knowledge
via the process of teaching and learning using local wisdom. In addition, it also found that students had solving
skills and creativity when practicing through constructivist theory by using local wisdom. 2. The results of the
satisfaction showed that the characteristics of students' satisfaction by the teaching though constructivist theory by
using local wisdom, Content satisfaction was at 4.32 with the highest level of satisfaction and the average level of
activity was 4.39 and the score was at the highest level.
keywords : local wisdom, constructivist theory, satisfaction

บทนา
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์
ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติ ซึ่งอาจทาได้หลายวิธี และอาจใช้เครื่องมือประกอบการสอนต่างๆ อีกมากมาย โดยมีการ
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จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และสามารถดาเนินชีวิตอยู่
ในสังคม ได้โดยปกติสุข จึงจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีนิสัยใฝุรู้ ใฝุเรียน แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บุคคลสามารถนา
ความรู้ ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนในโรงเรียนไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง จึงเป็นวิถีทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่ต้องการ การนาภูมิปัญญาชาวบ้า นมาใช้ในหลักสูตรการ
เรียน เป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และแหล่งเรียนรู้ เป็นความรู้ใน
ชุมชนที่มีการใช้เพื่อการดาเนินวิถีชีวิตที่ได้ผลมาในอดีต การจัดให้ได้ฝึกทักษะและเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ อย่างเชื่อมโยงกันจะทา
ให้การเรียนรู้มีความหมายสอดคล้องกับชีวิตจริงสามารถดารงความสันติสุขแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมี
ดุลยภาพอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เน้นการ เชื่อมโยง
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่หลักสูตร (ประยูร บุญใช้และภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพฒ
ั น์, 2558)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น การให้ความสาคัญกับตัว
นักเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการสร้างความรู้การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ของนักเรียน โดยทีน่ ักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ การนาประสบการณ์เดิม หรือความรู้ความเข้าใจเดิมที่ตนเองมีมาก่อน มาสร้าง
เป็นความรู้ความเข้าใจที่มีความหมายของตนเองเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆหรือเรียกว่า โครงสร้างทางปัญญาซึ่งแต่บุคคลอาจสร้าง
ความหมายที่ แ ตกต่ า งกั น เพราะมี ป ระสบการณ์ หรื อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเดิ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยครู จ ะคอยกระตุ้ น จั ด
สถานการณ์ และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อนุชา โสมาบุตร, 2555)
ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง มีมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเป็นจานวนมาก ซึ่งคนในชุมชนได้
ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เช่น การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ การประดิษฐ์ของต่างๆจากวัสดุธรรมชาติ ดังนั้นจึงสมควร
อย่างยิ่งที่เยาวชนในพื้นที่ จะต้องร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานไว้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และมองเห็นคุณค่าหรือความหมาย
เพื่อความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการนาเอากระบวนการจัดการความรู้ เข้ามาเป็น แนวทางการในการจัดการความรู้ โดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ ที่เกิดจากประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมการดารงชีวิตของคนในแต่ละ
ท้องถิ่น และเป็นองค์ความรู้ที่ ฝังลึกอยู่ในแต่ละคน ซึ่งความรู้ โดยนัยหรือความรู้ที่มองเห็นไม่ชัดเจน มีการถ่ายทอดให้แก่กัน
และกันในลักษณะของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ยังขาดการจัดเก็บ การถ่ายทอดอย่างเป็น ระบบ ถึงแม้ว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ จะมีผู้คิดและประดิษฐ์ไว้ โดยพอจะมีบ้าง ที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งหรื อความรู้ที่เป็นทางการ แต่ภูมิปัญญา
ดังกล่าวยังไม่เป็นที่รับรู้ของคนรุ่นใหม่ ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึง ความสาคัญของการนาเอารูปแบบจัดการความรู้ เข้ามาเป็นแนวทาง
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์โดยใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
วิธดี าเนินการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 จ านวน 28 คน ชาย 16 คน หญิ ง 12 คน ภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนไหล่หินวิทยา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยวิธีแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์โดยใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด
10 กิจกรรม ได้แก่
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ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด
10 กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
เรื่อง ปืนอัดลมไม้ไผ่
กิจกรรมที่ 2
เรื่อง กาหมุน

เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล
1. นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่กาหนดให้ในการเล่นปืนอัดลมไม้ไผ่ได้อย่าง - ทักษะการคิดแก้ปัญหา
ถูกต้อง
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากทากิจกรรมเรื่องปืนอัดลมไม้ไผ่ได้
- ทักษะการคิดแก้ปัญหา
1. นักเรียนสามารถประกอบชิ้นส่วนของกาหมุนที่กาหนดมาให้ ได้อย่างสมบูรณ์และ
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์
ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากทากิจกรรมเรื่องกาหมุนได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมที่ 3
เรื่อง ตุง

1. นักเรียนสามารถออกแบบและทาตุงได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทาตุงและการนาไปใช้ได้

กิจกรรมที่ 4
เรื่อง ว่าว

1. นักเรียนสามารถออกแบบและทาว่าวได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทาว่าวและวิธีการเล่นได้

กิจกรรมที่ 5
เรื่อง จักจั่น

กิจกรรมที่ 7
เรื่อง จักรสาน

1. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเสียงและความเร็วของการหมุนของจักจั่นที่มีขนาน
ต่างกันได้
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากทากิจกรรมเรื่องจักจั่นได้
1. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเสียงและความเร็วของการหมุนของลูกข่างโว้ที่มขี นาน
ต่างกันได้
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากทากิจกรรมเรื่องลูกข่างโว้ได้
1. นักเรียนสามารถออกแบบและทาสิ่งประดิษฐ์จากการจักรสานได้
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์และการนาไปใช้ของสิ่งประดิษฐ์จากการจักรสานได้

กิจกรรมที่ 8
เรื่อง กังหันไม้ไผ่

1. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของกังหันไม้ไผ่ได้
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากทากิจกรรมเรื่องกังหันไม้ไผ่ได้

กิจกรรมที่ 9
เรื่องเสือข้ามฟาก
(พญาลืมงาย)
กิจกรรมที่ 10
เรื่อง ลูกประคบสด

1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเล่น เสือข้ามฟาก (พญาลืมงาย) ได้
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากทากิจกรรมเรื่องเสือข้ามฟาก
(พญาลืมงาย) ได้
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทาลูกประคบสดได้
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์และการวิธกี ารใช้ลูกปะคบสดได้

กิจกรรมที่ 6
เรื่อง ลูกข่างโว้

- ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะกระบวนการทางาน
กลุ่ม
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะกระบวนการทางาน
กลุ่ม
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะกระบวนการทางาน
กลุ่ม
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะกระบวนการทางาน
กลุ่ม
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะกระบวนการทางาน
กลุ่ม
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะกระบวนการทางาน
กลุ่ม
- ทักษะการคิดแก้ปัญหา
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะกระบวนการทางาน
กลุ่ม

2. แบบวัดความพึงพอใจในการทากิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ (กิติยา มโนธรรมรักษา, 2559)
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง1.00 - 1.79
หมายถึง น้อยที่สุด
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.80 – 2.59
หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.60 – 3.39
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 3.40 – 4.19
หมายถึง มาก
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 4.20 – 5.00
หมายถึง มากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษารูปแบบการทางการศึกษาในด้าน ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์รูปแบบ การสังเคราะห์รูปแบบ การ
สร้างรูปแบบ และประเมินรูปแบบ โดยศึกษาจากเอกสาร
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในชุมชน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
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3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน อาเภอเกาะคา
4. นากิจกรรมไปใช้กับกลุ่ม ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 โรงเรียนไหล่หินวิทยา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
5. เก็บและรวบรวมข้อมูลจากใบบันทึกกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน แบบประเมินผลงานของนักเรียน และ
แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6. นาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ด้านเนื้อหา และ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จากนั้นมาปรับปรุง
แก้ไขและนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย (̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปืนอัดลมไม้ไผ่ กิจกรรมกา
หมุน กิจกรรมตุง กิจกรรมว่าว กิจกรรมจักจั่น กิจกรรมลูกข่างโว้ กิจกรรมจักรสาน กิจกรรมกังหันไม้ไผ่ กิจกรรมเสือข้ามฟาก
(พญาลืมงาย) และกิจกรรมลูกประคบสด พบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวางแผน การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ มีความคิดริเริ่มในการอยากรู้อยาก
เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดการวางแผน ศึกษาค้นคว้า มีความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติได้กระทา
ด้วยตนเอง และมีความร่วมมือภายในกลุ่มในการออกแบบกิจกรรม ซึ่งทาให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เกิ ด ความสามั ค คีใ นหมู่ ค ณะ และการยอมรั บ ฟั งความคิ ด เห็น ของคนอื่ น นอกจากนี้ นัก เรี ย นยั ง มี ค วามสุ ข และมี ค วาม
สนุกสนานในการเรียนการสอน การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเรียนที่ผู้เรียน
สร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง ผู้สอนทาหน้าที่เพียงอานวยความสะดวก จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง 10 กิจกรรม ดังนี้
ตารางที่ 2 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรม

ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ปืนอัดลมไม้ไผ่

นักเรียนลงมือปฏิบัติตามวิธกี ารเล่นและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่กาหนดให้ ในการเล่นปืน
อัดลมไม้ไผ่

2. กาหมุน

นักเรียนประกอบชิ้นส่วนของกาหมุนทีก่ าหนดมาให้เข้าด้วยกันให้สมบูรณ์ และสามารถ
เล่นได้

กิจกรรม
3. ตุง

ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักเรียนออกแบบและทาตุงให้มีลวดลายตามจินตนาการของตนเอง
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4. ว่าว

นักเรียนลงมือปฏิบัติทาว่าวด้วยตนเอง การวางแผน การออกแบบประดิษฐ์การทาว่าว

5.จักจั่น

นักเรียนลงมือปฏิบัติทาจักจั่นตามวิธีการทา พร้อมกับเปรียบเทียบเสียงและความเร็ว
ของการหมุนจากขนาดที่ต่างกันของจัก๊ จั่น

6.ลูกข่างโว้

นักเรียนลงมือปฏิบัติตามวิธกี ารเล่นพร้อมกับเปรียบเทียบเสียงและความเร็วของการ
หมุนของลูกข่างโว้ที่มีขนาดต่างกัน

7.จักรสาน

นักเรียนออกแบบและจักรสานเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการ จากวัสดุ-อุปกรณ์ที่
กาหนดให้

8. กังหันไม้ไผ่

นักเรียนออกแบบกังหันลมจากไม้ไผ่โดยที่กังหันลมจากไม้ไผ่ที่ทาจะต้องหมุน

9. เสือข้ามฟาก

นักเรียนลงมือปฏิบัติตามวิธกี ารเล่นโดยเลื่อนลูกไม้ที่มีอยู่ฝั่งละ1 ลูก ไปอยู่คู่กัน

(พญาลืมงาย)

10. ลูกประคบสด

นักเรียนทาลูกประคบจากวัสดุ-อุปกรณ์ ที่กาหนดมาให้

จากตาราง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด 10
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปืนอัดลมไม้ไผ่ กิจกรรมกาหมุน กิจกรรมตุง กิจกรรมว่าว กิจกรรมจักจั่น กิจกรรมลูกข่างโว้ กิจกรรม
จักรสาน กิจกรรมกังหันไม้ไผ่ กิจกรรมเสือข้ามฟาก และกิจกรรมลูกประคบสดโดยกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแต่ละกิจกรรมจะมีการวัด
และประเมินผล ได้แก่ การวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ การวัดทักษะกระบวนการทางาน และการวัดการสังเกต
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย ด้านพฤติกรรมความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พฤติกรรมความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา
ด้านการจัดกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
S.D
S.D

รายการกิจกรรม
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กิจกรรมที่ 1 เรื่องปืนอัดลมไม้ไผ่
กิจกรรมที่ 2 เรื่องกาหมุน
กิจกรรมที่ 3 เรื่องตุง
กิจกรรมที่ 4 เรื่องว่าว
กิจกรรมที่ 5 เรื่องจักจั่น
กิจกรรมที่ 6 เรื่องลูกข่างโว้
กิจกรรมที่ 7 เรื่องจักรสาน
กิจกรรมที่ 8 เรื่องกังหันไม้ไผ่
กิจกรรมที่ 9 เรื่องเสือข้ามฟาก (พญาลืมงาย)
กิจกรรมที่ 10 เรื่องลูกประคบสด
รวม

3.36
4.07
4.32
4.46
4.39
4.34
4.55
4.54
4.56
4.60

0.60
0.67
0.76
0.75
0.72
0.74
0.62
0.66
0.64
0.60

4.04
4.31
4.26
4.37
4.40
4.50
4.55
4.49
4.55
4.46

0.64
0.60
0.83
0.67
0.70
0.65
0.57
0.63
0.72
0.70

4.32

0.68

4.39

0.67

จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย ด้านพฤติกรรมความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเนื้อหา และด้านการจัดกิจกรรม พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานเท่ากับ 0.68 และด้านการจัดกิจกรรม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานเท่ากับ 0.67 กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านเนื้อหา คือ กิจกรรมที่ 10
เรื่องลูกประคบสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานเท่ากับ 0.60 และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง เรื่องปืนอัดลมไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานเท่ากับ0.60 กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดในด้านการจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 7 เรื่อง จักรสาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานเท่ากับ 0.57
และกิจกรรมที่ 9 เรื่อง เสือข้ามฟาก(พญาลื มงาย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72และ
กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปืนอัดลมไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64
อภิปรายผล
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งครูผู้สอนได้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งทฤษฎีคอนสตรัคติวิ เชื่อว่า การเรียนรู้ เป็น
กระบวนการสร้างมากกว่า การรับความรู้ เปูาหมายของการจัดการเรียนการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายาม
ในการถ่ ายทอดความรู้ ดังนั้น จะมุ่ งเน้น การสร้ างความรู้ใ หม่ อย่ างเหมาะสมของแต่ล ะบุ คคล และเชื่ อว่ าสิ่ งแวดล้อ มมี
ความสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Duffy and Cunningham, 1996) จะเห็นได้ว่า นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม ทักษะการแก้ไขปัญหา เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทากิจกรรมการเรียน
การสอนผู้วิจัยได้ประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนทีไ่ ด้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ (ทิฏิ์ภัทรา สุดแก้ว , 2554) ได้ทาการเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ การพัฒนารูปแบบการเรียนกรสอนแบบสร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้าน รูปแบบการเรียนการสอน โดยมีการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 มีคุณภาพในระดับเหมาะสม และผลการประเมินบทเรียน
และเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้น โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จากการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาบทเรียนอยู่ในระดับดีมากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนผ่านรูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการประเมิน ความพึงพอใจโดยรวมสรุปได้ว่า
ผู้เรียนมีวามพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งหมด 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1ปืนอัดลมไม้ไผ่กิจกรรมที่ 2 กาหมุน กิจกรรมที่ 3 ตุง กิจกรรมที่ 4 ว่าว กิจกรรมที่ 5
จักจั่น กิจกรรมที่ 6 ลูกข่างโว้ กิจกรรมที่ 7 จักรสาน กิจกรรมที่ 8 กังหันไม้ไผ่ กิจกรรมที่ 9เสือข้ามฟาก และกิจกรรมที่ 10
ลูกประคบสด โดยกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรมนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองโดยที่มีครูเป็นผู้อานวยความสะดวก
และนักเรียนเป็นคนลงมือปฏิบัตินอกจากนี้ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับรายวิชาอื่นๆได้เช่นในรายวิทยาศาสตร์
กับ กิจกรรมที่ 3 เรื่องว่าว ในเรื่องแรง คือ แรงจากน้าหนักของว่าว แรงฉุดไปตามทิศทางของลม และแรงยกในทิศทางตรง
ข้ามของน้าหนัก ผลรวมของแรงทั้งสาม เกิดเป็นแรงลั พธ์ที่ทาให้ว่าวลอยขึ้นไปได้ และทิศทางของแรงลัพธ์นี้ จะอยู่ในแนว
เดียวกับแนวเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุงพอดี กิจกรรมที่ 5 เรื่องจักจั่น เสียงที่เกิดขึ้น เสียงเกิดขึ้นขณะเหวี่ยงกระบอกให้หมุน
ทาให้เส้นเอ็นที่ปลายไม้ เสียดสีกับยางสน จากนั้ นเสียงก็เดินทางผ่านตัว กลางคือเส้นเอ็นมาที่กระบอก ทาให้เสียงดังขึ้ น
โดยเสียงที่เกิดขึ้น จะมีลักษณะคล้ายเสียงจักจั่น และ กิจกรรมที่ 6 เรื่อง ลูกข่างโว้ เกิดจากการที่อากาศอัดผ่านช่องบากเข้าไป
ในกระบอกขณะที่ลูกข่างโว้ กาลังหมุน มุมของการบากช่องอากาศ รวมทั้งความเร็วในการหมุนของลูกข่างที่เหมาะสม จะทาให้
เกิดเสียง อยู่ช่วงหนึ่ง ลูกข่างโว้ลูกใหญ่ จะให้เสียงความถี่ต่า (เสียงทุ้ม) เนื่องจากมีมวลอากาศในลูกข่างมาก ส่วนลูกข่างโว้ลูก
เล็กให้เสียงความถี่สูง (เสียงสูง) เพราะว่ามีมวลอากาศในลูกข่างน้อยกว่า เชื่อมโยงกับงานวิจัย (รุ่งทิวา การะกุล และ ประสาท
เนืองเฉลิม , 2559) ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.62/84.48 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6896 นักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้จากการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เพราะนักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถสร้างองค์ความรู้เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ไ ด้จากการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดการการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินความพึงพอใจอยู่ 2 ด้านคือ ด้าน
เนื้อหา และด้านการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ ด้านการจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในด้านเนื้อหา คือ กิจกรรมที่ 10 เรื่องลูกประคบสด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง เรื่องปืนอัดลมไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และด้าน
การจัดกิจกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมที่ 7 เรื่อง จักรสาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และ กิจกรรมที่ 9 เรื่อง เสือข้าม
ฟาก(พญาลืมงาย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปืนอัดลมไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ (อนุชา โสมาบุตร , 2555) กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการให้ความสาคัญกับตัวนักเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการสร้าง
ความรู้การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของนักเรียน โดยที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้การนา
ประสบการณ์เดิม หรือความรู้ความเข้าใจเดิมที่ตนเองมีมาก่อนเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ (วิชชุดา คัมภีร์เวช , 2556) พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมากและยังพบว่าแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
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สถานศึกษาในภาพรวมและทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 5% การศึกษาความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านทุกด้านนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย และยังพบว่าระดับชั้นเรียนของนักเรียน มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและทุกๆด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 5% การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่
ในระดั บไม่พึ งพอใจและยังพบว่ า ระดับชั้นเรียน และแผนการเรี ยน มี ผลต่ อความพึงพอใจของนั กเรี ยนที่มี ต่ อการจั ดการ
สถานศึกษาในภาพรวมและทุกๆด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 5% สอดคล้องกับงานวิจัยของ ( เกวลี ผังดี และ พิมพ์ร
ดา ครองยุติ , 2556 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็น ในประเด็นที่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการจัดการศึกษาพบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับปานกลางจานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.99 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลางจานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66 มี
การใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมนัก ศึกษามีความพึง
พอใจระดับปานกลางจานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญผู้ทรง คุณวุฒิหรือผู้รู้
ในชุมชนเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมให้นัก ศึกษามีความรู้และทักษะในการนาไปปฏิบัติได้จริงนักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง
จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 41.28 ใช้วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียนนักศึกษามีความพึงพอใจ
ระดับปานกลางจานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ พัฒนาการคิด ได้
อภิปรายซักถาม และแสดงความคิดเห็นนักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลางจานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.63
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล , 2558) ได้ทาการวิจัย เรื่องรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
ด้วยกิ จกรรมการเรีย นรู้แบบร่ว มมือบนเครือข่า ยสังคมออนไลน์ ด้วยเลิร์น นิงออปเจ็ กต์ เพื่อการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอ ง
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1) ได้โครงร่างรูปแบบและผลวิเคราะห์การรับรองรูปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 2) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัย ทาการทดลองตามแผนการเรียนรู้ โดยใช้ระยะเวลาการทดลองจานวน 3 ครั้ง เป็น
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึง 27 กันยายน 2555 ได้ ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการ
เรียนรู้กับรูปแบบคอนตรัคติวิสต์และผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับแผนการเรียนรู้
ตามรูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ 3) ได้ผลวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนจากแบบประเมินตามสภาพ
จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิมลนันท์ ศรีภูธรและพรสิริ เอี่ยมแก้ว , 2558) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ ผลการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ ด้รับการสอนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มี
ความสามารถในการคิด วิ เคราะห์ หลั งเรี ย นสูงกว่า ก่ อนเรีย น อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 และนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรีย นสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยาและคณะครู โรงเรียนไหล่หิน
วิทยาที่ให้ความร่วมมือในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ นายสุรชัย จอมแปง ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไหล่หินวิทยา
และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ที่ให้ความร่วมมือในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ นายสุรินทร์ ไพบูลย์นาทรัพย์ ที่ให้คาแนะนาในการทาอุปกรณ์ ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
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การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐานสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์) จังหวัดลาปาง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎี การเรียนรู้ คอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในโรงเรียน และ 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้
ภูมิปัญญาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์) จังหวัด
ลาปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 51 คน โดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอน
จานวน 5 แผน แบบวัดเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ คอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนให้ความสนใจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.47อยู่ในระดับ
มากแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์ ความพึงพอใจ แรงจูงใจใฝุเรียนรู้
Abstract
This research aimed to study the approach of teaching and to measure the good attitudes
toward teaching activities though teaching based on the theory of learning (constructionism) using local
wisdom knowledge base in school. The samples of this research were 51 students from 1st junior high
school students in first semester of academic year 2017 at ANUBANKHOKA School, Lampang by purposive
sampling. The research were conducted for a period of 5 weeks by using teaching plans 5 sheet activities
after school and the attitude measurement. Data analysis used the mean score and standard deviation.
The research results showed that students paid attention to the activities of teaching based on learning
theory (Constructivist) by using the wisdom. The mean score was 3.47 for learners practice and learning
process and the score was at the highest level, and had a good attitude towards the activities of learning
theory (Constructivist) by using the wisdom base the mean score was 4.47 and the score was at the
highest level.
Keywords: knowledge, Constructivist, learning and teaching
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัย ซึ่งภูมิปัญญาไทยนั้นเป็นมรดกอัน
ล้าค่าของชาติเป็นทั้งศาสตร์และศิ ลป์ของการดาเนินชีวิตในสังคมไทย ที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดสืบต่อกันแต่ ครั้งโบราณกาล
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จวบจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาไทยจึงมีความสาคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากทาให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาใน
สังคมไทย ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุไว้ว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือ
ส่งเสริม ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ ” (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมาตรา 43 ข้อ 1 ) ซึ่งจากกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาเป็นอย่างมาก
รวมทั้งมีการประยุกต์ภูมิปัญญาให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยชาติ ด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านการจัดการศึกษา
ความส าคั ญ ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น เรื่ อ งที่ รั ฐ บาลทุ ก สมั ย ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และแสดง
เจตนารมณ์ที่ต้องการจะพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งด้านการจัดการศึกษาก็ให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาอย่างยิ่ง มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ ความรู้
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 ข้อ 3 )
การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ คุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่ ด้วยพลังเครือข่าย โดยการบูรณาการระหว่างสาระวิชาต่าง ๆ และ
การเชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การค้าและสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง
การบูรณาการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน อาทิการคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่ม มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ได้ (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ,2557) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าภูมิปัญญากับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดาเนินการพร้อมกันได้
ในปัจจุบันอารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในวิถีชีวิตคนไทย จนเกิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมที่เจริญ มุ่งเน้น
การน า วิ ท ยาการสมั ย ใหม่ เ ข้ า มาเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว การพั ฒ นาสู่ โ ลกสมั ย ใหม่
มีข้อจากัดและความบกพร่องอยู่หลายด้าน เมื่อนามาปรับใช้ในสังคมไทย อันนามาสู่ความล้มเหลว เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาสู่โลกสมัยใหม่ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับภูมิปัญญาที่สาคัญของสังคมไทย ( ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ และ ประกีรติ
สัตสุต ,2550)ซึ่งจากการพัฒนาประเทศตามกระแสสังคมตะวันตกที่ส่งผลกระทบสู่มรดกทางวัฒนธรรมอย่างที่มีรากฐาน
แนวคิด จากภู มิปั ญ ญาของสั งคมไทยเกิ ด การเปลี่ ยนแปลงจากกระแสการพั ฒนาและทาให้ภู มิ ปัญ ญาเหล่า นี้ สูญ หายไป
(จรัสพิมพ์ วังเย็น ,2550)ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ คือ องค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทยหรือ
ชาวบ้านในท้องถิ่นอันเกิดจากการสั่งสมมาจากประสบการณ์ของชีวิตสังคมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันผ่านกระบวนการ
เลือกสอนเรียนรู้ปรุงแต่งพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อใช้แก้ปัญหาหรืออานวยความสะดวกแก่
บุคคลในท้องถิ่นและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัยความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้จากัดแค่ความรู้ในอดีตแต่จะผสมผสานความรู้ในยุคสมัยต่างๆที่ผ่านการพัฒนามาอย่างดี
และเหมาะสม รุ่ง แดงแก้ว(2541) ประเวศ วะสี (2534) และธวัช ปุณโณทก(2531) (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2552 )
ปัจจุบันมีการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยล้วนส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งสิ้น ในการจัดการเรียนการสอนของครูพบว่าครู
โรงเรียนประถมศึกษา มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกาหนด
นโยบายใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการนามาเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กิจกรรม ด้านการนามาใช้เป็นสื่อเพื่อการศึกษาตามลาดับและด้านการนามาเป็นวิทยากรมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เมื่อพิจารณาตาม
รายละเอียดของแต่ละด้าน (ภัทรพล ดีเดิน,2554) รวมทั้งมีหนังสือแนวทางการนาภูมิปัญญาไทยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นอก
ระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่จัดทาโดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็นหนังสือทีร่ วบรวมสาระสาคัญ
ของแนวทางการนาครูภูมิปัญญาไทยเข้าสู่กระบวนการ จัดการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจากผลการวิจัยมา
ไว้เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถนาไปใช้ได้โดยสะดวก
มากยิ่งขึ้นซึ่งมีรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้นาครูภูมิปัญญาไทยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถนาไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดคุณภาพในตัวผู้เรียนรู้
และเกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาไทยต่อไป (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2553) ซึ่งการใช้การภูมิปัญญาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการศึกษาได้ผลดีทาให้มีครูภูมิปัญญาเกิดขึ้น และในปัจจุบันสภาการศึกษาก็ได้ให้ความสาคัญกับครูภูมิปัญญาอย่างยิ่ง
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(ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ,2560) แนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังที่ชัยวัฒน์
สุทธิรัตน์ (2552) โรงเรียนเป็นผู้นากิจกรรมหรือเนื้อหาสาระที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไปจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนา
หลักสูตรขึ้นในโรงเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยคัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นการนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนควรร่วมมือกับชุมชนโดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านปัญญาชนชาวบ้าน
ช่างฝีมือต่างๆผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามี บทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความต้องการของท้องถิ่น
จากความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็น
ฐานโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน ในการจัดการเรียนการสอน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองไม่ให้สูญหายไป
ตามกาลเวลา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
เรียนรูค้ อนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปญ
ั ญาเป็นฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์) อาเภอเกาะคา จังหวัด
ลาปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 51 คน ชาย 31 คน หญิง 20 คน โดยวิธีเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. แผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานจานวน 5 แผน แต่
ละแผนประกอบด้วยกิจกรรมที่นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่
1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นแมลงปอเกาะนิ้ว
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสัตว์วิ่ง
1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นพญาลืมแลง
1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นลูกเต๋างู
1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรือก้านกล้วย
2.แบบบันทึกหลังการทากิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน
3. แบบวัดด้านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู้การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน
4. แบบวัดด้านพฤติกรรมความพึงพอใจการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน
วิธีดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้
2. ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ โดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญาเป็ น ฐาน ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. ดาเนินการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน
ทั้งหมด 5กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปั ญญาท้องถิ่นแมลงปอเกาะนิ้ว 2. กิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสัตว์วิ่ง 3. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นพญา
ลืมแลง
4. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญ ญาท้องถิ่นลูกเต๋างู และ5. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรือก้านกล้วย
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็น
ฐาน ในแต่ละกิจกรรม ให้ผู้เรียนทาใบงานบันทึกการเรียนรู้ และแบบประเมินด้านแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และด้านพฤติกรรมความ
พึงพอใจต่อการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน
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4. ตรวจผลการดาเนินงานจากการทาใบงานและแบบประเมินด้านแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และด้านพฤติกรรมความพึง
พอใจต่อการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน โดยใช้วิธีการทางสถิติ
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
กาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40 – 4.19 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.60 – 3.39 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80 – 2.59 หมายถึงน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.79 หมายถึง น้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ตารางที1่ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลจากใบงานบันทึกกิจกรรมหลังเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กิจกรรม
S.D
กิจกรรมที่ 1 แมลงปอเกาะนิ้ว
กิจกรรมที่ 2 สัตว์วิ่ง
กิจกรรมที่ 3 พญาลืมแลง
กิจกรรมที่ 4 เต๋างู (ลูกบาศ์กงู)
กิจกรรมที่ 5 เรือก้านกล้วย

3.59
3.34
3.40
3.47
3.46

0.61
0.81
0.79
0.66
0.63

รวม
3.45
0.70
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่
ได้แก่ 1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นแมลงปอเกาะนิ้ว 2. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสัตว์วิ่ง 3. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นพญาลืมแลง 4. กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญ ญาท้องถิ่นลูกเต๋างู และ5. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นเรือก้านกล้วย พบว่า เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติและให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย และจากตารางพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีทั้งหมด 5
กิจกรรม ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ3.45 โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน กิจกรรมที่ 1 แมลงปอเกาะนิ้ว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.59 ขณะที่
กิจกรรมที่ 2 สัตว์วิ่ง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 3.34 อยู่ในระดับที่ดีมาก

ภาพที่ 1 กิจกรรมแมลงปอเกาะนิว้
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ภาพที่ 2 กิจกรรมสัตว์วิ่ง

ภาพที่ 3 กิจกรรมพญาลืมแลง

ภาพที่ 4 กิจกรรมเต๋างู (ลูกบาศ์กงู)

ภาพที่ 5 กิจกรรมเรือก้านกล้วย
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการแปลความหมาย ด้านแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และด้านพฤติกรรมความ
พึงพอใจต่อการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ (constructionism) โดยใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และแบบวัดพฤติกรรมความพึงพอใจหลังเรียน
ด้านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้
ด้านพฤติกรรมความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
กิจกรรม
มาตรฐาน
คิดเห็น
มาตรฐาน
คิดเห็น
S.D
S.D
กิจกรรมที่ 1 แมลงปอเกาะนิ้ว
กิจกรรมที่ 2 สัตว์วิ่ง
กิจกรรมที่ 3 พญาลืมแลง
กิจกรรมที่ 4 เต๋างู (ลูกบาศ์กงู)
กิจกรรมที่ 5 เรือก้านกล้วย

4.33
4.32
4.46
4.47
4.75

0.44
0.41
0.47
0.50
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86
4.83
4.65
4.86
4.80

0.33
0.40
0.48
0.35
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม
4.47
0.45
มากที่สุด
4.72
1.96
มากที่สุด
จากตารางพบว่า ด้านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ กิจกรรมที่ 5 เรือก้านกล้วย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.75 ขณะที่
กิจกรรมที่ 2 สัตว์วิ่ง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 4.32 รวมทั้ง 5 กิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนด้านพฤติกรรมความพึงพอใจ กิจกรรมที่
1 แมลงปอเกาะนิ้วและกิจกรรมที่ 4 เต๋างู (ลูกบาศ์กงู) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.86 และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 4.65 คือ
กิจกรรมที่ 3 พญาลืมแลง รวมทั้ง 5 กิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.72
อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย ด้า นการจัด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ค อนตรั คติ วิ สต์ โ ดยใช้
ภูมิปัญญาเป็นฐานผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ตามทฤษฎี คอนตรัคติวิสต์
มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.45 อยู่ ในระดับดีมาก นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดด้วยตนเอง และการนาภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนตัวอย่าง
ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่นทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับสองศรี แสงศรี(2551-2552 )ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษารูปแบบ “การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน”โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและ
ชุมชน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า งานวิจัยเกิดข้อค้นพบหลายด้านที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทั้งเรื่องพัฒนาการของเด็ก การปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนของครู หลั กสูตรการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กเกิดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ที่เป็นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติการจริง ทั้งตัวครูผู้สอนและเด็กผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน นอกจากนี้ในกระบวนการ
ของการวิจัยเองก็ทาให้ชุมชนได้ความรู้ใหม่ที่ ได้จากระบบการปฏิบัติ การวิจัยที่ดาเนินการกันเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เป็น
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา ที่ถือเป็นกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผู้เรียนและครูผู้เกี่ยวข้อง คนในชุมชนทุกระดับของชุมชนท้องถิ่นด้านเจตคติของผู้เรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู(้ constructionism) โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.47 ซึ่งหลังจาก
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานพบว่า นักเรียนสนใจศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับเรณู เทพเทียมทัศน์ (2556)ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีผลการเรียนรู้จากการทดลองจัดการเรียนรู้ ดังนี้ มีผลการเรียนรู้ดา้ นความรูห้ ลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 รวมทั้งมีผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี และมี
เจตคติต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมาก
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สรุปผลการวิจัย
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน โรงเรียนสามารถใช้ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นการจั ด เรี ย นการสอนได้ ซึ่ ง ผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฏี ก ารเรี ย นรู้
(constructionism) คือ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทาด้วยตนเอง โดยมีพื้นฐานอยู่บนกระบวนการ
การสร้าง 2 กระบวนการด้วยกัน สิ่งแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง ความรู้จะเกิดขึ้นจากการ
แปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับ หากเป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทาด้วยตนเองจะทาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย สิ่งที่สอง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมา ยกับ
ผู้เรียนคนนั้น ซึ่งความรู้จะเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเองความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว
และการสอนที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก จะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนแบบยัดเยียดความรู้หรือแบบครูเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนได้มีโอกาสคิดพิจารณาด้วยตัวของเขาเอง เพื่อให้ความรู้ที่สอนนั้นมีความหมายกับตัวผู้เรียนเอง
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานยังทาให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์
สอดคล้องกับงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยพบว่า นักศึกษาครูที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยมีร้อยละของคะแนนก่อนเรียน 61.10 ร้อยละของคะแนนหลังเรียน 76.43 และร้อยละของความก้าวหน้า 15.33 ซึ่งแสดง
ว่ า ชุ ด กิ จ กรรมที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งขึ้ น นั้ น สามารถส่ งเสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก ศึ ก ษาครู ส าขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นได้ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาครูโดยใช้กระบวนการคิดและ
กระบวนการกลุ่ม จึงทาให้นักศึกษาครูเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง(ศิขริน ดอนขาไพร,2558) ซึ่งด้านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู้
และด้านพฤติกรรมความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน พบว่า
อยู่ในระดับที่ ดีมาก ทั้ง 5 กิจกรรม เป็นผลทาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานกระตุ้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแนวทางในการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยในครั้งนี้หากนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานทางภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยากจะสาเร็จ ควรสารวจนักเรียนที่มีพื้นฐานทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
2. ควรศึกษาบริบทของชุมชนร่วมด้วย เนื่องจากแหล่งชุมชนมีผลต่อลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติหรือในชุมชุน ด้านศิลปะ ด้าน
อาหาร และด้านวัฒนธรรมประเพณี
4. ควรศึกษาวิจัยที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการคิดขั้นสูง
เป็นต้น
5. ควรมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อานวยการ สมบัติ วันใจ ผู้อานวยโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์) และคณะ
ครูทุกท่าน
ขอกราบขอบพระคุณ ครูอนงค์ พิชัยพงค์ ครูที่ปรึกษา และขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
เกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์)
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การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ตามหลักสัทศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ลาปาง
*
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎี การเรียนรู้ คอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในโรงเรียน และ 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้
ภูมิปัญญาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์) จังหวัด
ลาปาง ภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 51 คน โดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอน
จานวน 5 แผน แบบวัดเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ คอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนให้ความสนใจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.47 อยู่ในระดับ
มากแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์ ความพึงพอใจ แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้
Abstract
This research aimed to study the approach of teaching and to measure the good attitudes toward
teaching activities though teaching based on the theory of learning (constructionism) using local wisdom
knowledge base in school. The samples of this research were 51 students from 1st junior high school
students in first semester of academic year 2017 at ANUBANKHOKA School, Lampang by purposive
sampling. The research were conducted for a period of 5 weeks by using teaching plans 5 sheet activities
after school and the attitude measurement. Data analysis used the mean score and standard deviation.
The research results showed that students paid attention to the activities of teaching based on learning
theory (Constructivist) by using the wisdom. The mean score was 3.47 for learners practice and learning
process and the score was at the highest level, and had a good attitude towards the activities of learning
theory (Constructivist) by using the wisdom base the mean score was 4.47 and the score was at the
highest level.
Keywords : knowledge, constructivist, learning and teaching
บทนา
ในสังคมโลกยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญมากขึ้นต่อสังคมไทย และประเทศไทยยังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติ และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า
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คนไทยเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทยส่วนมากเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนตามเกณฑ์ใน
สถานศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนภาษาอังกฤษยาวนาน จนถึงระดับอุดมศึกษา แต่ คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ยังประสพปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน และปัญหาพื้นฐานที่พบ
ข้อผิดพลาดมากที่สุดคือเรื่องการออกเสียง (pronunciation) ดังที่ ปรารมภ์รัตน์โชติกเสถียร (2552) กล่าวว่าเด็กไทยเริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งอย่างน้อยเรียนมาเป็นเวลาไม่ต่ากว่า
10 ปี คนไทยน่าจะใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แต่กลับพบว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะ ในด้านการออกเสียง (Pronunciation) อาจเป็นเพราะได้เรียนรู้แต่กฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์และการเพิม่ พูนคาศัพท์
แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเท่าที่ควร ซึ่งการสื่อความด้วยภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้น ไม่ควร
ละเลยทักษะด้านการออกเสียง เนื่องจากเสียงในภาษาอังกฤษหลายเสียงไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย จึงทาให้เกิด ปัญหา
สาหรับนักเรียนไทยเมื่อต้องออกเสียงนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับที่บารุง โตรัตน์ (2544) ได้กล่าวว่า การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็น
ปัญหาที่สาคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนไทย ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างของระบบ เสียงระหว่างภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่
(Mother tongue) กับระบบเสียงภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นการรู้แต่คาศัพท์
และโครงสร้างประโยคเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ หากไม่สามารถเปล่งเสียงที่เจ้าของภาษาสามารถเข้าใจได้ก็ถือว่ายังไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะนาความรู้ในด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลัก
สัทศาสตร์จะช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถออกเสียงคาศัพท์สานวนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของ
ภาษา ซึ่งสอดคล้องกับ เตือนจิตต์ จิตต์อารี (2548) กล่าวว่า การออกเสียงทั้งสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนั้น
จาเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับอวัยวะในการออกเสียง (Organs of Speech) ด้วย เพราะจะช่วยให้เข้าใจฐานที่เกิดของเสียง วิธีการ
ออกเสียงแต่ละเสียงใช้อวัยวะส่วนไหนบ้างรวมไปถึงลักษณะการสั่นของเส้นเสียง จะส่งผลให้ผู้พูดออกเสียงภาษาอังกฤษ
ถูกต้องและชัดเจนสามารถพูดสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ
จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษพบว่า ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาในยังมีปัญหาในเรื่องการเสียงภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะการออกเสียง [S] และ [Z] ที่ปรากฏ ในตาแหน่งท้ายคา เนื่องจากเสียงพยัญชนะดังกล่าวไม่เกิดในตาแหน่งท้ายคา
ในภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้นักศึกษาออกเสียงดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนาความรู้ในด้านการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะปัญหาในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษสาหรับคนไทย การออกเสียงทั้งสระและพยัญชนะให้ถกู ต้องนั้นจาเป็นที่จะต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับอวัยวะในการ ออก
เสียงด้วย เพราะจะช่วยให้เข้าใจฐานที่เกิดของเสียง อวัยวะที่ทาให้เสียงแตกต่างกัน ลักษณะการสั่นของเส้นเสียงรวมไปถึงการ
ฝึกปฏิบัตติ ามแบบและการฝึกปฏิบัติซ้าๆ และได้ฝึกออกเสียงกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ก็จะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ผเู้ รียน
ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ได้อย่างถูกต้องของนักศึกษาโดยใช้การเรียนการออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วิธดี าเนินการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียน
เรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา น่าน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีไ้ ด้แก่ กลุม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 10 คน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียว เพื่อวัดความสามารถในการอ่านออกเสียง [S]
และ [Z] จากคาศัพท์ที่ปรากฏในตาแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์และปรากฏในบทสนทนา โดยแบ่งเป็นเสียง [S] ง จานวน
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20 คา [และเสียง [Z] จานวน 20 คา รวมทั้งหมดจานวน 40 คา โดยให้เจ้าของภาษาเป็นผู้ให้คะแนนในการออกเสียงนั้นๆ
กับกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล
2.2 แผนการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] และ [Z] โดยใช้การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ให้อาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอน ตรวจสอบพิจารณา
เพื่อประเมินแผนการสอน โดยประเมินด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ และด้านการวัดและประเมินผล
การเรียน โดยใช้แบบประเมินมีมาตราจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scales) 5 ระดับ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย
ข้อมูลใช้วิธี Likert Scale และวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกระบวนการดังนี้
3.1 เก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียว (PretestPosttest) เพื่อวัดความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะ เสียง [S] และ [Z] จากคาศัพท์ที่ปรากฏในตาแหน่งต้นพยางค์และ
ท้ายพยางค์และปรากฏในบทสนทนา การใช้แบบทดสอบก่อนเรียน(Pretest) ที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการออก
เสียงพยัญชนะดังกล่าวกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลคะแนนหลังผ่านการใช้แผนสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียง
[S] และ [Z] โดยใช้การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ จานวน 1 แผน และให้เจ้าของภาษาเป็นผู้ให้คะแนนในการออก
เสียงนั้นๆ กับกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล
3.2 ดาเนินการสอนตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนการสอน จานวน 1 แผน โดยใช้ เวลาในการเรียนการสอน 3 ชั่วโมง
เพราะเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง มีจานวนชั่วโมงเรียนและศึกษานอกเวลาเรียนวิชาในสาขาเป็นส่วนใหญ่ มีเวลาน้อยให้กับผู้วิจัย
อีกทั้งช่วงเวลาว่างที่ตรงกันทั้งผู้เรียนและผู้วิจัยนั้นเป็นข้อจากัด ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยจานวน 10 คน เพราะ
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า จานวนผู้เรียนที่มีจานวนไม่มากเกินไป จะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถมีเวลาฝึก
ให้นักศึกษาได้ฝึกออกเสียงระหว่างเรียนเป็นรายบุคคลไดอย่างทั่วถึง และที่เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นชั้น
ปีสุดท้ายของหลักสูตรเพราะ ต้องการให้นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้และออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารเมื่อต้องไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
3.3 เก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน (Pretest-Posttest)
เพื่อวัดความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะ เสียง [S] และ [Z] จากคาศัพท์ที่ปรากฏในตาแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์
และปรากฏในบทสนทนา การใช้แบบทดสอบหลังเรียน(Pretest) ที่สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนของกลุ่มเป้าหมาย
หลังผ่านการใช้แผนสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] และ [Z] โดยใช้การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ จานวน 1
แผน และให้เจ้าของภาษาเป็นผู้ให้คะแนนในการออกเสียงนั้นๆ กับกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยนาข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและข้อมูลจากทาแบบทดสอบ
หลังเรียนหลังจากที่กลุม่ ตัวอย่างได้ผ่านการเรียนรู้โดยใช้แผนการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] และ [Z] โดยใช้การ
สอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ แผนการสอนที่ผ่านการตรวจประเมินด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
สื่อ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนจากคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการสอน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นผู้วิจยั สรุปผลการวิเคราะห์คะแนนของกลุ่ม
ตัวอย่างและเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าร้อยละ
(Percentage)
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ให้ถูกต้องโดยการเรียนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ ของนักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จานวน 10 คน ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S]
และ [Z] โดยใช้การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ซึ่งได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินแผนการสอน
ลาดับที่
รายการประเมิน
S.D.
ความหมาย
̅
1
แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่
4.67
0.58
ดีมาก
กาหนดไว้
2
การเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง
4.00
0
ดีมาก
3
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ
4.67
0.58
ดีมาก
4
จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ ทักษะ
4.33
0.58
ดีมาก
กระบวนการเจตคติ
5
จุดประสงค์การเรียนรู้ เรียงลาดับจากง่ายไปยาก
4.67
0.58
ดีมาก
6
กาหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา
4.67
0.58
ดีมาก
7
กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ
4.33
0.58
ดีมาก
8
กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์และระดับของ
4.33
0.58
ดีมาก
ผู้เรียน
9
กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความหลากหลายและสามารถปฏิบัตไิ ด้จริง
4.00
0
ดีมาก
10 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง
4.67
0.58
ดีมาก
11 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนมีความหลากหลาย
4.00
0
ดีมาก
12 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และ แหล่งเรียนรู้ เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
4.00
0
ดีมาก
13 มีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67
0.58
ดีมาก
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินแผนการสอนเป็นรายข้อจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่าคะแนนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.67 ในการประเมินด้าน แผนการจัดการเรียนรูส้ อดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรูเ้ รียงลาดับจากง่ายไปยาก กาหนดเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับคาบเวลา กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติจริง และ มีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตารางที่ 2 สรุปผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] โดยใช้
หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์
คะแนนเต็ม
40
40

คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน

̅
28.92
39.45

ร้อยละ
76.25
99.64

จากตารางที่ 2 สรุปคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้ง 10 คน พบว่าผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนนั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.92 คิดเป็น
ร้อยละ 76.25 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน ส่วนคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.45 คิดเป็นร้อยละ
99.30 จากคะแนนเต็มทั้งหมด40 คะแนน ซึ่งผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาทั้งหมดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [S] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์
โดยใช้หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [S]
ต้นพยางค์
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [S]
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คะแนนเต็ม
10

̅
7.14

ร้อยละ
65.05

10

6.35

58.08
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ท้ายพยางค์
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] ต้น พยางค์ของนักศึกษาชั้นปีที่
4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.14 คิดเป็นร้อย ละ 65.05 จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน และการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] ท้ายพยางค์ โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 6.35 คิดเป็น ร้อยละ 58.08 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ[S] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์ โดย
ใช้หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [S]
ต้นพยางค์
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [S]
ท้ายพยางค์

คะแนนเต็ม
10

̅
9.91

ร้อยละ
96.72

10

9.52

90.34

จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] ต้น พยางค์ ของนักศึกษาชั้นปีที่
4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ทั้ง 10 นั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.91 คิดเป็นร้อย ละ 96.72 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] ท้ายพยางค์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.52 คิดเป็น ร้อยละ 90.34
ตารางที่ 5 แสดงผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [Z] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์
โดยใช้ หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์
คะแนนเต็ม
ร้อยละ
̅
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [Z]
10
6.50
52.81
ต้นพยางค์
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [Z]
10
4.21
36.46
ท้ายพยางค์
จากตาราง ที่ 5 พบว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [Z] ต้น พยางค์ของนักศึกษาชั้นปีที่
4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้ง 10 คน นั้นมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6.50 คิดเป็นร้อย ละ 52.81 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน และการออกเสียงพยัญชนะเสียง [Z] ท้ายพยางค์ โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ที่ 4.21 คิดเป็น ร้อยละ 36.46
ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [Z] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์
โดยใช้หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [Z]
ต้นพยางค์
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [Z]
ท้ายพยางค์
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คะแนนเต็ม
10

̅
8.36

ร้อยละ
62.57

10

6.41

50.64
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จากตารางที่ 6 พบว่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [Z] ต้นพยางค์ ของนักศึกษาชั้นปีที่
4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้ง 10 คนนั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.36 คิดเป็นร้อย ละ 62.57 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [Z] ท้ายพยางค์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
6.41 คิดเป็น ร้อยละ 50.64 ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่า
1) ผลการประเมินแผนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยแผนการจัดการเรียนรู้กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้มี
ความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ (̅ = 4.67) กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ และระดับของ
ผู้เรียน (̅= 4.33) และการเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง ̅=4.00) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้จัดทาแผนการสอนที่ให้
ความสาคัญกับการเรียนรู้หลักสัทศาสตร์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมือนเจ้าของ
ภาษาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ เตือน จิตต์ จิตอารี (2548) กล่าวว่าการออกเสียงทั้งสระและ
พยัญชนะภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนั้นจาเป็นต้อง รู้เกี่ยวกับอวัยวะในการออกเสียง เพราะจะช่วยให้เข้าใจฐานที่เกิดของเสียง เช่น
วิธีการออกเสียงแต่ละเสียง ใช้อวัยวะส่วนไหนบ้าง รวมไปถึงลักษณะการสั่นของเส้นเสียงทาให้คนไทยออกเสียง ภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องและชัดเจน สามารถพูดสื่อสารได้อย่างมั่นใจ
2) ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน ̅=28.92) คิดเป็นร้อย
ละ 76.25 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึง่ แสดงให้ว่านักศึกษายังไม่ถูกต้องอย่างถูกต้องอย่างสมบรูณ์ แสดงว่า นักศึกษาบางคนมี
ปัญหาและสับสนในการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร มีพร้อม จันทร์คล้าย (2557)
ได้ศึกษาเสียงพยัญชนะที่นักศึกษามีปัญหาในการออก เสียงท้าย ได้แก่ เสียง /t/ /d/ /p/ /s/ /z/ /v/ /dʒ/ แต่เมื่อผู้เรียนได้
เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ̅=39.45) คิดเป็นร้อยละ 99.64 ถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดแี ละสูงขึ้นมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2554) พบว่านักเรียนส่วนมากมีปัญหากับการออกเสียง
มากที่สุดในกลุม่ เสียงเสียดแทรก (fricatives) ได้แก่เสียง [z], [θ], [ð] คิดเป็นร้อยละ 100, 100 และ 97 ตามลาดับ เมื่อใช้ได้
ใช้ชุดการเรียนรู้การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคาภาษาอังกฤษ แล้วพบว่า นักเรียนออกเสียงพยัญชนะท้ายคาได้
ถูกต้องมากขึ้นและได้ค่าเฉลี่ยรวมสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน จากผลการศึกษาทีได้จากการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวได้ว่า นักศึกษาเมื่อได้
เรียนรูห้ ลักการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ตามหลักสัทศาสตร์ อีกทั้งนักศึกษาได้เรียนและฝึกออกเสียงกับเจ้าของภาษา
ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดการคุ้นเคยและเข้าใจวิธีการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] สามารถออกเสียงพยัญชนะทั้งสองเสียง
ได้ถูกต้องและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ซึ่งสอดคล้องกับ นันทนา รณเกียรติ (2548) ที่กล่าวว่า การสอนการออกเสียงตาม
หลักสัทศาสตร์เป็นการสอนที่ผสู้ อนจะต้องนามาใช้เพื่อสอนให้ผเู้ รียนออกเสียงได้ ถูกต้องและใกล้เคียงเหมือนเจ้าของภาษา
นอกจากนี้ เมื่อนาคะแนนทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนการออกสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์
มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] ได้มากกว่าเสียง [Z] ถึงร้อยละ 30 เพราะ
นักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการออกเสียงท้ายพยางค์ด้วยพยัญชนะ[Z] จึงทาให้นักเรียนมีปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะ
[Z] ได้มากกว่าการออกเสียงพยัญชนะ [S] ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2554) ได้ศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคา
ภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียงเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคาภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะท้ายที่
เป็นปัญหาในการออกเสียงมากทีส่ ดุ คือ เสียงในกลุ่มเสียดแทรก (fricatives) ได้แก่ เสียง [z] คิดเป็นร้อยละ 100 จากผล
การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษายังมีพัฒนาการไม่สูงมากและยังมีปญ
ั หาในการออกเสียง [Z] โดยเฉพาะในตาแหน่ง
ท้ายพยางค์ มากกว่า เสียง [S] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรัศมี แก้วลอย (2555) ซึ่งศึกษาเรือ่ ง การพัฒนาการออก
เสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนภาษาฟัง-พูด และหลักการทางสรีรสัทศาสตร์ ที่พบว่าก่อนเรียนรู้
หลักสัทศาสตร์ ผู้เรียนมีปญ
ั หาในการออกเสียงพยัญชนะ [S] น้อยกว่าเสียงพยัญชนะ [Z] และ หลังการเรียนรู้หลักสัทศาสตร์
ผู้เรียนมีพัฒนาการการออกเสียง [S] ได้สูงกว่าเสียงพยัญชนะ [Z] จึงกล่าวได้ว่าปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษพยัญชนะ
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โดยเฉพาะการออกเสียง [S] และ [Z] แสดงความเป็นพหูพจน์ และปรากฏในตาแหน่งท้ายคา เสียงพยัญชนะดังกล่าวไม่เกิดใน
ตาแหน่งท้ายคาในภาษาไทย จึงก่อให้เกิดความไม่คุ้นชินในการออกเสียงดังกล่าวในตาแหน่งท้ายพยางค์
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลให้คนไทยยังมีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษพยัญชนะท้ายคา
โดยเฉพาะการออกเสียง [S] และ [Z] ที่แสดงความเป็นพหูพจน์ และปรากฏในตาแหน่งท้ายคา เนื่องจากเสียงพยัญชนะ
ดังกล่าว ไม่เกิดในตาแหน่งท้ายคาในภาษาไทย จึงก่อให้เกิดความไม่คุ้นชิน แต่หากผู้สื่อสารได้เรียนรูค้ วามแตกต่างในการการ
ออกเสียงภาษาแม่และภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังได้เรียนรู้หลักสัทศาตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกฝนได้อย่างถูก
หลักการออกเสียงโดยฝึกฝนบ่อยๆ ได้มโี อกาสฝึกออกเสียงกับเจ้าของภาษา และนาไปใช้สื่อสารในบริบทจริง ผู้สื่อสารก็
สามารถพัฒนาและออกเสียงได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ พิณทิพย์ ทวยเจริญ
(2544) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่า ผู้เรียนจะรู้เพียงคาศัพท์และโครงสร้างประโยคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ต้องสามารถเปล่งเสียงที่เจ้าของภาษาฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ นอกจากนี้ การพูดภาษาอังกฤษด้วยสาเนียงภาษาไทยทาให้การ
สื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะว่าไม่สามารถออกเสียงที่ถูกต้องที่ทาให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้ นอกจากนี้ เนื่องจาก
คนไทยเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จึงพูดได้ไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอน การพูดภาษาอังกฤษจะคล่องแคล่วหรือไม่
ขึ้นอยู่กับความรู้ การฝึกฝนและการมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษา จึงกล่าวได้ว่าการออกเสียงเป็น
องค์ประกอบสาคัญในทักษะการสือ่ สาร เมื่อสื่อสารกับผู้อื่นจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องเพื่อที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึงสอดคล้องกับ แอชบี้ (Ashby, 2011) กล่าวว่าการออกเสียงเป็นองค์ประกอบสาคัญในทักษะการสื่อสาร
เมื่อสื่อสารกับผู้อื่น จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล และการเรียนการออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์จะช่วยสนับสนุนให้การออกเสียงโดยเฉพาะผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ นันทนา รณเกียรติ (2548) ที่กล่าวว่า การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์เป็นการสอนที่
ผู้สอนจะต้องนามาใช้เพื่อสอนให้ผเู้ รียนออกเสียงได้ ถูกต้องและใกล้เคียงเหมือนเจ้าของภาษา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการออก
เสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางสัทศาสตร์จะนาไปสู่การพัฒนาการออกเสียงและใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดียงิ่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายด้วยกัน ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลทุกท่านที่กรุณาให้คาแนะนา ตรวจสอบความเหมาะสม
แผนการสอน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่องานวิ จัย ขอขอบคุณ อาจารย์ชาวต่างชาติที่ได้สละเวลาและให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบการออกเสียงของนักศึกษา ตลอดจนขอขอบคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนี้ มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมของ
นักศึกษา ที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของผู้เรียนที่มาเข้าค่ายพักแรม โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 4 ด้านได้แก่
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านจิตใจ และเปรียบเทียบการพัฒนาลักษณะนิสัยของผู้เรียนก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพักแรมของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาที่เรียนวิชานันทนาการ
จานวน 126 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ค่าสถิติ t (t-test dependent)
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาลักษณะนิสัยนักศึกษาที่มาเข้าค่ายเมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมโดยรวม ก่อนการเข้า
ค่าย อยู่ในระดับพอใช้ ( = 1.91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลักษณะนิสัยด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และ
ด้านจิตใจ อยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 4 ด้าน ( = 1.93, = 1.67, = 1.88,, = 1.89, S.D. = 0.46 ตามลาดับ) หลังการเข้าค่าย
พบว่า ลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่ายโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( = 2.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย
และด้านสังคมพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ ดี ( = 2.55และ = 2.51,ตามลาดับ) ส่วนด้านอารมณ์และด้านจิตใจอยู่ในระดับพอใช้ ( =
2.36 และ = 2.41ตามลาดับ)
คาสาคัญ : กิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม นักศึกษา ลักษณะนิสัยของนักศึกษา
Abstract
The study of the effects of recreational activities in youth camp on the development of
Rajamangala University of Technology Lanna Tak of camper were to study the effects of recreational
activities in students camp on the development of characters of campers by observing their characters in
four aspects including physical, emotional, social and mental acts. In comparing to the character
development of the students before and after participating the recreational camp. The sample group of
this study was 126 first year students. The questionnaire was the research instrument which was
transcribed by Mean, Standard Deviation, and T-teat dependent. The findings were found as follows:
Before the experiment, student who participate in recreational activities that affects the character
development were in fair level ( X = 1.91) considering in physical, emotional, social and mental
characters, all four aspects were in fair ( X = 1.93, X = 1.67, X = 1.88, X = 1.89, respectively). After the
experiment, the students camp had better character development but still in fair level ( X = 2.46,)
Physical and Social development were good ( X = 2.55, and X = 2.51respectively) while Emotional and
Mental development were in fair level. ( X = 2.36, S.D. = 0.35 and X = 2.41, S.D. = 0.35 respectively)
Keywords : recreational activities in youth camps, student, characteristics of youth
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บทนา
ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพคน ทั้งในด้าน
การศึ ก ษาและสุ ข ภาพเพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นาให้ เข้ ม แข็ งยั่ งยื นสามารถที่ จ ะพึ่ งตนเองได้อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทัน โลก และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้เริม่ ให้ความสาคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กเพื่อการ
ก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า โดยให้ความสาคัญของการเรียนรู้นอกโรงเรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้คิดเป็น
ทาให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นภาระต่อสังคม รัฐบาลพยายามที่จะส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ
มีสุขภาพดี มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง โดยส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลอบายมุข
และยาเสพติด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการะบวนการที่จะใช้พัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแผนข้างต้นนั้น กระบวนการศึกษาเป็นสิ่ง
สาคัญ แต่สิ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนนั้น ล้วนต้องอาศัยหลักของวิชานันทนาการทั้งสิ้น เพราะกิจกรรมนันทนาการ
เป็นกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาบุคคลทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านจิตใจ ทั้งนี้เด็กและเยาวชนไทยใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่สูงและรุนแรงมากจนบางครั้งแทบไม่มีเวลาว่างให้กับการผ่อนคลาย เด็กและเยาวชน
เริ่มมีปัญหากับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข บางส่วนเริ่มสร้างปัญหาให้กับสังคม ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของไทยในปัจจุบัน มีความมุ่งหวังให้เด็กได้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกเพลิดเพลิน ทั้งจากใน
ตาราเรียน และจากสถานที่แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่นอกห้องเรียน นันทนาการ เกมการเล่นของเด็กและเยาวชน เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากในการที่จะช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนให้พัฒนาไปด้วยดีทั้งด้านร่างกาย
ด้านสติปัญญาและด้านจิตใจ ขณะที่เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เด็กและเยาวชนได้ใช้ความสามารถของสมรรถภาพ
ทางกายควบคู่ ไปกั บสติปัญ ญา ทาให้ เกิด การเสริม สร้า งประสบการณ์ ในการเรี ยน การทางานและเกิดความสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆซึ่งเป็นการพัฒนารู ปแบบการดาเนินชีวิตที่ดีงามสาหรับเด็กและเยาวชน (ทินกร นา
บุญจิตต์; สมบัติ คุรุพันธ์; และวิชิต ชี้เชิญ. 2547: คานา)
ฉะนั้นในฐานะผู้วิจัยได้ศึกษาวิชาทางด้านนันทนาการ จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดกิจกรรมค่ายพักแรมนักศึกษาขึ้น
โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้สนุกกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่
ควร และมีคุณธรรม ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาลักษณะนิสัย และเป็นการใช้ประโยชน์จากนันทนาการศาสตร์ ในการ
ที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีสขุ ภาพที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ อีกทั้งยังได้สนุกสนานและได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบกับการเล่น
เกม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคต
ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย เลื อ ก ค่ า ยพั ก แรมของนั ก ศึ ก ษา ที่ เ รี ย นวิ ชานั น ทนาการ สาขาวิ ชาพลศึ ก ษาและ
นันทนาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และที่สาคัญจะเป็นแนวทางให้
พวกเขาได้รู้จักพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ค่ายพักแรม
ครั้งนี้เน้นการเรียนรู้การจั ดกิจกรรมด้านนันทนาการความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าค่ายได้รับทั้ง
ความรู้ การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ฝึกความเป็นผู้นา การร่วมทางานเป็นหมู่คณะ ความกล้าคิด กล้า
ทาและกล้าแสดงออกในทางที่ดี การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัย กึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมค่ายพัก
แรมที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชน ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้จะได้เป็นข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยในการจัด
กิ จ กรรมค่ า ยพั ก แรมเพื่ อ พั ฒ นาลั ก ษณะนิ สั ย การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั งคมอย่ า งมี ค วามสุ ข และเป็ น เยาวชน ที่ มี คุ ณ ภาพของ
ประเทศชาติต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ตากที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
นันทนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งชายและหญิง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ที่ลงเรียน
วิชานันทนาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน ทั้งสิ้น 126 คน แบ่งเป็นเพศชาย 52 คนและเพศหญิง 74
กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ตากที่ลงเรียนวิชานันทนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ กษา
2560 จานวน ทั้งสิ้น 126 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. กิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม ที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่ายพักแรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. แบบประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัย คือ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ เพื่อบันทึกจานวน
และเพื่อสังเกตลักษณะนิสัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกเมื่อได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม ซึ่งมีผลต่อกา ร
พัฒนาลักษณะนิสัยของ นักศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น โดยประเมินลักษณะที่แสดงออกในแต่ละ
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านจิตใจ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. กิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม มีการดาเนินการตามลาดับดังนี้
1.1 ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษาและแนวทางการจัด
กิจกรรมค่ายพักแรมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษา
1.2 สร้างกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่ ายนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง
2. แบบประเมินพัฒนาลักษณะนิสัย
2.1 ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลทางนันทนาการเพื่อหา ขอบเขตและแนวทาง
การศึกษาของผลการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมที่มีต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่าย
2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินผลของอาไพ สุจริตกุล ซึ่งเป็นมาตรประเมินพฤติกรรม ที่มี การจัดทามาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยการกาหนดนิยามความหมายของตัวเลือกแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 2540: 203 – 208)
2.3. สร้างแบบประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยแบ่ง แบบประเมินพัฒนาลักษณะนิสัยออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ข้อมูลส่วนตัวกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3
2.4 นาแบบประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัยที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ แก้ไข และ
ปรับปรุง
2.5 นาแบบประเมินพัฒนาลักษณะนิสัยที่แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่มาเข้าค่าย ซึ่งเป็นค่ายที่ไม่ใช่กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง จานวน 100 คน หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(á - Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .96 ซึ่งมีค่าสูงนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้
ระยะเวลา/กิจกรรม 3 วัน 2 คืน
การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้
1.ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ(Percentage)
2.ข้อมูลจากการประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัย ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมที่ มีต่อการพัฒนาลักษณะ
นิสัยของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งได้กาหนดให้ผู้
สังเกตประเมินค่าและกาหนดน้าหนักคะแนนดัดแปลงตามแนวของบุญชม ศรีสะอาด (2535:100)
ดี
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.00
พอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ทดสอบความแตกต่างลักษณะนิสัยระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม โดยใช้ค่าสถิติ t (t-test)
3. ทดสอบความมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนตัวของกลุม่ ตัวอย่าง โดยแจกแจงเป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ตาราง แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง (N = 126 คน)
ข้อมูลทั่วไป
ความถี่

ร้อยละ

1. เพศ
1.1 ชาย

52

41.27

1.2 หญิง
รวม
2. อายุ

74
126

58.73
100.0

2.1 อายุ 18-20 ปี

70

55.56

2.2 อายุ 21-23 ปี

49

38.89

2.3 อายุ 23ปีขึ้นไป
รวม

7
126

5.55
100.0

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกเพื่อประเมินลักษณะนิสั ยเป็นเพศชาย จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ
41.27 และเพศหญิง จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-21 ปี มีจานวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.56 รองลงมาช่วงอายุ 21-23 ปี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 และช่วงอายุ 23 ปีขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.55
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่เข้ารวมกิจกรรม ก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยรวม และแยก
รายด้าน
การพัฒนาลักษณะนิสัย

X
1. ด้านร่างกาย

1.93

ก่อนทดลอง
S.D.
แปลผล
0.43

พอใช้

X
2.55

หลังทดลอง
S.D.
แปลผล
0.32

ดี

t
13.15**

p
.000

2. ด้านอารมณ์
1.67 0.37 พอใช้
2.36 0.35 พอใช้
17.28**
.000
3. ด้านสังคม
1.88 0.47 พอใช้
2.51 0.34 ดี
15.62**
.000
4. ด้านจิตใจ
1.89 0.46 พอใช้
2.41 0.35 พอใช้
12.69**
.000
รวม
1.91 0.42 พอใช้
2.46 0.31 พอใช้
16.82**
.000
จากตาราง พบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่าย เมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะ
นิสัยโดยรวม ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับพอใช้ ( X = 1.91, S.D. = 0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลักษณะนิสัย
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตใจ อยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 4 ด้าน ( X = 1.93, S.D. = 0.43, X = 1.67, S.D.
= 0.37, X = 1.88, S.D. = 0.47, X = 1.89, S.D. = 0.46 ตามลาดับ) หลังการทดลอง พบว่านักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีการ
พัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( X = 2.46, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกายและ
ด้านสังคมพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ ดี ( X = 2.55, S.D. = 0.32 และ X = 2.51, S.D. = 0.34ตามลาดับ) ส่วนด้านอารมณ์และ
ด้านจิตใจอยู่ในระดับพอใช้ ( X = 2.36, S.D. = 0.35 และ X = 2.41, S.D. = 0.35 ตามลาดับ)
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3.ผลแสดงการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยลักษณะนิสัยด้านร่างกายเมื่อร่วมกิ จกรรม นันทนาการที่มีผลต่อการ
พัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชนที่มาเข้าค่าย ก่อนทดลองและหลัง ทดลอง (N = 126 คน)
การพัฒนาลักษณะนิสัย
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
t
p
S.D. แปลผล X
S.D.
แปลผล
X
1. รับประทานอาหารได้ครบ 5หมู่ 1.70 0.65 พอใช้ 2.43
0.50
พอใช้
9.07** .000
2. การรักษาความสะอาดร่างกาย 2.05 0.78 พอใช้ 2.83
0.38
ดี
7.43** .000
3. บุคลิกภาพ
1.93 0.62 พอใช้ 2.55
0.50
ดี
6.75** .000
4. มีความสนใจออกกาลังกาย
1.59 0.55 พอใช้ 2.35
0.48
พอใช้
10.22** .000
5. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2.43 0.55 พอใช้ 2.58
0.50
ดี
2.22
.032
รวม
1.93 0.43 พอใช้ 2.55 0.32
ดี
13.15** 0.00
จากตาราง พบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่าย เมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยด้านร่างกาย
โดยรวม ก่อนทดลองอยู่ในระดับพอใช้ ( X = 1.93, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการพัฒนาลักษณะนิสัย
ด้านร่างกายทุกข้ออยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยตามลาดับคือข้อ 5 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ( X = 2.43, S.D. =
0.55) ข้อ 2 การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ( X = 2.05, S.D. = 0.78) ข้อ 3. บุคลิกภาพ ( X = 1.93, S.D. = 0.62)
ข้อ 1. รับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่ ( X = 1.70, S.D. = 0.65) และข้อ 4. มีความสนใจที่จะออกกาลังกาย ( X = 1.59,
S.D. = 0.55) หลังการทดลองพบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( X = 2.55, S.D.
= 0.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 5 อยู่ในระดับ ดี ( X = 2.83, S.D. = 0.38, X = 2.55,
S.D. = 0.50, X = 2.58, S.D. = 0.50 ตามลาดับ)
4.ผลแสดงการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยลักษณะนิสัยด้านอารมณ์เมื่อร่วมกิจกรรม นันทนาการที่มีผลต่อการ
พัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่าย ก่อนทดลองและหลัง ทดลอง (N = 126)
การพัฒนาลักษณะนิสัย
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
t
P
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
X
X
1. เป็นคนร่าเริง ยิม้ แย้ม
1.78 0.48
พอใช้
2.35 0.53
พอใช้
6.62**
.000
2. พูดจาสุภาพ เหมาะสม
1.68 0.57
พอใช้
2.53 0.60
ดี
9.28**
.000
3. การควบคุมอารมณ์เวลา 1.45 0.50 ปรับปรุง 2.10 0.30
พอใช้
7.70**
.000
4. การให้อภัย
1.68 0.47
พอใช้
2.40 0.55
พอใช้
9.07**
.000
5. เป็นคนมีเหตุมีผล
1.73 0.45
พอใช้
2.45 0.50
พอใช้
9.07**
.000
รวม
1.67 0.37
พอใช้
2.36 0.35
พอใช้
17.28** .000
จากตาราง พบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่ายเมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยด้านอารมณ์
โดยรวม ก่อนทดลอง อยู่ในระดับ พอใช้ ( X = 1.67, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ พอใช้ คือ ข้อ
1.เป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส, ข้อ 2.พูดจาสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ, ข้อ 4.การให้อภัย และข้อ 5.เป็นคนมีเหตุมีผล ( X
= 1.78, S.D. = 0.48, X = 1.68, S.D. = 0.57, X = 1.68, S.D. = 0.47, X = 1.73, S.D. = 0.45 ตามลาดับ) ส่วนข้อ.
3 การควบคุมอารมณ์เวลาที่โกรธ อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง ( X = 1.45, S.D. = 0.50) หลังทดลองการพัฒนาลักษณะนิสัย
โดยรวมอยู่ในระดับ พอใช้ ( X = 2.36, S.D. = 0.35) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ พอใช้ คือ ข้อ 1.เป็นคน
ร่าเริง แจ่มใส ข้อ 3.การควบคุมอารมณ์เวลาโกรธ ข้อ 4.การให้อภัย และข้อ 5.เป็นคนมีเหตุผล ( X = 2.35, S.D. = 0.53,
X = 2.10, S.D. = 0.30, X = 2.40, S.D. = 0.55, X = 2.45, S.D. = 0.50 ตามลาดับ ส่วนข้อ 2. พูดจาสุภาพ เหมาะสม
กับกาลเทศะ อยู่ในระดับดี ( X = 2.53, S.D. = 0.60)
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อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล แสดงให้เห็นถึงผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มีผลต่อการพัฒนา
ลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่าย พบว่ากิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมนั้นมีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของ
นักศึกษา กล่าวคือกลุ่มนักศึกษาที่มาเข้าค่ายนั้น โดยรวมก่อนทดลอง อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัก
แรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน มีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมไปในทางที่ดีขึ้น ถึงแม้จะอยู่ในระดับพอใช้ แต่ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เพราะกิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้น ในค่ายพักแรม
นั้น มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชน ซึ่งเยาวชนที่มาเข้าค่ายได้ร่วมกิจกรรมและได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้ช่วยพัฒนา
ลักษณะนิสัย ดังต่อไปนี้ คือ 1. ได้ออกกาลังกาย ได้เล่นเกม กีฬาต่างๆ ขับร้องเพลงประกอบจังหวะและเล่นดนตรี 2. ได้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จากกลุ่มขนาดต่างๆ 3. ได้รับบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีความเป็นอิสระ ปลอดภัย
อบอุ่น ได้ฝึกการแสดงออกโดยได้รับการกระตุ้น สนับสนุน ให้กาลังใจ วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหมาะสม อย่างมีเหตุผล จากพี่ๆ
และคุณครู 4. ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้แสดงออก ตามความถนัดและความสนใจ ได้ฝึกคิดเองและทาเอง มีโอกาสได้เป็นผู้นา ผู้
ตาม ได้ประสบความสาเร็จตามความเหมาะสม
การร่วมกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดเวลาจึงเป็นสาเหตุให้นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมี
การพัฒนาลักษณะนิสัยไปในทางที่ ดีขึ้น ในด้านร่างกายนั้น นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการที่
นักศึกษาได้เล่นเกม กีฬาต่างๆ รวมไปถึงการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ผู้วิจัยเห็นว่า มีผลมาจากลักษณะของการจัด
กิจกรรม และวิธีการของค่ายพักแรมที่ปลูกฝังในเรื่องกระบวนการกลุ่ม ทาให้นักศึกษาที่มาเข้าค่ายได้เรียนรู้การอยู่รวมกลุ่มกัน
ซึ่งต้องอาศัยความยอมรับนับถือ การเสียสละ และการปรับตัวเข้าหากัน นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีลักษณะนิสัยที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้
ก็เพราะกิจกรรมกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนาน เพลิดเพลิน ดังที่ จรินทร์ ธานีรัตน์ (2513)
กล่าวว่า ค่ายพักแรมที่มีการจัดอย่างเป็นระเบียบ หมายถึงการผจญภัยเกี่ยวกับการศึกษาอย่างหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิก
ผู้เข้าร่วม (ชาวค่าย) ได้ทางานได้พักผ่อนหย่อนใจทางนันทนาการได้ดาเนินชีวิตทางสังคมเป็นหมู่คณะในสิ่งแวดล้อมนอก
สถานที่ กิจกรรมนันทนาการพื้นฐานสาคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม คือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้นักศึกษา
ที่มาเข้าค่ายได้รู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่น เข้ากับผู้อื่นได้ และช่วยพัฒนาลักษณะนิสัยทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกั บ
การศึกษาของ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (2532) สรุปแนวคิดและความหมายของค่ายพักแรมไว้
ว่า ค่ายพักแรมที่มีการจัดระเบียบเต็มรูปแบบนั้นมีลักษณะสาคัญ 5 ประการคือ
1. การจัดประสบการณ์ในทางสร้างสรรค์และในทางการศึกษา
2. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะไม่ใช่คนเดียวหรือรายบุคคล
3. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนอกสถานที่หรือนอกเมือง
4. การศึกษาหรือการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรอื่นๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญา
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
5. การดาเนินการจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลช่วยเหลือของผู้นาที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ
การจั ดกิจกรรมนันทนาการในค่ ายพั กแรม ปัจจั ยอย่ างหนึ่ งที่ค วรคานึงถึ งคือ การให้นัก ศึกษาได้รั บรู้และสนใจในการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในบรรยากาศที่อบอุ่น ได้รู้จักกับพี่ๆ เพื่อนๆที่เข้ากันได้ ให้ความรัก สนับสนุน ให้กาลังใจได้เรียนรู้อะไร
ต่างๆมากขึ้น และได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงบรรยากาศค่ายพักแรมที่ไม่เอื้ออารีต่อกัน ไม่ให้
ความร่วมมือ ไม่เห็นอกเห็นใจกัน เอารัดเอาเปรียบ หรือเยาะเย้ยต่อกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่ายทั้งสิ้น
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกเพื่อประเมินลักษณะนิสัยเป็นเพศชาย
จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 41.27 และเพศหญิง จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-21
ปี มีจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาช่วงอายุ 21-23 ปี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 และช่วงอายุ 23
ปีขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55
2. นักศึกษาที่มาเข้าค่าย เมื่อได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม มีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมก่อนทดลอง อยู่
ในระดับ พอใช้ ( X = 1.91, S.D. = 0.42) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลักษณะนิสัยด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์, ด้าน
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สังคม และด้านจิตใจ อยู่ในระดับพอใช้ ( X = 1.93, S.D. = 0.43, X = 1.67, S.D. = 0.37, X = 1.88, S.D. = 0.47, X
= 1.89, S.D. = 0.46 ตามลาดับ) หลังการทดลอง พบว่านักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใช้ ( X = 2.46, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย และด้านสังคม อยู่ในระดับ ดี ( X =
2.55, S.D. = 0.32, X = 2.51, S.D. = 0.34 ตามลาดับ) ด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ อยู่ในระดับ พอใช้ ( X = 2.36, S.D. =
0.35, X = 2.41, S.D. = 0.35 ตามลาดับ) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน ก่อนและ
หลังการทดลอง พบว่า ลักษณะนิสัยโดยรวม และรายด้านทุกด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตใจ มี
การพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. พบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่าย เมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะ นิสัยด้านร่างกายโดยรวม ก่อน
ทดลองอยู่ในระดับพอใช้ ( X = 1.93, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการพัฒนาลักษณะนิสัยด้านร่างกาย
ทุกข้ออยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยตามลาดับคือข้อ 5 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ( X = 2.43, S.D. = 0.55) ข้อ 2
การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ( X = 2.05, S.D. = 0.78) ข้อ 3. บุคลิกภาพ ( X = 1.93, S.D. = 0.62) ข้อ 1.
รับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่ ( X = 1.70, S.D. = 0.65) และข้อ 4. มีความสนใจที่จะออกกาลังกาย ( X = 1.59, S.D. =
0.55) หลังการทดลองพบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( X = 2.55, S.D. = 0.32)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 5 อยู่ในระดับ ดี ( X = 2.83, S.D. = 0.38, X = 2.55, S.D. =
0.50, X = 2.58, S.D. =0.50 ตามลาดับ) ส่วนข้อ 1. และ ข้อ 4. อยู่ในระดับพอใช้ ( X = 2.43, S.D. = 0.50, X = 2.35,
S.D. = 0.48 ตามลาดับ) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
ลักษณะนิสัยโดยรวม และรายด้านทุกข้อ คือ การรั บประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่, การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย,
บุคลิกภาพ, ความสนใจที่จะออกกาลังกาย และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
4.พบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่ายเมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะ นิสัยด้านอารมณ์โดยรวม ก่อน
ทดลอง อยู่ในระดับ พอใช้ ( X = 1.67, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ พอใช้ คือ ข้อ 1 เป็นคนร่า
เริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส, ข้อ 2 พูดจาสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ, ข้อ 4 การให้อภัย และข้อ 5 เป็นคนมีเหตุมีผล ( X = 1.78,
S.D. = 0.48, X = 1.68, S.D. = 0.57, X = 1.68, S.D. = 0.47, X = 1.73, S.D. = 0.45 ตามลาดับ) ส่วนข้อ 3 การ
ควบคุมอารมณ์เวลาที่โกรธ อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง ( X = 1.45, S.D. = 0.50) หลังทดลองการพัฒนาลักษณะนิสัยโดย
รวมอยู่ในระดับ พอใช้ ( X = 2.36, S.D. = 0.35) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ พอใช้ คือ ข้อ 1.เป็นคนร่า
เริง แจ่มใส ข้อ 3.การควบคุมอารมณ์เวลาโกรธ ข้อ 4 การให้อภัย และข้อ 5 เป็นคนมีเหตุผล ( X = 2.35, S.D. = 0.53, X =
2.10, S.D. = 0.30, X = 2.40, S.D. = 0.55, X = 2.45, S.D. = 0.50 ตามลาดับ) ส่วนข้อ 2.พูดจาสุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ อยู่ในระดับดี ( X = 2.53, S.D. = 0.60) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน ก่อน
และหลังทดลองพบว่าลักษณะนิสัยโดยรวม และรายด้านทุกข้อ คือ การเป็นคนร่าเริง แจ่มใส ,พูดจาสุภาพเหมาะสมกับ
กาลเทศะ,การควบคุมอารมณ์เวลา, การให้อภัย, เป็นคนมีเหตุผล มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. พบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่ายเมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยด้านสังคมโดยรวม ก่อน
ทดลอง อยู่ในระดับ พอใช้ ( X = 1.88, S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ พอใช้ คือ การ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น, เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว, ให้เกียรติผู้อื่น, มีความมั่นใจในตนเอง, มีลักษณะความเป็นผู้นา, ชอบที่จะมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม, การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย ( = 1.88, S.D. = 0.69, = 2.05, S.D. = 0.64, = 1.75,
S.D. = 0.67, = 1.75, S.D. = 0.71, = 1.70, S.D. = 0.72, = 1.95, S.D. = 0.60, = 2.05, S.D. = 0.50 ตามลาดับ)
หลังทดลองพบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( = 2.51, S.D. = 0.34) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1, ข้อ 6, ข้อ 7 อยู่ในระดับ ดี ( = 2.65, S.D. = 0.48, = 2.78, S.D. = 0.48, = 2.78, S.D.
= 0.42 ตามลาดับ) และข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 อยู่ในระดับ พอใช้ ( = 2.43, S.D. = 0.50, = 2.33, S.D. = 0.53, =
2.45, S.D. = 0.50, = 2.20, S.D. = 0.65 ตามลาดับ) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน
ก่อนและหลังทดลองพบว่าลักษณะนิสัยโดยรวม และรายด้านทุกข้อ คือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น , เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว, ให้
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เกียรติผู้อื่น, มีความมั่นใจในตนเอง, มีลักษณะความเป็นผู้นา, ชอบที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม , การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของการอยู่ค่าย มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. พบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่ายเมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยด้านจิตใจโดยรวม ก่อน
ทดลอง อยู่ในระดับ พอใช้ ( = 1.89, S.D. = 0.46) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ พอใช้ คือ มีความ
ริเริ่มในการสร้างมิตรภาพ, ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ, รู้จักแบ่งปัน, ความกล้าแสดงออก, มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีไหวพริบ
ปฏิภาณ, การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ( = 1.68, S.D. = 0.62, = 2.08, S.D. = 0.53, = 1.83, S.D. = 0.64, =
1.60, S.D. = 0.71, = 2.15, S.D. = 0.43, = 1.98, S.D. = 0.66, = 1.93, S.D. = 0.73 ตามลาดับ) หลังทดลองพบว่า
นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมอยู่ในระดับ พอใช้ ( = 2.41, S.D. = 0.35) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อ 2. ความสนใจในกิจกรรมต่างๆอยู่ในระดับดี ( = 2.75, S.D. = 0.49) นอกนั้นทุกข้ออยู่ในระดับ พอใช้ คือ มี
ความริเริ่มในการสร้างมิตรภาพ, รู้จักแบ่งปัน, ความกล้าแสดงออก, มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีไหวพริบ ปฏิภาณ, การแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า ( = 2.40, S.D. = 0.50, = 2.43, S.D. = 0.50, = 2.35, S.D. = 0.48, = 2.35, S.D. = 0.48, =
2.30, S.D. = 0.56, = 2.33, S.D. = 0.57 ตามลาดับ) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน
ก่อนและหลังทดลองพบว่าลักษณะนิสัยโดยรวม และรายด้านทุกข้อ คือ มีความริเริ่มในการสร้างมิตรภาพ, ความสนใจใน
กิจกรรมต่างๆ, รู้จักแบ่งปัน, ความกล้าแสดงออก, มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีไหวพริบ ปฏิภาณ, การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์แผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ได้
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การจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
LEARNING MANAGEMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY BY
USING PROJECT BLOKS BASED ON PROBLEM BASED LEARNING
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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้โปรเจคบล็อค สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑา
เวทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบว่า 1) วิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค คือ การจัดการเรียน
การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจั ดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยโปรเจคบล็อค พบว่า คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยที่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน มีค่าเท่ากับ 15.00 และคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 10.50
คาสาคัญ : โปรเจคบล็อค การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Abstract
The aims of this research were to 1) investigate the appropriated instruction method by using
Project Bloks, and 2) study the effects of using instruction method by using Project Bloks for Grade 6
students of Phanuthatkreethawet School, Krok Pra District, Nakhon Sawan Province who study in second
semester of 2560 Academic Year. The results found that, 1) the appropriated instruction method was
Project Based Learning, and 2) students have higher score in posttest than pretest by the Mean of
posttest was 15.00 while the pretest was 10.50.
Keywords : project bloks, problem base learning, grade 6 students
บทนา
การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเตรียมมนุษย์ให้มีความรู้ ต้องทาให้มนุษย์เป็นผู้รักเรียน มีคุณธรรม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันไทยแลนด์ 4.0 คือ การพัฒนา
ประเทศให้มีความทันสมัย โดยจะต้องผลิตนวัตกรรม ใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์,
2559)
การจั ดการเรีย นการสอนเพื่อ เตรี ยมผู้เ รีย นให้ เหมาะกับ ศตวรรษที่ 21 นั้ น มี ทิศ ทางการเตรี ย มให้ผู้ เ รีย นเป็ น
นักวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา เป็นนักสร้างสรรค์ เป็นนักประสานความร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นนักสื่อสาร ตระหนักรับรู้สภาวะของโลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่า มีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลัง จะเห็นได้ว่า การ
คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา เป็นทักษะจาเป็นที่ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนาทักษะ
ดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในชี วิตประจาวัน และสามารถนาผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง และอาจช่วยแก้ปัญหาของผู้อื่นในอนาคต
โปรเจคบล็อคเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ในการใช้งานจะได้ผลตอบกลับด้วย เช่น การสัมผัส ภาพ และเสียงที่มากกว่าใน
เทคโนโลยีอื่น และในการเขี ยนโค้ดนั้นจะไม่ใช่ทักษะของงานแต่เป็นทักษะการคิด โปรเจคบล๊อคมีฟังชั่นที่หลากหลาย เช่น
Sensor Lab , Music Maker และ Coding Kit เพื่อให้เด็กได้ลงมือใช้อุปกรณ์จะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ และจะทาให้
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เด็กเกิดการสังเกต การแก้ปัญหา และเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ (Bliskstein,2016) เป็นการสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์
และทักษะการแก้ปัญหาไว้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เป็นการเรียนแบบบูรณาการ
โดยการนาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมาบูรณาการกัน เพื่อนาไปสู่ก ารเรียนรู้ของ
นักเรียนในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
คอมพิวติ้ง เป็นศาสตร์พื้นฐานแห่งอนาคต ที่รวมสาระเกี่ยวกับ วิธีคิด การแก้ปัญหา การแปลงร่างจากจินตนาการสู่
รูปธรรม การคิดแบบมีขั้นมีตอน เช่น การโค้ดดิ้ง การลงมือทา การแก้ปัญหา การใช้สื่อสารสนเทศกับการเรียนรู้ เป็นต้น การ
เรียนสาหรับเด็กจะเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา Problem solving ทาให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา แยกแยะและเข้าใจความ
ซับซ้อนของปัญหาได้ การเรียนคอมพิวติ้งในระดับนักเรียนเป็นฐานของการสร้างทักษะการคิด ที่จาเป็นสาหรับทุกอาชีพ ไม่ว่า
จะเป็น หมอ ทนายความ นักการเกษตร วิศวกร บัญชี การเงิน นักนิเทศก์ ฯลฯ เพราะเป็นหลักการพื้นฐานของการคิดอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน มีการวางแผน เพื่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (ยืน ภู่วรวรรณ, 2560)
IoT เป็นศาสตร์การเขียนและพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับการสร้ างสรรค์ทางฮาร์ดแวร์ ให้จินตนาการออกมาเป็น
รูปธรรม ใช้ความคิด การแก้ปัญหา มีการเกี่ยวโยงกับการเขียนโค้ด สามารถสร้างเด็กให้เรียนรู้ได้ มีจุดประสงค์ต้องการพัฒนา
ทักษะความคิด เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการ (algorithms) ที่เป็นรูปธรรมใกล้เคียงกับการวางแผนการทางาน รู้จักสร้างลาดับ คิดเป็น
ขั้นตอน สร้างจินตนาการ คิดเป็นระบบ (systematic) และมีเหตุมีผล (logical idea) การเรียนโปรแกรมในวัยต้น จึงมี
ความสาคัญเป็นฐานในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาให้เรียนรู้และเข้าใจได้ดีขึ้น (ยืน ภู่วรวรรณ, 2560)
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการนาความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ไปใช้
ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล หาสาเหตุของปัญหาและตัดสินใจแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหาหรือความยุ่งยากเหล่านี้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง นาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้ปัญหากระตุ้นให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่ม
ผู้เรียน โดยครูเป็นผู้อานวยความสะดวกประจากลุ่ม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจนาโปรเจคบล็อคมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือเล่นและใช้
อุปกรณ์ และจะทาให้ผู้เรียนเกิดการสังเกต การแก้ปัญหา และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะธรรมชาติความสนุกจะก่อให้เกิด
ความสุขกับการเรียนรู้ ความสนุกก่อให้เกิดความประทับ ความประทับใจก่อให้เกิดการจดจาความรู้และทักษะกระบวนการ
ยิ่งประทับใจมากยิ่งจดจาและเรียนรู้ฝังแน่นได้ยาวนาน
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินงานโครงงานวิจัย
1. สารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อค โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับแนวการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค
2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคบล็อค (Project Bloks)
4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
5. นาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานไปทดลองใช้ จานวน 10 คาบ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จานวน 11
คน
6. สรุปผลโครงงานพิเศษ
2. ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ปีการศึกษา 2560 จานวน 11 คน โดยใช้การเลือกแบบ
เจาะจง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
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การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจ
คบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเนื้อหาที่ใช้ได้มาจากวิเคราะห์ตัวชี้วัดสาหรับนักเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 มาตรฐาน 3.1 เรื่อง โปรเจคบล็อค
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน
1.1 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน
1.2 สอบถามและหาค่าดัชนีความเที่ยงจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
1.3 ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
1.4 นาไปทดลองใช้
3. วิธีการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1. สารวจความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค
1.1 ออกสารวจโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค โดยใช้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.2 วิเคราะห์ค่าทางสถิติที่ใช้ในโครงงานพิเศษได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ได้จาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค
ขั้นตอนที่ 2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้การศึกษาขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคบล็อค (Project Bloks)
ขั้นตอนที่ 4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน
4.1 พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจค บล็อคแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน หรือแผนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน จานวน 3 คน ในโรงเรียน
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ที่มีประสบการณ์สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ค่าดัชนีความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.67 – 1.00
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นาสาระการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนของตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 มาตรฐาน ง 3.1
ขั้นตอนที่ 5. นาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบ
ล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปทดลองใช้ จานวน 10 คาบ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
จานวน 11 คน
ขอบเขตด้านประชากร ที่นารูปแบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปทดลองใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ จานวน 11 คน เนื้อหาที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็ อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโดยเนื้อหาจะใช้จากการถอดตัวชี้วัดสาหรับผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 มาตรฐาน ง 3.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
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1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ
แผนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน จานวน 3 คน ในโรงเรียนภาณุฑัตกรีฑา
เวทย์ ที่มีประสบการณ์สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ค่าดัชนีความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.67 – 1.00
2. การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตารางที่ 1 สรุปคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน จากการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
คนที่
Pre-Test
Post-Test
เพิ่มขึ้น
1
9
16.5
7.5
2
13
16.5
3.5
3
12
15.5
3.5
4
13.5
15
1.5
5
12
18
6
6
10
19
9
7
7.5
11
3.5
8
11
14
3
9
10
12.5
2.5
10
8.5
12
3.5
11
9
15
6
รวม
124
165
49.5
ค่าเฉลี่ย
10.50
15.00
4.50
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.49
1.95
จากตางรางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วย
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ พบว่า คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยที่
ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 15.00 และคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 10.50
สรุปได้ว่า หลังจากดาเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ด้วยโปรเจคบล็อค มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.50
อภิปรายผล
1. ผลการสารวจการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคที่เหมาะสมสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการรวบรวมวิธีการสอนและสื่อการสอนมากกว่า 100 วิธี พบว่า ครูควรมีการจัดการเรียน
การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติจริงระหว่างทา
กิจกรรม วิธีสอนแบบกิจกรรม (Self-Activity Method) และการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม และสื่อที่เหมาะสม ได้แก่ เกม
(Game) โปรแกรมสาหรับนาเสนอ (MS PowerPoint) สังคมออนไลน์ (Social Network) แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์
(Online Protal) และโปรแกรมสาหรับการสร้างเอกสาร (Word Processing) ครูจึงมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาทักษะของนักเรียน
ให้เกิดการคิดมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอน และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งผลการสารวจจากแบบสอบถาม สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2558) ที่ได้อธิบาย
ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัย และความต้องการที่
จะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิด
หาทางแก้ปัญหา นั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อัน
เป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สรุปได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้เป็นผล
มาจากกระบวนการทาความเข้าใจและการแก้ไขปัญหา ซึ่งใช้ปัญหา หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตามสภาพจริงมาเป็นสิ่งกระตุ้น
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ใช้โปรเจคบล็อค สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 11
คน พบว่า
1) ขั้นตอนการติดตั้ง Image OS (Operating System) มีปัญหาไม่สามารถทาการติดตั้งได้นักเรียนจึงมี
การวิเคราะห์ปัญหาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถติดตั้งได้ พบว่าเป็นที่การดาวน์โหลดก่อนการติดตั้งนักเรียนจึงแก้ปัญหาด้วย
การดาวน์โหลด Image OS ใหม่แล้วติดตั้งทันที
2) การประกอบโครงรถ เมื่อประกอบครั้งแรกเสร็จแล้วพบว่า เหลือชิ้นส่วนของโครงรถ จึงทาการรื้อโครง
รถออกและประกอบใหม่
3) ในการโค้ดดิ่งนักเรียนมีปัญหาในการเขียนโค้ดที่ช้าและยังไม่ชินแป้นพิมพ์ จึงทาการแก้ปัญหาด้วยการ
ให้มีคนบอกโค้ด และมีคนพิมพ์โค้ดตามที่เพื่อนบอก และเมื่อรันโค้ดไม่ผ่านร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาโดยการกลับมาดูโค้ดว่า
เขียนผิดที่บรรทัดใด
4) การต่อสายไฟเนื่องจากสายไฟในการต่อ Raspberry เข้ากับตัวควบคุมมอเตอร์ค่อนข้างเยอะจึงมีการ
ต่อสายไฟผิดเส้น จึงแก้ปัญหาด้วยการดูแผงการต่อสายไฟอีกครั้งแล้วทาการต่อใหม่
5) การหมุนของล้อรถที่หมุนไม่ครบทุกล้อ วิเคราะห์ปัญหาได้ว่าที่ล้อหมุนไม่ครบทุกล้อเกิดมาจากการที่ต่อ
สายไฟไม่แน่น จึงทาการขยับสายไฟแล้วรันโค้ดอีกครั้งจนสาเร็จ
การที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองจะทาให้ผู้เรียนเกิดความสุขกับการเรียนและมีความอยากเรียนเพิ่ม
มากขึ้น และเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ เมเยอร์ (Mayer , 1992) ที่กล่าวว่า การ
ให้ ผู้ เ รี ย นเป็น ผู้ แ ก้ ปั ญ หา ผู้ เ รี ย นจะใช้ ค วามรู้ ที่มี เ พื่ อ หากระบวนการแก้ ปั ญ หาและพยายามที่ จะเอาชนะอุป สรรคไปสู่
จุดมุ่งหมาย
สรุปผลการวิจัย
1. การสารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบ
ล็อค พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค
จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในการเก็บข้อมูล มีจานวนทั้งสิ้น 54 คน แบ่งเป็นเพศชายและหญิง ได้ดังนี้ เพศชาย 23
คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 และเพศหญิง 31 คน คิดเป็นร้อ ยละ 57.41 แบ่งเป็น แบ่งเป็นตาแหน่งวิทยฐานะ ดังนี้ ผู้สอนที่มี
ตาแหน่งวิทยฐานะครูอัตราจ้าง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ผู้สอนที่มีตาแหน่งวิทยฐานะครูผู้ช่วย คิดเป็นร้อยละ 18.52 ผู้สอนที่มี
ตาแหน่งวิทยฐานะครู ค.ศ.1 คิดเป็นร้อยละ 25.93 ผู้สอนที่มีตาแหน่งวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ 24.07 ผู้สอนที่มี
ตาแหน่งวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 9.26 และผู้สอนที่มีตาแหน่งวิทยฐานะครูชานาญการ คิดเป็นร้อยละ
11.11 พบว่า วิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ใช้โปรเจคบล็อค สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
11 คน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยโปรเจคบล็อค มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.50 โดยคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นตั้งแต่ 2.5 –
7.5 คะแนน
ข้อเสนอแนะ
1. โปรเจคบล็อคมีหลายรูปแบบที่ผู้วิจัยเลือก คือ แบบ Robot Bloks ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการดัดแปลง
หรือเลือกใช้โปรเจคบล็อคในรูปแบบอื่นๆ
2. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ
พัฒนาต่อไปโดยให้นักเรียนฝึกโค้ดดิ่งหุ่นยนต์โปรเจคบล็อคร่วมกับอุปกรณ์อื่น
3. ควรมีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคได้ฝึกความสามารถในด้านอื่น
นอกเหนือจากการแก้ปัญหา เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
4. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ
นาไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นที่มีวัยใกล้เคียงกัน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น
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การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
*
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความรู้ทางการบัญชีและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยแบ่งการดาเนินงานวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทของกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2 ศึก ษาการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์บริบท
คณะกรรมการดาเนินงานของกลุ่ม จานวน 6 ราย กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตสินค้าและจาหน่าย จานวน 2 ชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถั่ว
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 17.32 บาทต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 11.75 บาทต่อหน่วย มูลค่าการผลิตโดยรวมของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด เท่ากับ
3,500 บาท ต่อจานวนครั้งการผลิตปกติ การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ควรส่งเสริมให้กลุ่มผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ เพราะต้นทุนต่ากาไรสูง และด้านการบริการจัดการต้นทุน ควรให้ลดต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ผู้วิจัย ได้
เสนอแนะแนวทางการลดต้นทุนการผลิตจากของเสียจากกระบวนการผลิตและให้เพิ่มปริมาณการผลิ ต รวมทั้งได้ทาการ
เสนอแนะการนาเครื่องมือด้านการผลิตและการจัดการกล้วยสไลด์มาใช้เพื่อลดต้นทุนด้านค่าแรงงาน
คาสาคัญ: การจัดการความรู้ทางการบัญชี, เพื่อพัฒนา, กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป
Abstract
The objective of this research was to manage accountancy knowledge and to develop a
production group of slide banana agriculturist housewife group, Muang, Tak. The research procedure had
2 steps. Firstly, a story about group was studied. Secondly, product cost management was investigated.
Data collection, 6 persons of chairman and committees of the production group were selected for
purposive sampling and were to interview and to observe. The production group produced 2 products of
a herb bean product and a slide banana product. It was found that the herb bean product had product
cost 17.32 baht per unit. The slide banana product had product cost 11.75 baht per unit. The overall
production value of two products per normal production was 3,500 baht. The product cost management
of two products should promote the production group to produce the slide banana product because of
low product cost and high profit. Servicing cost management should reduce direct material cost.
Guideline of researcher introduced reducing the production cost of waste from the production process
and increasing production quantity.
Keywords : accountancy knowledge management, for develop, processing good producer group.
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บทนา
นโยบายของรัฐบาลสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยการจัดให้ทุกจังหวัดได้ดาเนินการโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้ าเพื่อที่จะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นและชุมชนและ
สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ดีขึ้น รวมทั้งได้ดาเนินการผลักดันนโยบายรากหญ้าสู่รากแก้วซึ่งให้
ความสาคัญมุ่งศักยภาพสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าและบริการโดยการผลิตหรือจัดสรรทรัพยากร ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเกิดความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
ให้สามารถจาหน่ายทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน, 2554)
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐบาลไทยมีเป้าหมายมุ่งเน้น
ให้แต่ละชุมชนได้มุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาใช้ในการพัฒนาสินค้าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตสินค้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึงตนเองได้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้
ด้วยการนาทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยการดารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นรวมถึงการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้
เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีจุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก (สารานุกรมเสรี, 2554)
โดยภาครัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสินค้าชนิดหนึ่งในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2541 โดยผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อจาหน่ายเช่น กล้วยสไลด์ เนื่อจากมีวัตถุดิบกล้วยน้าว้าเป็นจานวนมาก ชาวบ้านจาหน่ายและ
บริโภคไม่ทันทาให้เกิดการเน่าเสียและทิ้งไปต่อมาได้พัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ เป็นที่ถูกใจของชาวบ้านและมีการนาไป
เป็นของฝากเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ จึงเป็นที่รู้จักของตลาดและจังหวัดและจึงมีการจัดตั้งกลุ่มในต่อมาได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าจังหวัดตาก ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์จะทารายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามการดาเนินงานของกลุ่มยังมีปัญหาอุปสรรคที่สาคัญหลายประการ เช่น ต้นทุนการผลิตสูง สมาชิกยังขาด
ความรู้เรื่องต้นทุน การวางแผนการผลิตหรือการตัดสินใจผลิตที่ผิดพลาดโดยเฉพาะปัญหาด้านต้นทุนการผลิตเป็นปัญญาที่
สาคัญอย่างยิ่งในการผลิตสินค้านั้นหมายถึง การตั้งราคาขายของผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละชนิดซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่
ผู้บริหารควรให้ความสนใจและให้ความสาคัญในการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วย
สไลด์ โดยที่ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์จะต้องดาเนินการคิดต้นทุนให้ถูกต้องมากที่สุดเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ เช่น การควบคุมต้นทุน การกาหนดราคาขายของสินค้า เป็นต้น หากผู้บริหารของผู้ผลิตสินค้า
แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์หันมาให้ความสาคัญด้านการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตสินค้า
ต่างๆที่เกิดขึ้นในผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยการวิเคราะห์ต้ นทุนรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องทาให้
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มกาไรของผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ต่อไปได้
ดังนั้นผู้วิจัย ได้เห็นความสาคัญของการจัดการความรูท้ างการบัญชีเพื่อพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยกาหนดให้นักศึกษาสาขาการบัญชีที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีรายวิชาการ
บัญชีต้นทุน 1 รหัสวิชา 11014402 ศึกษาการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป ในจังหวัดตาก
เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบทางการบัญชีรวมถึงการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปในจังหวัดตาก
แล้วนามาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์สาหรับการแปรรูปที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับธุรกิจของชุมชน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยที่กลุ่มมีแนวทางในการนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ การควบคุมต้นทุน การกาหนดราคาขาย
ของสินค้า การลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยการวิเคราะห์ต้นทุนรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การผลิตต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องทาให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มกาไร รวมถึงการควบคุมการวางแผนและการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอื่นๆที่มีรูปแบบเดียวกันให้มีประสิทธิภาพ
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ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีสาหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า โอทอป กรณีศึกษากลุ่มอาหาร จังหวัดปทุมธานี งานวิจัยมี
วัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษากิจกรรมดาเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า โอทอป ในปัจจุบัน 2)เพื่อ
ศึกษาความสาคัญของการใช้ข้อมูลทางการเงินในการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสินค้า โอทอป และ3)เพื่อศึกษาสภาพปัญหาใน
ปัจจุบันที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการดาเนินธุรกิจที่ใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่ม ผู้ผลิตสินค้าโอทอป
โดยทาการศึกษาจากกรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอปกลุ่มอาหารในจังหวัดปทุมธานี จานวน 2 กลุ่ม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ผลิตสินค้า โอทอปกลุ่มอาหารมีขั้นตอนกระบวนการทางานที่ คล้ายคลึงกันและการบันทึก
บัญชีและการนาข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการควบคุมและการตัดสินใจยังไม่สมบูรณ์ การพัฒนาการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมและการตัดสินใจในการดาเนินการกิจกรรมของสถานประกอบการ โดยมีเป็น 5 ระบบ คือ 1)ระบบ
ขายสินค้า 2)ระบบซื้อวัตถุดิบ 3)ระบบผลิตและเบิกจ่ายวัตถุดิบ 4)ระบบรับ-จ่ายเงิน และ5)ระบบบัญชีทั่วไปและรายงาน
ทางการเงิน การพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาทั้งห้าระบบ โดยแบ่งเป็นเมนูหลัก 6 เมนู คือ 1)ข้อมูลหลัก 2)ซื้อ
วัตถุดิบ 3)สินค้าและการผลิต 4)ขายสินค้า 5)บัญชี 6)รายงาน อย่างไรก็ดี ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์นี้ได้พัฒนาขึ้นจากกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าโอทอปประเภทอาหาร ซึ่งการนาไปใช้กับกลุ่มสินค้าอื่นๆ ยังไม่ได้มีการทดสอบ และระบบบัญชีนี้เป็นระบบบัญชี
อย่างง่ายเหมาะสาหรับสถานประการขนาดเล็กเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางบัญชี รวมถึงเพื่อใช้ในการตัดสินใจเท่านั้น และ
ไม่รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (กุสุมา ดาพิทักษ์และคณะ, 2552)
ศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ์โอทอป กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้าเต่า หมู่1 ตาบลสามัคคีพัฒนา อาเภอ
อากาศอานวย จังหวัดสกลนคร การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพการผลิตในการจัดการและถ่ายทอดองค์ค วามรู้ผล
การศึกษาพบว่า นิยมผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นงานอดิเลกนอกเหนือจากงานเกษตรกรรม โดยพิจารณาเป็นด้านดังนี้ ด้านกระบวน
การผลิตของกลุ่มมีโครงสร้างธุรกิจครบ 3 ขั้นตอนคือ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า การผลิตไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่ม โอทอป
เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัด ซึ่งทางกลุ่มเน้นทอเป็นผืนจาหน่ายด้านการตลาดกลุ่มมีจุดแข็งด้านลวดลายและฝีมือการทอผ้า
ย้อมครามแต่กลุ่มขาดการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และขาดการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขาดนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่ม
มูลค่ากลุ่มโอทอปมีการกระจายสินค้าโดยการขายตรงที่กลุ่มแม่บ้านและการวางจาหน่ายที่ศูนย์แสดงสินค้า โอทอปในจังหวัด
ทาให้พบว่า ช่องทางการจาหน่ายสินค้าจากัด ด้านการบริการจัดการกลุ่มโอทอปมีการรวมตัวเพิ่มจานวนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
และมีการติดต่อสร้างเครือข่าย (จาริตา หินเธาว์ กันยารัตน์ สุขวัธนกุล และคณะ, 2552)
ศึกษาการบริหารต้นทุนและการประเมินมูลค่าการผลิตโดยรวมของผลผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ตาบลท่าเสา อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต ต้นทุนการผลิต ประเมินมูลค่าการ
ผลิตโดยรวม ตลอดจนการศึกษาการบริการจัดการต้นทุนการผลิตและเสนอแนวทางการบริการจัดการต้นทุนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์จากไผ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการค้าจานวน 4 ชนิด ได้แก่ผู้ผลิตภัณฑ์เข่ง
หน่อไม้ต้มส่งโรงงาน หน่อไม้ต้มบรรจุปี๊บ หน่อไม่นึ่งบรรจุพลาสติก ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนของการผลิตเข่ง มีต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยเท่ากับ 37.69บาทต่อใบ ผลิตภัณฑ์หน่อไม่ต้มส่งโรงงานมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 7.5 บาท ต่อกิโลกรัม ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้มบรรจุปี๊บมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 190.55 บาทต่อปี๊บ ผลิตภัณฑ์ห น่อไม่นึ่งบรรจุพลาสติกมีต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 8.26 บาทต่อถุง มูลค่าโดยรวมของการผลิตเท่ากับ 16,444,500 บาท ปัญหาการบริการจัดการต้นทุนไผ่
4 ชนิดเกิดจากต้นทุนการผลิตผันแปร โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบ ทางผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
จากไผ่ โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิต (ขวัญนรี กล้าปราบโจร, 2551
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ โดยออกแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและ 2) สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า ต้นทุนในการผลิต การจาแนก
ต้นทุนการผลิตและแนวทางในการบริหารต้นทุน ประชากร คือ ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า
จานวน 6 คน เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยตรงโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยตรง และศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการรวมทั้งการสังเกตการณ์ บริบท สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการดาเนินงาน ปริมาณการผลิต จานวนเงิน ที่ลงทุนที่ต้องใช้ รายได้ รายจ่าย
และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตโดยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และจากการสังเกตการณ์ขณะที่ออกมาสารวจมาประกอบกับเอกสาร
โดยการประเมินและการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ได้มีการวัดความเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลจากคาตอบที่ได้มามีความ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความเป็นอยู่ของชุมชน
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ผลการวิจัย
บริบทเบื้องต้นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก ได้จดทะเบียนชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ.2548 เลขที่ 10/4 ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมือง จังหวัดตาก
ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
1) จานวนร้อยละจาแนกตามเพศเป็นเพศหญิงจานวน 6 รายคิดเป็นร้อยละ 100 2) จานวนร้อยละจาแนกตามอายุ มีอายุ
ช่วง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.66 และรองลงมามีอายุช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.34 3) จานวนร้อยละจาแนกตามระดับ
การศึกษา มีระดับการศึกษาทั้งหมดยู่ที่มัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 4)จานวนร้อยละจาแนกตาม
อาชีพหลัก มีอาชีพหลักจานวนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม
ทาสวนทาไร่ จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีอาชีพค้าขาย จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67 5) จานวนร้อย
ละจาแนกตามรายได้ต่อเดือน มีรายได้ มากที่สุดต่อเดือนจานวน 15,001 – 20,000 บาท จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ
66.67 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน จานวน 10,001 - 15,000 บาท จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 6) จานวนร้อย
ละจาแนกตามระยะเวลาที่ทาหน้าที่ในกลุ่มมีระยะเวลาที่ทาหน้าที่ภายในกลุ่มจานวน 6 ปี – 7 ปี ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
2) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าต้นทุนในการผลิตการจาแนกต้นทุนการผลิตและแนวทางในการบริหารต้นทุน
พบว่า กลุ่มจัดตามลาดับผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มมี 2 ชนิด คือ 1) ผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร 2) ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสินค้า
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ณ กาลัง
วัตถุดิบ
ค่าแรงงาน
การผลิต
ทางตรง
ทางตรง
(หน่วย)
(บาท)
(บาท)
ถั่วสมุนไพร
50
125.00
300.00
กล้วยสไลด์
50
60.00
300.00

ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต
(บาท)
441.00
227.50

รวมต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วย
การผลิต
(บาทต่อหน่วย)
(บาท)
866.00
17.32
587.50
11.75

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสินค้า พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ มีต้นทุนการผลิต
สินค้าต่อหน่วยมากที่สุด คือ ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตสินค้าถั่วสมุนไพร เท่ากับ 17.32 บาทต่อหน่วย รองลงมาเป็นต้นทุน
การผลิตสินค้ากล้วยสไลด์เท่ากับ 11.75 บาทต่อหน่วย ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายได้และต้นทุนการผลิตสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์จาแนกตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์โดยการจัดลาดับตามกาไรสุทธิ
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ราคาขาย ต้นทุน
กาไรขั้นต้น หักค่าใช้จ่าย กาไรสุทธิ
จัดลาดับ
(บาท)
รวม
(บาท)
ในการขาย
(บาท)
กาไรสุทธิ
(บาท)
และบริหาร
(บาท)
ถั่วสมุนไพร
1,750
866.00
884.00
50
834
ลาดับที่ 2
กล้วยสไลด์
1,750
587.50
1,162.50
60
1,102.50
ลาดับที่ 1
จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายได้และต้นทุนการผลิตสินค้าของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรกล้วยสไลด์จาแนกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ ผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ทาให้มีผลกาไรสุทธิ 1,102.50 บาท
มากที่สุดจัดเป็นลาดับที่ 1 รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพรมีผลกาไรสุทธิ 834 บาท จัดเป็นลาดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
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อภิปรายผล
งานวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง
จังหวัดตาก จากการประเมินมูลค่ารายได้และคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ พบว่า การผลิต
สินค้าแต่ละชนิดหรือแต่ละผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ
1) ผลิตภัณฑ์ ถั่วสมุนไพร มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 17.32 บาทต่อหน่วย ณ กาลังการผลิตที่ 50 หน่วย
มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 866 บาท มียอดขายเท่ากับ 1,750 บาท ราคาขายต่อหน่วยเท่ากับ 35 บาท ต่อหน่วย มีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารเท่ากับ 50 บาท คงเหลือกาไรสุทธิเท่ากับ 834 บาท หรือเท่ากับ 16.68 บาทต่อหน่วย
2) ผลิตภัณฑ์ กล้วยสไลด์ มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 11.75 บาทต่อหน่วย ณ กาลังการผลิตที่ 50 หน่วย
มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 587.50 บาท บรรจุลงถุงได้จานวน 50 ถุง มียอดขายเท่ากับ 1,750 บาท ราคาขายต่อหน่วยเท่ากับ 35
บาทต่อหน่วย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 60 บาท คงเหลือกาไรสุทธิเท่ากับ 1,102.50 บาทหรือเท่ากับ 22.05
บาทต่อหน่วย
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสินค้าคิดเป็นร้อยละของยอดขาย จาแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ณ กาลัง
ราคาขาย
ต้นทุน
ต้นทุน
จัดลาดับร้อยละ
การผลิต
(บาท)
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ของต้นทุนขาย
(หน่วย)
(บาท)
ของยอดขาย
ต่อยอดขาย
ถั่วสมุนไพร
50
1,750
866.00
49.49
ลาดับที่ 2
กล้วยสไลด์
50
1,750
587.50
33.57
ลาดับที่ 1
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสินค้าคิดเป็นร้อยละของยอดขาย พบว่า กล้วยสไลด์มีต้นทุนการผลิตที่ต่าสุด
เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 33.57 ของยอดขาย รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพรมีต้นทุนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 49.49
ของยอดขาย การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์สาหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อ
พิจารณาต้นทุนการผลิตต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ พบว่า ควรส่งเสริมให้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ ผลิตผลิตภัณฑ์
กล้วยสไลด์ ออกจาหน่ายเป็นจานวนมากหรือให้เป็นสินค้าหลักของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ เนื่องจากเมื่อพิจารณา
ต้นทุนการผลิตต่อยอดขายผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์มีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ซึ่งจะส่งผลทาให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด์ มีผลกาไรขั้นต้นมีจานวนมาก รองลงมาควรทาการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร เมื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กล้วยสไลด์มีต้นทุนการผลิตน้อยจะส่งผลให้กาไรขั้นต้นและกาไรสุทธิของผลิตภัณฑ์มีจานวนที่สูง
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบกาไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละของยอดขายจาแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุม่ แม่บ้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด์
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ณ
ราคาขาย
ต้นทุน
กาไรขั้นต้น กาไรขั้นต้น
จัดลาดับ
กาลัง
(บาท)
รวม
(บาท)
คิดเป็น
กาไรขั้นต้น
การผลิต
(บาท)
ร้อยละของ
(หน่วย)
ยอดขาย
ถั่วสมุนไพร
กล้วยสไลด์

50
50

1,750
1,750

866
587.50

884
1,162.50

50.51
66.42

ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 1

เมื่อพิจารณากาไรขั้นต้นต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ พบว่า ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์มีกาไรขั้นต้นสูงมากเป็นอันดับที่ 1 คิด
เป็นร้อยละ 66.42 ของยอดขาย รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร มีกาไรขั้นต้นสูงรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 50.51 ของ
ยอดขาย
การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์สาหรับการแปรรูปผลไม้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง จังหวัด
ตาก เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ พบว่า ควรส่ งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลักเมือง ผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ออกจาหน่ายเป็นจานวนมากหรือให้เป็นสินค้าหลักของกลุ่ม เนื่องจากเมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อ
ยอดขายผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์มีต้นทุนการผลิตต่า กาไรขั้นต้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ซึ่งจะส่งผลทาให้กลุ่ มมีผลกาไรสุทธิมี
จานวนมากรองลงมาควรทาการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบกาไรสุทธิคิดเป็นร้อยละของยอดขายจาแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด์
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ณ กาลัง ราคาขาย ต้นทุน
กาไร
หักค่าใช้จ่าย กาไรสุทธิ กาไรสุทธิ
การผลิต (บาท)
รวม
ขั้นต้น
ในการขายและ
(บาท)
ต่อ
(หน่วย)
(บาท)
(บาท)
บริหาร(บาท) ต่อหน่วย ยอดขาย
ถั่วสมุนไพร
50
1,750
866.00
884.00
50
834.00 47.65%
กล้วยสไลด์
50
1,750
587.50 1,162.50
60
1,102.50 63.00%
เมื่อพิจารณากาไรสุทธิคิดเป็นร้อยละของยอดขาย พบว่าเมื่อพิจารณากาไรสุทธิต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ ผลิตภัณฑ์
กล้วยสไลด์ มีกาไรสุทธิสูงเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 63 ต่อยอดขาย รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร มีกาไรสุทธิสูงคิด
เป็นร้อยละ 47.65 ต่อยอดขาย
การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์สาหรับการแปรรูปผลไม้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง จังหวัด
ตาก เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ พบว่า ควรส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ ผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ออกจาหน่ายเป็นจานวนมากหรือให้ผลิตเป็นสินค้าหลักของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ เนื่องจาก
เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อยอดขายผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ มีกาไรขั้นต้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ซึ่งจะส่งผลทาให้กลุ่มมีผล
กาไรสุทธิมีจานวนมาก รองลงมาควรทาการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร
แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์สาหรับการแปรรูปผลไม้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง
จังหวัดตาก ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่ต่า แนวทางหนึ่ง
ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้คือ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตสินค้าโดยอาจนาเครื่องจักรราคาถูกมาใช้ในการผลิต
สินค้าบางชนิด เนื่องจากถ้าผู้ผลิตสินค้านาเครื่องจักรมาใช้จะสามารถลดต้นทุนของเสียได้จานวนมากส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สินค้ามีจานวนที่ต่าลงแต่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง จังหวัดตากควรพิจารณาต้นทุนที่เสียไปกับประโยชน์ที่
จะได้รับมาว่ามีจานวนมากกว่าหรือไม่ ถ้ามีจานวนมากกว่าควรรับข้อเสนอแนะแต่ถ้าเสียประโยชน์ไม่ควรรับข้อเสนอแนะนี้
สรุปผลการวิจัย
การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อาเภอเมือง
จังหวัดตาก ผู้วิจัย ขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการความรู้ทางการบัญชีด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าให้มี
มูลค่าต้นทุนการผลิตที่ต่า แนวทางหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้ คือ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตสินค้าโดย
อาจนาเครื่องจักรราคาถูกมาใช้ในการผลิตสินค้าบางชนิด เนื่องจากถ้าผู้ผลิตสินค้านาเครื่องจักรมาใช้จะสามารถลดต้นทุนของ
เสียได้จานวนมากส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้ามีจานวนที่ต่าลง แต่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ควรพิจารณาต้นทุนที่เสีย
ไปกับประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่า โดยมีการเปรียบเทียบว่ามีจานวนมากกว่าหรือไม่ ถ้ามีจานวนมากกว่าควรรับข้อเสนอแนะ
แต่ถ้าเสียประโยชน์ไม่ควรรับข้อเสนอแนะนี้ ทางผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญนรี กล้าปราบโจร (2551) ได้ศึกษาการบริหาร
ต้นทุนและการประเมินมูลค่าการผลิตโดยรวมของผลผลิตภัณฑ์จากไผ่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในตาบลท่าเสา อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุ รี มีวัต ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาขั้ นตอนการผลิต ต้นทุน การผลิ ต ประเมินมูล ค่าการผลิตโดยรวม ตลอดจน
การศึกษาการบริการจัดการต้นทุ นการผลิตและเสนอแนวทางการบริการจัดการต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์จากไผ่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการค้าจานวน 4 ชนิด ได้แก่ผู้ผลิตภัณฑ์เข่ง หน่อไม้ต้มส่งโรงงาน
หน่อไม้ต้มบรรจุปี๊บ หน่อไม่นึ่งบรรจุพลาสติก ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนของการผลิตเข่ง มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ
37.69บาทต่อใบ ผลิตภัณฑ์หน่อไม่ต้มส่งโรงงานมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 7.5 บาท ต่อกิโลกรัม ต้นทุนผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้ม
บรรจุปี๊บมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 190.55 บาทต่อปี๊บ ผลิตภัณฑ์หน่อไม่นึ่งบรรจุพลาสติกมีต้นทุนการผลิตต่ อหน่วยเท่ากับ
8.26 บาทต่อถุง มูลค่าโดยรวมของการผลิตเท่ากับ 16,444,500 บาท ปัญหาการบริการจัดการต้นทุนไผ่ 4 ชนิดเกิดจากต้นทุน
การผลิตผันแปร โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบ ทางผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์จากไผ่ โดยลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิต
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัย ได้เสนอแนะแนวทางการลดต้นทุนการผลิตจากของเสียจากกระบวนการผลิต และนาเสนอจุดแข็งของกลุ่ม
ผู้ผลิตได้แก่ วัตถุดิบที่นามาใช้ในการแปรรูป รวมทั้ง ให้เพิ่มปริมาณการผลิ ตและได้เสนอแนะการนาเครื่องมือด้านการผลิต
เครื่องตัดกล้วยสไลด์และการจัดการกล้วยสไลด์มาใช้เพื่อลดต้นทุนด้านค่าแรงงาน นาไปสู่การช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่
Thailand 4.0 โดยเฉพาะด้านการเกษตรต้องพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer สามารถผลิตอาหารที่ดี ปลอดภัยและมี
คุณภาพถึงมือผู้บริโภคคือหัวใจที่สาคัญ รวมทั้งได้ช่วยคลับเคลื่อนคนในประเทศชาติให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปและยั่งยืนต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบและการออกแบบเอกสารทางการบัญชีของกลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บ
เสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่เลือกจากสมาชิกกลุ่มอาชีพแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพ และใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้
ระบบบัญชีใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพมีการจัดทาบัญชีอย่าง่าย มีการใช้สมุดบัญชีเพียงเล่มเดียว สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบบัญชีใหม่ ประกอบด้วย รหัสที่ใช้ในองค์กรเอกสารทางการค้า สมุดบัญชี
และทะเบียนคุม ผังทางเดินเอกสาร และการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ ผลการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่ พบว่า
สมาชิกมีความเข้าใจและสามารถนาระบบบัญชีไปใช้งานได้อยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมินความพึงพอใจในการทดลอง
ใช้ระบบบัญชีอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ระบบบัญชี การออกแบบเอกสารทางการบัญชี กลุ่มอาชีพ
Abstract
The objective of this research is to study the system and the design of accounting documents of the
Careers Development Group Tailors Wat Khao Kaew. The samples that are selected are from the members of
the group community specifically 9 members. Research tools are in-depth interviews in order to study the
community business and questionnaires to evaluate satisfaction rates regarding the new accounting system.
The research found that the career groups have created the simple accountant. There was only one account
book. Most members of the groups still lack knowledge of bookkeeping and accounting. Therefore, the
researchers have developed a new accounting system composing of codes used in the organization,
commercial documents, accounting books and controlling registration, flowcharts, as well as financial reports
that are appropriate to the career group. The result of using the new accounting system found that the
members have more knowledge and are able to use the new accounting system in moderate levels. The
result of satisfaction evaluation from experimenting the new accounting system is in high levels.
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บทนา
ในการดาเนินธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ระบบบัญชีถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประเมินผลและวางแผนการดาเนินงานของ
กิจการแล้ว ระบบบัญชีที่ดีต้องสามารถจัดทารายงานทางการเงินที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ ถูกต้องเชื่อถือได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้วย นอกจากนี้ระบบบัญชีที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับการควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันและรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้ได้รับความ
เสียหายทั้ งจากการนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนในทางที่ มิชอบ (นภาพร ณ เชียงใหม่ , 2542, หน้า 36-43) รัตน์ชนก
พราหมณ์ศิริ (2555) ระบบบัญชี หมายถึงระบบงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางการเงินและรายการค้าต่างๆ ที่อยู่ในรูปของ
แบบฟอร์มและเอกสารทางธุรกิจเพื่อนามาสรุปและประมวลผล จัดเก็บ เปลี่ยนรูป และแจกจ่ายข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นประกอบในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิไล วีระปรีย และจง
จิตต์ หลีกภัย (2547) ได้ให้ความหมายของระบบบัญชี คือระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม หรือ
เอกสารต่างๆ บันทึกทางการบัญ ชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้นามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน และการเงินของกิจการแห่งใดแห่งหนึ่งให้แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในความ
รับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ระบบบัญชีจะประกอบด้วยส่วนสาคัญดังนี้ 1) เอกสาร
และบันทึกทางการบัญชี ซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มต่างๆ สมุด บัญชีเบื้องต้น บัญชีแยกประเภทรายงานหรืองบต่างๆ 2) วิธีการ
ต่างๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม การลงรายการในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท และการทารายงาน 3) เครื่องจักร
และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ และในการดาเนินธุรกิจมักเกิดรายการที่ซ้าซ้อน รายการเดิมๆ บ่อยครั้ง ทาให้องค์กรเกิดความล้าช้าและ
เกิดความยุ่งยากในการค้นหา ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลในเอกสาร การสร้างแบบฟอร์มเอกสารจึงเป็นวิธีการลดปัญหา
ต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นได้ ทั้งในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ทาให้
รายการต่างๆ เสร็จไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถค้นหาตรวจสอบได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนในการวางระบบบัญชี (วิไล วีระปรีย และจงจิตต์ หลีกภัย, 2547) มีดังนี้
1. การสารวจเพื่อศึกษาลักษณะของกิจการ ได้แก่ รูปแบบของกิจการ ผังการจัดสายงาน รายการของธุรกิจ หากกิจการมี
ระบบบัญชีอยู่แล้ว ในการสารวจจะต้องศึกษาถึงแบบฟอร์มต่ างๆ สมุดบัญชี ผังบัญชี เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการควบคุม
ภายในที่ใช้ปฏิบัติอยู่โดยละเอียด เพื่อจะได้หาข้อบกพร่องและหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น
2. การร่างระบบบัญชีใหม่ ประกอบด้วย
2.1 กาหนดแบบฟอร์มหรือเอกสารที่ใช้บันทึกรายการให้เหมาะสม
2.2 กาหนดแบบและจานวนสมุดรายวันที่จะใช้บันทึกรายการ
2.3 กาหนดรายงานที่จะต้องเสนอต่อฝ่ายจัดการและบุคคลภายนอก
2.4 กาหนดวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ โดยให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
2.5 กาหนดให้มีเครื่องจักรเครื่องทุนแรงที่จะใช้
2.6 กาหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามระบบบัญชีที่วางไว้
3. การนาระบบบัญชีใหม่ออกใช้ปฏิบัติ
4. การติดตามผล
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จากความหมายและความสาคัญของระบบบัญชีจึงมีผู้วิจัยศึกษาเรื่องระบบบัญชีของกล่มวิสาหกิจชุมชน ดังเช่น กุสุมา ชู
เกียรติ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนตูลเครื่องสาอางสมุนไพร เพื่อศึกษาข้อมูลด้านบัญชี
พร้อมทั้งหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาระบบบัญชีทีเหมาะสมของกลุ่มเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางระบบบัญชีให้สามารถ
จัดทางบการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ระบบบัญชีและระบบการปฏิบัติงานที่ ใช้อยู่ในปัจจุบันกับ
ประธานกลุ่มและสมาชิก ปัญหาที่พบคือสมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี และในอดีตประธานกลุ่มไม่ทราบผลการ
ดาเนินงานเนื่องจากไม่มีการจัดทางบการเงิน ข้อมูลที่บันทึกไว้มีเพียงรายรับและรายจ่ายเท่านั้น ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบบัญชีที่
สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวม 5 ระบบได้แก่ ระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ ระบบการจ่ายวัตถุดิบและ
อุปกรณ์การผลิต ระบบการรับผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ระบบการขายสด ระบบการฝากขาย ระบบการจ่ายชาระหนี้และค่าใช้จ่าย และ
วราพร กลิ่นประสาท (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบัญชี ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้บ้านวังเลียบ-ทุ่งหนอง
ตาบลบุญนาคพัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสารวจ
ธุรกิจ โดยเขียนเส้นทางการไหลของข้อมูล ระบบทางเดินของเอกสาร ทาการแก้ไขระบบทางเดินของเอกสาร เอกสารประกอบการ
ลงบัญชี การบันทึกบัญชี ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ฟอร์มจากบัญชีครัวเรือนแล้วทาการทดสอบระบบบัญชี และประเมินความพึงพอใจ
ของการใช้ระบบบัญชีใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตระบบงานมีการจดบันทึกรายการค้าด้วยระบบมือ เอกสารที่ใช้มีเพียงบิลเงิน
สด การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบส่งผลให้เอกสารหลักฐานที่จะนาไปเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือใช้บันทึกบัญชีสูญหาย ไม่สามารถนา
ไปอ้างอิงในการบันทึกบัญชีได้ การใช้สมุดลงรายการขั้นต้นในการบันทึกรายการมีทั้งหมด 3 เล่มด้วยกัน คือ สมุดรายรับ สมุด
รายจ่าย และสมุด สรุป รายรับรายจ่าย ซึ่งไม่มีก ารจัดทารายงานทางการบั ญ ชีและการเงิน ผู้ศึก ษาจึงได้ออกแบบระบบบัญ ชี
แบบฟอร์มเอกสารและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่ม รวมทั้งหมด 6 ระบบ ได้แก่ การนาฝากเงินและระบบถอนเงินจาก
ธนาคาร การซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ การจ่ายชาระหนี้และค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก การควบคุมสินค้า และ
การรับชาระเงินจากการขายสินค้า
จากการสัมภาษณ์นางมะลิ สุปันเวช ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว การจัดทาบัญชีของกลุ่ม
นั้นเป็นแบบอย่างง่าย โดยผู้ทาบัญชีเป็นบุตรสาวของนางมะลิ สุปันเวช ทาให้ข้อมูลทางด้านการบัญชีของกลุ่มยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับอาจไม่สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงานหรือวางแผนงานในอนาคตได้ ผู้วิจัยจึงต้องการที่
จะศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคทางการบัญชี และจัดทาแนวทางการวางระบบบัญชีผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มพัฒนา
อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้แนวทางในการวางระบบบัญชีไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพอื่นหรือหน่วยงานของตนเอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มอาชีพ
และรูปแบบระบบบัญชีเดิม
การพัฒนาระบบบัญชี
ระบบบัญชีซื้อ
ระบบบัญชีเงินสดจ่าย
ระบบบัญชีเงินสดรับ
ระบบบัญชีการผลิตสินค้า
การนาระบบบัญชีไปทดลองใช้
ผลการทดลองใช้และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบบัญชีใหม่

กาหนดรหัสต่างๆ
1. กาหนดรหัสพนักงาน

1. ใบเสนอซื้อ
2. กาหนดรหัสบัญชี
2. ใบขอเบิก
3. กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ
3. ใบส่งสินค้า
4. ใบรับของ
5. ใบสั่งขาย
สมุดบัญชี/ทะเบียนคุม
1. สมุดรายวันรับเงิน
2. สมุดรายวันจ่ายเงิน
3. สมุดบัญชีแยกประเภทยอดคงเหลือ
4. สมุดบัญชีเงินสดย่อย
5. ทะเบียนคุมสินทรัพย์/สินค้า/วัตถุดิบ
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6. สมุดเงินฝากธนาคาร

เอกสารทางบัญชี
6. ใบสาคัญจ่าย
7. ใบเสร็จรับเงิน
8. ใบสั่งผลิต
9. บัตรโอนงานระหว่างทา
10. รานงานการปฏิบัติงาน
การรายงานทางการเงิน
1. งบกาไรขาดทุน
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน
3. งบต้นทุนการผลิต
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินงานและสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
ชุมชนวัดเขาแก้ว ตาบลระแหง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จานวน 9 คน ประกอบด้วย 1) ประธานกลุ่ม 2) รองประธานกลุ่ม 3)
เหรัญญิก 4) กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ 1 5) กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่2 6) เลขานุการ 7) กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 8)
กรรมการฝ่ายการตลาด และ 9) กรรมการผู้ช่วยฝ่ายการตลาด (มะลิ สุปันเวช, สัมภาษณ์, 2558)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบบัญชี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มอาชีพ 2) วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญ ชี 3) ปัญ หาและอุปสรรคทางการบั ญ ชีของกลุ่มอาชีพ และ 4)
ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 2 การนาระบบบัญชีไปทดลองใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประเมินผลระดับความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบบัญชีที่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) การประเมินผลการ
ทดลองใช้และระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว 3) ข้อเสนอแนะ
การทดลอง ผู้วิจัยได้นาระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ การกาหนดรหัสต่างๆ เอกสารที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ ระบบ
เส้นทางเดินเอกสาร สมุดบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน และนาไปให้กับทางกลุ่มอาชีพทดลองใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบบัญชี ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากสมาชิกกลุ่ม
และได้ศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตาราต่างๆ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 2 การนาระบบบัญชีไปทดลองใช้ ผู้วิจัยลงพื้นทีเ่ พื่อจัดเก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ระบบบัญชี โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลการทดลองใช้และระดับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูล
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ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบบัญชี ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะถูกนามาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
และเสนอระบบบัญชีที่เหมาะสม
ตอนที่ 2 การนาระบบบัญชีไปทดลองใช้ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยหาค่าสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยกาหนดค่าเฉลี่ยระดับคะแนน เป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
ระดับมากที่สุด ให้น้าหนักคะแนน เท่ากับ 5
ระดับมาก
ให้น้าหนักคะแนน เท่ากับ 4
ระดับปานกลาง ให้น้าหนักคะแนน เท่ากับ 3
ระดับน้อย
ให้น้าหนักคะแนน เท่ากับ 2
ระดับน้อยทีส่ ุด ให้น้าหนักคะแนน เท่ากับ 1
ค่าเฉลี่ยของคาตอบแต่ละข้อนามาเทียบกับเกณฑ์แปลความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
4.51-5.00
การแปลความหมาย ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่
3.51-4.50
การแปลความหมาย ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลีย่
2.51-3.50
การแปลความหมาย ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลีย่
1.51-2.50
การแปลความหมาย ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลีย่
0- 1.50
การแปลความหมาย ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบบัญชี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มอาชีพ กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนวัดเขาแก้ว ตั้งอยู่ในเขตวัดเขาแก้ว เลขที่ 289/2 ซอย
มหาดไทยบารุง ตาบลระแหง อาเภอเมือง จังหวัดตาก ลักษณะของธุรกิจ ผลิตและจัดจาหน่ายเสื้อผ้าลายดอก ผ้าพื้นเมือง ถุงผ้า
ชุดนักเรียนและเครื่องนอน
จากการสัมภาษณ์นางมะลิ สุปันเวช ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว พบว่าจากเหตุการณ์ที่
ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ทาให้มีการว่างงานส่งผลมาถึงกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต สมาชิกมี
การว่างงาน จึงได้มีการประชุมกลุ่ม ในเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า โดยมีการประสานงานกับผู้อานวยการเสนอ
ทองคา ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และวิทยากร รวมถึงเงินลงทะเบียนเรียน จากการเข้า
ร่วมโครงการ “แก้ไขปัญหาความยากจนในเมือง” จานวน 100 ชั่วโมง สมาชิกยังไม่ มีความชานาญมากนัก จึงมีความสนใจที่จะ
เรียนต่อจึงลงทุนจ่ายเงินค่าวิทยากรเองเพื่อให้ได้เรียนต่ออีก 100 ชั่วโมง ต่อมาเริ่มได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก เป็นที่รู้จัก
และเกิดการยอมรับมากขึ้น จนสามารถจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว และในปี 2553 และปี 2555 กลุ่ม
พัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้วได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์โอทอป 4 ดาว จากผลงานเสื้อผ้าลายดอก
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ภาพที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน วัดเขาแก้ว
ส่วนที่ 2 วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในการดาเนินของกลุ่มอาชีพจะมีทั้งรายการขายสินค้าเป็นเงินสดและเงินเชื่อ รายการซื้อสินค้าจะซื้อเป็นเงินสด โดยจะมี
ประธานกลุ่มเป็นผู้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นชั่วคราว จากนั้นบุตรของประธานกลุ่มจะนาข้อมูลมาลงในสมุดบัญชีใหม่อีกครั้ง โดย
จะมีการจดบันทึกรายการขายสินค้าเฉพาะยอดขายที่มีจานวนมาก รายการขายปลีกจะไม่มีการบันทึกบัญชี สาหรับการจ่ายค่าแรง
ของพนักงาน คณะกรรมการกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกกลุ่ม เมื่อมีกาไรจานวนมากพอจึงจะจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีของ
กลุ่มนั้นเป็นแบบอย่างง่าย ทาให้ข้อมูลทางด้านการบัญชีของกลุ่มยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับอาจไม่สามารถ
นาไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงานหรือวางแผนงานในอนาคตได้
สมาชิกกลุ่มมีความชานาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าเนื่องจากได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ทางานมานาน แต่มีการตัด
เย็บบางอย่างที่ต้องการการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคทางการบัญชีของกลุ่มอาชีพ
1) กิจการไม่มีการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบเป็นลายลักษณ์อักษร
2) กิจการไม่มีการคานวณค่าแรงงานเป็นต้นทุน แต่จะจ่ายค่าแรงงานในลักษณะของการแบ่งกาไร

645

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

3) การบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน
4) กิจการไม่สามารถคานวณค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรได้เนื่องจากไม่ทราบราคาที่ซื้อมา และอายุการใช้งานที่แท้จริง ซึ่ง
ส่งผลให้ไม่สามารถนาไปคานวณต้นทุนการผลิตได้
5) เนื่องจากกิจการไม่มีการจัดทาบัญชีและไม่มีการจัดทางบการเงิน จึงไม่ทราบผลการดาเนินงานของกิจการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
กลุ่มอาชีพต้องการให้มีระบบบัญชีที่ง่ายไม่ซับซ้อน สะดวกในการใช้งาน กลุ่มอาชีพต้องการให้ทางกลุม่ ได้รับการพัฒนา
ในด้านของเงินทุนและด้านการตลาด และเนื่องจากสมาชิกกลุ่มเป็นผู้สูงอายุจึงอยากให้มผี ู้สบื ทอดงานของกลุ่มให้คงอยู่ต่อไป
ตอนที่ 2 การนาระบบบัญชีไปทดลองใช้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลการพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการนาระบบบัญชีที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับสมาชิกกลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสมาชิกกลุ่มไม่มีผู้ที่จบการศึกษาด้านการบัญชี
ข้อมูลการพัฒนาระบบบัญชี
จากการศึกษาลักษณะการดาเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบบัญชีเพื่อให้กลุ่มอาชีพมีการควบคุมภายใน
ทางด้านบัญชี มีการบันทึกรายการเพื่อดูแลรักษาสินทรัพย์และเอกสารหลักฐาน มีการจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง จึงได้พัฒนาระบบบัญชี
ดังนี้
1) สัญลักษณ์และรหัสภายในธุรกิจ ประกอบด้วย รหัสพนักงาน รหัสบัญชี ผังองค์กร และสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวาดผัง
ทางเดินเอกสาร
2) แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในธุรกิจ สาหรับแบบฟอร์มที่ทาการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในการดาเนินงานของ
“กลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว” จะกล่าวถึงแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้
1. ใบเสนอซื้อ ใช้สาหรับเสนอซื้อสินค้า วัตถุดิบ และสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อขอรับการอนุมัติซื้อจากผู้มีอานาจในการอนุมัติ
2. ใบขอเบิก ใช้ในการขอเบิกสินค้า วัตถุดิบ และสินทรัพย์เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์กร โดยจะต้องมีการเซ็นชื่อจากผู้ขอ
เบิก และผู้เบิกจ่ายบนเอกสาร
3. ใบส่งสินค้า ใช้สาหรับแจ้งรายการสินค้าที่จดั ส่งจากฝ่ายหนึ่งไปถึงฝ่ายหนึ่ง และจากภายในถึงภายนอกองค์กร โดย
เอกสารนีส้ ามารถใช้ในการตรวจสอบจานวนสินค้า ผู้รับสินค้า และผูส้ ่งสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันได้
4. ใบรับของ ใช้สาหรับยืนยันการรับสินค้าขององค์กร ที่ได้รับมาจากภายนอกองค์กรและจะต้องมีการเซ็นชื่อรับรองว่า
ได้รับสินค้าจริงโดยบุคลากรในองค์กร เอกสารนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้
5. ใบสั่งขาย ใช้ในการแจ้งขายสินค้าให้กับทุกฝ่ายในองค์กรรับทราบว่าองค์กรยอมรับเงื่อนไขในการขายสินค้าให้กับลูกค้า
โดยฝ่ายขายเป็นผู้จดั ทาใบสั่งขายเพื่อใช้เป็นหลักฐานส่งให้ฝ่ายต่างๆ ในองค์กร
6. ใบสาคัญจ่าย ใช้สาหรับการจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร โดยการจ่ายเงินแต่ละครั้ง
จะต้องได้รับการเซ็นชื่ออนุมัติจากผู้มีอานาจสั่งจ่าย และการเซ็นรับรองของผู้จ่ายเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ของ
องค์กร
7. ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่ผรู้ บั เงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว ในใบเสร็จรับเงิน
ทั่วไปมักระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกันและราคาทีต่ กลงชาระ
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8. ใบสั่งผลิต ใช้ในการสั่งผลิตสินค้าซึ่งใช้ระหว่างกันในฝ่ายผลิต โดยจะออกเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิตของแต่
ละฝ่าย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทุกขั้นตอน และวันกาหนดเสร็จงานแต่ละฝ่าย รวมถึงกาหนดส่งมอบงานสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้ทุก
ฝ่ายการผลิตรับทราบและวางแผนในการผลิตงานได้
9. บัตรโอนงานระหว่างทา ใช้สาหรับส่งมอบงานแต่ละฝ่าย ในฝ่ายการผลิต โดยในเอกสารจะระบุจานวนที่รับงานเข้าใน
ฝ่ายงาน จานวนที่โอนออกงานแต่ละฝ่ายงาน ระบุผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายนั้นๆในการผลิตชิ้นงาน และต้องมีการเซ็นชื่อรับงานระหว่าง
ผู้รับงาน และผู้โอนงานเพื่อถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
10. รานงานการปฏิบัติงาน ใช้ในการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของกิจการเป็นหลายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการ
คานวณค่าแรง และถือเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน “ค่าแรง” ของกิจการ
3) สมุดบัญชีที่ใช้ในธุรกิจ จากลักษณะการดาเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสมุดบัญชีที่จาเป็นสาหรับกลุ่ม
งานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว ดังนี้
1. สมุดรายวันรับเงิน เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเท่านั้น
2. สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเท่านั้น
3. สมุดบัญชีแยกประเภทยอดคงเหลือ ใช้บันทึกรายการต่างๆ ที่จาแนกออกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละบัญชี เพื่อสะดวกใน
การที่จะนาข้อมูลไปใช้ในการสรุปผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ รวมทั้งยังสามารถรายงานให้ทราบถึงการ
เคลื่อนไหวของยอดมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ลดลง และยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆ
4. สมุดบัญชีเงินสดย่อย ใช้สาหรับกิจการที่มีการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการเป็นเงินสด
5. ทะเบียนคุมสินทรัพย์/สินค้า/วัตถุดิบ ใช้สาหรับลงบัญชีหรือลงทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ของกิจการ เพื่อให้ทราบ
จานวนที่ได้รับหรือจ่ายออกไป และแสดงยอดคงเหลือ
4) ระบบผังทางเดินเอกสาร
1. ระบบบัญชีเงินสดจ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้บริหารหรือผู้อนุมัติ และผู้รักษาเงินสดย่อย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ใบสาคัญจ่าย รายงานการปฏิบัติงาน และสมุดเงินสดจ่าย
2. ระบบบัญชีเงินสดรับ ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้บริหารหรือผู้อนุมัติ และฝ่ายผลิต เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สมุดรับงาน ใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีเงินสดรับ
3. ระบบบัญชีการผลิตสินค้า ประกอบด้วย ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายบัญชีการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบ
เบิกวัตถุดิบ ใบสาคัญจ่าย บัตรต้นทุนงาน ทะเบียนคุมสินค้า และสมุดบัญชีเงินสดจ่าย
ระบบบัญชีซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ระบบบัญชีการจ่ายชาระค่าใช้จ่าย ระบบบัญชีขายสินค้าและการรับชาระเงิน
ระบบบัญชีการผลิตสินค้า
5) การรายงานทางการเงิน ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) งบต้นทุนการ
ผลิต 2) งบกาไรขาดทุน เพื่อแสดงผลการดาเนินงานของกิจการ และ 3) งบแสดงฐานะการเงิน เพื่อแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ และระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว
การพัฒนาระบบบัญชี
1. การกาหนดรหัสต่างๆ
1.1) เข้าใจรหัสที่กาหนดขึ้น
1.2) สามารถนารหัสไปใช้ในการดาเนินงานได้
รวม
2. การพัฒนาเอกสารทางการบัญชี
2.1) สามารถแยกแยะเอกสารทางการบัญชีได้
2.2) เข้าใจการใช้เอกสารทางการบัญชี
รวม
3. การพัฒนาสมุดบัญชี
3.1) เข้าใจการใช้สมุดบัญชีชนิดต่างๆ
3.2) สามารถนาข้อมูลจากสมุดบัญชีไปจัดทารายงานทางการเงินได้
รวม
4. การพัฒนาระบบบัญชี
4.1) เข้าใจระบบบัญชีซื้อ
4.2) เข้าใจระบบบัญชีเงินสดจ่าย
4.3) เข้าใจระบบบัญชีเงินสดรับ
4.4) เข้าใจระบบบัญชีการผลิตสินค้า
4.5) สามารถปฏิบัติตามระบบบัญชีได้
รวม
5. การรายงานทางการเงิน
5.1) เข้าใจการจัดทางบต้นทุนการผลิต
5.2) เข้าใจการจัดทางบกาไรขาดทุน
5.3) เข้าใจการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
5.4) ทราบประโยชน์ของรายงานทางการเงิน
รวม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
X

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.

การแปล
ความหมาย

4.44
3.89
4.17

0.73
0.33
0.62

มาก
มาก
มาก

3.89
3.67
3.78

0.78
0.87
0.81

มาก
มาก
มาก

3.33
3.22
3.28

0.50
0.67
0.57

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.11
3.56
3.56
3.22
3.00
3.29

0.60
0.73
0.73
0.67
0.50
0.66

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.89
3.56
3.11
4.11
3.42
3.50

0.60
0.53
0.33
0.78
0.73
0.74

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการทดลองนาระบบบัญชีที่ได้รับการพัฒนาแล้ว พบว่า การพัฒนาระบบบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า การกาหนดรหัสต่างๆ และการพัฒนาเอกสารทางการบัญชี สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจและ
นาไปใช้งานได้อยู่ในระดับมาก สาหรับการพัฒนาสมุดบัญชี การพัฒนาระบบบัญชี และการรายงานทางการเงิน สมาชิกกลุ่มมีความ
เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้อยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว
การพัฒนาระบบบัญชี
1. การกาหนดรหัสต่างๆ
2. การพัฒนาเอกสารทางการบัญชี
3. การพัฒนาสมุดบัญชี
4. การพัฒนาระบบบัญชี
5. การรายงานทางการเงิน
รวม

ค่าเฉลี่ย
X
3.78
3.89
4.00
3.33
3.44
3.69

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

การแปลความหมาย

0.44
0.60
0.71
0.50
0.53
0.60

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มีต่อการทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้วอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การกาหนดรหัส ต่างๆ การพัฒนาเอกสารทางการบัญชี และการพัฒนาสมุดบัญชี มีความพึง
พอใจระดับมาก สาหรับการพัฒนาระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว พบว่ากิจการยังไม่มีระบบ
บัญชี ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีศักยภาพในการจัดทาบัญชีสมุดบัญชีเงินสดรับ และสมุดบัญชีเงินสดจ่าย ทางกลุ่มยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่
ดาเนินการวางระบบบัญชีได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากยังไม่มีสมาชิกกลุ่มทีม่ ีความรู้ด้านการจัดทาบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกุสุมา ชูเกียรติ (2553) ที่พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีการจัดทางบการเงิน ข้อมูลที่บันทึกไว้มีเพียงรายรับและรายจ่ายเท่านั้น
ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบบัญชีที่สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวม 5 ระบบได้แก่ ระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์
ระบบการจ่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต ระบบการรับผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ระบบการขายสด ระบบการฝากขาย ระบบการจ่าย
ชาระหนี้และค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับ วราพร กลิ่นประสาท (2554) พบว่าวิสาหกิจชุมชนมีการจดบันทึกรายการค้าด้วยระบบ
มือ จึงได้ออกแบบระบบบัญชี แบบฟอร์มเอกสารและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่ม รวมทั้งหมด 6 ระบบ ได้แก่ การนา
ฝากเงินและระบบถอนเงินจากธนาคาร การซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ การจ่ายชาระหนี้และค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินปันผลให้กับ
สมาชิก การควบคุมสินค้า และการรับชาระเงินจากการขายสินค้า
สรุปผลการวิจัย
กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนวัดเขาแก้ว มีการดาเนินการผลิตและจัดจาหน่ายเสื้อผ้าลายดอก ผ้าพื้นเมือง ถุงผ้า ชุดนักเรียน
และเครื่องนอน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จากผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดทาการบัญชีของกลุ่มอาชีพ พบว่าสมาชิกของ
กลุ่มควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี เพื่อให้กิจการจัดทาบัญชีได้อย่างถูกต้อง จะส่งผลให้ทราบผลการดาเนินงานต่อไป ใน
การพัฒนาระบบบัญชีจึงออกแบบระบบบัญชีที่ไม่ซับซ้อนมาก ผลการทดลองการนาระบบบัญชีที่ได้รับการพัฒนาแล้ว พบว่า การ
พัฒนาระบบบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มีต่อการทดลองใช้
ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้วอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระบบบัญชีก่อนและหลังการพัฒนาระบบบัญชี
ระบบบัญชีก่อนได้รับการพัฒนา
1. ไม่มีการกาหนดรหัสใช้ในกิจการ

ระบบบัญชีหลังการได้รับการพัฒนา
1. มี ก ารก าหนดรหั ส ใช้ในกิ จ การ ได้ แ ก่ รหั สพนั ก งาน รหั ส บั ญ ชี และก าหนด
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2.

3.

4.

5.

สัญลักษณ์ต่างๆ
ไม่มีการจัดทาเอกสารทางการบัญชี
2. การพัฒนาเอกสารทางการบัญชี ได้แก่
1. ใบเสนอซื้อ
6. ใบสาคัญจ่าย
2. ใบขอเบิก
7. ใบเสร็จรับเงิน
3. ใบส่งสินค้า
8. ใบสั่งผลิต
4. ใบรับของ
9. บัตรโอนงานระหว่างทา
5. ใบสั่งขาย
10. รานงานการปฏิบัติงาน
สมุดบัญชีมีเพีย ง 1 เล่ม สาหรับบั นทึก การขายสินค้าที่มี 3. การพัฒนาสมุดบัญชีและทะเบียนคุม ได้แก่
จานวนมาก
1. สมุดรายวันรับเงิน
2. สมุดรายวันจ่ายเงิน
3. สมุดบัญชีแยกประเภทยอดคงเหลือ
4. สมุดบัญชีเงินสดย่อย
5. ทะเบียนคุมสินทรัพย์/สินค้า/วัตถุดิบ 6. สมุดเงินฝากธนาคาร
ไม่มีระบบบัญชี แต่สมาชิกจะทราบกันเองและประธานจะ 4. การพัฒนาระบบบัญชี ได้แก่
เป็นศูนย์รวมทุกเรื่อง
1. ระบบบัญชีซื้อ
3. ระบบบัญชีเงินสดรับ
2. ระบบบัญชีเงินสดจ่าย 4. ระบบบัญชีการผลิตสินค้า
ไม่มีการจัดทารายงานทางการเงิน มีเพียงการคานวณหา 5. การพัฒนาการจัดทารายงานทางการเงิน ได้แก่
กาไรขาดทุนเท่านั้น
1. งบกาไรขาดทุน 2. งบแสดงฐานะทางการเงิน 3. งบต้นทุนการผลิต

ข้อเสนอแนะ
1) หน่วยงานภาครัฐควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี และเห็นความสาคัญ
ของการจัดทาบัญชี เกิดความต้องการที่จะจัดทาบัญชี และกระตุ้นให้เกิดการนาผลจากการจัดทาบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจดาเนิน
ธุรกิจต่อไป หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มให้ตรงกับความต้องการกับกลุ่มอย่างแท้จริง
2) จากการดาเนินงานวิจัยเป็นลักษณะพัฒนาระบบบัญชีด้วยมือ ซึ่งควรมีการจัดทางานวิจัยเพื่อออกแบบระบบบัญชีด้วย
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป แต่ต้องเป็นรูปแบบอย่างง่าย สะดวกในการจัดทา รวดเร็วในการนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ โดย
จะต้องเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบบัญชีและการออกแบบเอกสารทางการบัญชี กรณีศึกษากลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
ชุมชนวัดเขาแก้ว ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และขอขอบพระคุณนางมะลิ สุปันเวช ประธานและสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขา
แก้ว ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่คอยสนับสนุนและให้คาปรึกษา จนทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
กุ สุ ม า ชู เกี ย รติ . (2553). การพั ฒ นาระบบบั ญ ชี ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสวนตู ล เครื่ อ งส าอางสมุ น ไพร. สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.
นภาพร ณ เชียงใหม่. (2542). ระบบบัญชี. กรุงเทพฯ: บริษัทพัฒนาวิชาการ.
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มะลิ สุปันเวช, ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว ข้อมูลของกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขา
แก้ว. สัมภาษณ์ วันที่ 15 กันยายน 2558.
รัตน์ชนก พรามหมณ์ศิริ. (2555). การวางระบบบัญชี. พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.
วราพร กลิ่นประสาท. (2554). การพัฒนาระบบบัญชี ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ บ้านวังเลียบ-ทุ่งหนอง ตาบล
บุญนาคพัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง. บทความวิจัย. ศูนย์วิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง.
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ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก
FACTORS INFLUENCING APPLICATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) IN MUANG DISTRICT, TAK
ชญาภา อินอยู*่ ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว และธรรมธัช กาวี
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
*corresponding author e-mail: chayapainyoo@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านความต้องการที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก และ เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านความสามารถใน
การประมวลผลข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดตาก จานวนทั้งสิ้น 90 กิจการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่ า ปัจจัยทางด้านความต้องการ และปัจจัย
ทางด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลทางบวกต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก
คาสาคัญ : ปัจจัย อิทธิพล การประยุกต์ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Abstract
This research aimed to study the factors of needs influencing application of Accounting Information
System in Small and Medium Enterprises in Muang district, Tak and to study the factors of data processing
ability that influenced on the application of Accounting Information System of Small and Medium Enterprises
in Muang district, Tak and the data were collected from 90 enterprises. The data collected were analyzed
using statistical package program for multiple regression analysis. Findings founded that the factors of needs
and data processing ability have a positive influence on the application of Accounting Information System in
Small and Medium Enterprises in Muang district, Tak.
Keywords : factors, influence, the application, Accounting Information System
บทนา
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตประจาวัน
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ ได้นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการ

652

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ผลิต ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และที่สาคัญคือทางด้านการบัญชีที่ได้มีการนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การดาเนินงาน เพื่อการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีการจัดทาสารสนเทศทางการบัญชีเปลี่ยน
จากการจัดเก็บ การบันทึก การประมวลผลและจัดทารายงานด้วยมือมาเป็นการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น (วัชนีพร
เศรษฐสักโก, 2549)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเริ่มจากวิสาหกิจชุมชุน (SMCE หรือ small and micro community enterprise)
ซึ่งเป็น กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า กลุ่มโอทอป (OTOP) การให้บริการที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกผัน มี
วิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่ าว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้
และเพื่อการพึ่งพาตัวเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยใช้ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา วั ฒนธรรม วิถีชีวิ
พื้นบ้านตนเอง และโยงเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อที่เป็นส่วนต่อยอดให้ระบบเศรษฐกิจข้างบน
แข็งแรงเพราะมีรากฐานที่แข็งแรง (ณภัทร บุญเผื่อน, 2559) พระราชบัญ ญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.
2543 ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจว่า วิสาหกิจ หมายถึง กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือ
กิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้จัดตั้งสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม กาหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประสาน
และจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและจัดทารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ (พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าววิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจึง
ควรมีการนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นบุคลลในชุมชนการบันทึกบัญชี
เป็นการจดบันทึกด้วยมือ ทาให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันเวลา อีกทั้งทางผู้ประกอบการไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายการค้าต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลรายการค้ามีการสูญหายและเสียหายได้ง่าย รวมถึง ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ครบถ้วนทาให้เกิด
ปั ญ หาในเรื่อ งของการจั ด ท างบการเงิน การใช้ ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี จึ งเป็ น ส่ วนหนึ่ งที่ ส ามารถช่ วยให้ งบการเงิน มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
การน าระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี ม าใช้ ในกิ จ การวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) จะส่ งผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าของกิจการนั้น ๆ ทั้งในเรื่องของปริมาณสินค้าที่มีจานวนมากทาให้จัดเก็บสินค้าได้
อย่างสะดวก ถูกต้ อง และรวดเร็ว หากน ามาใช้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพก็ย่ อมก่อให้เกิ ดประสิท ธิผลแก่ ผู้ ประกอบการ ซึ่งระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี (Accounting lnformation System) หมายถึง ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ
ได้แ ก่ ข้ อมู ลจากฝ่ายขาย ฝ่ ายตลาด ฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายการเงิน และฝ่ายบุ ค คล เป็ นต้ น แล้ว น ามาบัน ทึ ก เข้ าสู่ระบบเพื่ อท าการ
ประมวลผลและจัดทาสารสนเทศให้กับผู้บริหารเพื่อทาการตัดสินใจ (Romney & Steinbart, 2009)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในสมัยเริ่มแรกถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศใหญ่ขององค์กร มีหน้าที่
ในการบันทึกรายการค้า และนาเสนอข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา เพื่อผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการวางแผนและ
ควบคุม แต่ปัจจุบันระบบสารสนเทศทางการบัญชีขยายวงครอบคลุมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินตราซึ่งอาจ
ช่วยเพิ่มค่าให้แก่ธุรกิจได้ในภายหน้า คาจากัดความของคาว่า ระบบสาสนเทศทางการบัญชี จึงไม่ได้จากัดขอบเขตอยู่แค่การบัญชี
การเงิน แต่รวมถึงการบัญชีบริหาร และไม่ได้จากัดขอบเขตอยู่แค่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา แต่รวมถึงข้อมูลใดๆ ก็ได้ที่สามารถ
เพิ่มค่าให้แก่กิจการและลูกค้าของกิจการ ซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีหน้ าที่หลักได้แก่ เก็บรวบรวม บันทึก จัดเก็บราย
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การค้าและเหตุการณ์ทางธุรกิจ จากนั้นนารายการค้าและเหตุการณ์ทางธุรกิจ ที่เกิดขึ้นมาจัดทาสรุปผลในงบการเงิน และเสนอ
สารสนเทศต่อผู้บริหารเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีระบบควบคุมที่
สามารถปกป้องสินทรัพย์ของกิจการรวมถึงข้อมูล ซึ่งระบบการควบคุมนี้จะต้องสามารถควบคุมความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และ
ความพร้อมของข้อมูลเมื่อถูกเรียกมาใช้ (Availability) (พลพธู ปิยวรรณ และ สุภาพร เชิงเอี่ยม, 2555)
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงมีความต้องการนาระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี มาใช้
เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบรูณ์ครบถ้วน (Completeness) ถูกต้องเชื่อถือได้ (Accuracy) เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance)
และทันเวลา (Timeliness) (อุทัยวรรณ จรุงวิภู , 2550) ซึ่งความต้องการสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ความ
ต้ อ งการฟั งก์ ชั่น การท างาน (Functional requirements) และความต้ อ งการที่ ไม่ เป็ น ฟั งก์ ชั่ น การท างาน (Nonfunctional
requirements) ความต้องการฟังก์ชันการทางานจะมุ่งเน้นโดยตรงที่กระบวนการหรือขั้นตอนการทางานของระบบที่องค์การใช้
ดาเนินการอยู่ และมุ่งเน้นในเรื่องของข้อมูลที่ระบบจะต้องมี เช่น ระบบเงินเดือนจะต้องสามารถคานวณเงินเดือน คานวณค่า
คอมมิชชั่น และคานวณภาษีได้ เป็นต้น ส่วนความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชั่นการทางาน คือคุณสมบัติและคุณภาพที่ระบบซอฟต์แวร์
ควรมี เช่น ความสามารถในการใช้งาน ประสิทธิภาพของระบบ ความน่าเชื่อถือของระบบ และความง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น
(อ้างถึงใน ชญาภา อินอยู่, 2559)
จังหวัดตากเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นเขตประกอบการที่น่าสนใจในภาคเหนือ
ตอนล่าง จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าธุรกิจวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนกับเทศบาลเมืองตาก มี
ทั้งหมด 110 กิจการ แต่ยังคงมีหลายกิจการที่ยังไม่ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบกิจการ และยังคงต้องการ
พัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง การออกแบบและการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญ ชีที่ดี จะช่วยให้การดาเนินงานของธุรกิจ
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ กล่ า วคื อ ช่ วยเพิ่ ม คุ ณ ภาพ ลดต้ น ทุ น สิ น ค้ า ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพการท างาน และช่ว ยในการ
พัฒนาการตัดสินใจ โดยการนาเสนอสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือ-ได้และทันเวลาให้กับผู้ใช้งบการเงินได้อย่างเหมาะสม (Romney
& Steinbart, 2009) การประมวลผลข้อมูลสามารถทาได้ 2 วิธี คือ การประมวลผลแบบกลุ่ม และการประมวลผลแบบทันทีหรือ
การประมวลผลแบบเชื่อมตรง ซึ่งการประมวลผลแบบกลุ่มเป็นการนาเอาข้อมูลรายการค้าต่าง ๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นกลุ่มใน
แฟ้มรายการค้ามาประมวลผล เพื่อผ่านรายการไปปรับปรุงยอดบัญชีในแฟ้มข้อมูลหลัก และแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามช่วง
ระยะเวลาที่องค์การได้กาหนดไว้ การประมวลผลแบบกลุ่มนี้จึงเหมาะสาหรับการประมวลผลรายการค้าที่มีปริมาณมาก เกิดขึ้นเป็น
ประจา และไม่จาเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลลงในแฟ้มข้อมู ลหรือฐานข้อมูลทันทีทุกครั้งที่เกิดรายการค้า ส่วนการประมวลผล
แบบทันทีหรือการประมวลผลแบบเชื่อมตรง เป็นการบันทึกข้อมูลและประมวลผลทันทีที่เกิดรายการค้า (อ้างถึงใน ชญาภา อินอยู่,
2559)
จากปัญหาและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบว่า
ปัจจัยด้านความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการและปัจจัยด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมี
อิทธิผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก
หรือไม่อย่างไร และจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะผู้วิจัยสามารถนามากาหนดสมมติฐานได้ดังนี้ คือ ปัจจัยทางด้านความต้องการมี
อิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก ใน
ทิศทางที่เป็นบวก และปัจจัยทางด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตากในทิศทางที่เป็นบวก ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะทาให้
ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่อไป
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จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยสามารถนามาสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้ดังนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของผู้ประกอบการ

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความสามารถในการประมวลข้อมูลของ

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตำก

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตำก
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยทาการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอ็สเอ็มอี (SME) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนา
ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี เข้ า มาประยุ ก ต์ ใช้ ภ ายในธุ ร กิ จ และใช้ เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารแจก
แบบสอบถาม เพื่อหาข้อสรุปมาอธิบายถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม หรือ เอ็ สเอ็ มอี (SME) ในเขตอาเภอเมือ ง จั งหวัดตาก โดยมี ขั้น ตอนในการด าเนิน การวิจัย ดังต่อ ไปนี้ 1.
ประเภทของข้อมูล 2. แหล่งที่มาของข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 3. ขอบเขตการวิจัย 4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 5.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 7.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประเภทของข้อมูล
การดาเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการนาเสนอรายงานผลการวิจัย ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อหาข้อสรุปซึ่งจะนาไปสู่ข้อค้นพบในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ
2. แหล่งที่มาของข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
1) ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (primary data) เป็ น ข้ อ มู ลที่ ได้ จ ากการแจกแบบสอบถาม เรื่อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลงานวิจัย
บทความทางวิชาการจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดและทฤษฏีจากตาราและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลทุติยภูมิ
เหล่านี้ ผู้วิจัยได้นามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดและสมมติฐานของการวิจัย
3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้สถิติอ้างถึง (Inferential Statistics)
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ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดังนั้นหน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กรภาครัฐ และภาคธุรกิจ
นอกเหนือจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาคการผลิตสินค้า จะอยู่นอกเหนือขอบเขต
ของการศึกษา นอกจากนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยทาการวิเคราะห์เพียงช่วงเวลาเดียว (Cross-sectional) ดังนั้น
ผลการศึกษาจึงอาจไม่สามารถอ้างอิงไปสู่ผลการวิเคราะห์ในช่วงเวลาอื่น ๆ นอกจากกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ได้
ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้รายชื่อกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
เขตอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ป ระ ชาก ร (population) ที่ ใช้ ใน ก ารศึ กษ า ได้ แ ก่ วิ ส าห กิ จ ขน าด ก ล างแ ล ะ ขน าด ย่ อ ม ใน กิ จ การผ ลิ ต สิ น ค้ า
(ManufacturingSector) ซึ่งจานวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท (วิสาหกิจขนาด
ย่อม) และจานวนการจ้างงานตั้งแต่ 51-200 คน หรือสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
(วิสาหกิจขนาดกลาง) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่ารายชื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
เอ็สเอ็มอี (SMEs) ดังกล่าวจะมีระบบสารสนเทศทางการบัญ ชีที่ดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจึงเป็นเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้
โดยจานวนรายชื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอ็สเอ็มอี (SMEs) ที่ได้ข้อมูลจาก เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก มี
ทั้งสิ้น 110 กิจการ โดยใช้สูตรคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการของ Yamane (1973, p.886) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ดังนี้
สูตร

n

=

เมื่อ

N
1  Ne

2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งในที่นี้กาหนดไว้เท่ากับ 0.05
แทนค่า
n

=
=

110
1  110(0.05)

2

86.27 ≈ 87คน

ทั้งนี้ เพื่ อผลการวิจัยที่น่ าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตั วอย่างในการทาวิจัย จานวน 90 กิจการ จากนั้น ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอ็ส
เอ็มอี (SME) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาประยุกต์ใช้ภายใน
ธุรกิจ
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเจาะจง (PurposiveSampling) โดยจะตัดรายชื่อที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการ
วิจัยออกไป ซึ่งขอบเขตของการวิจัยจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกิจการผลิตสินค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ตาก ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 90 กิจการ และในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บโดยใช้แบบสอบถามไปยังเจ้าของกิจการ
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) แบบปลายปิด (close-end question) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
1) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้งข้อคาถาม
2) นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยนาแบบสอบถาม
จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการตั้งข้อคาถาม ซึ่งแบบสอบถามสามารถแบ่งเป็น 4
ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 11 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประกอบธุรกิจ
จานวนสินทรัพย์ถาวร จานวนการจ้างงาน การนาระบบสารสนเทศมาใช้ ความต้องการในการนาสารสนเทศมาใช้ ความถี่ในการใช้
ข้อมูล ความถี่ในการตรวจเช็คข้อมูล และข้อมูลที่นามาใช้ส่วนมาก โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบสารวจ (check list) ให้
เลือกตอบตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหาร โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบประเมินค่า (Likert scale) เป็นมาตรวัด มีข้อคาถาม 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Likert scale) เป็นมาตรวัด มีข้อคาถามทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Likert scale) เป็นมาตรวัด มีข้อคาถามทั้งหมด 5 ข้อ
โดยแบบสอบถามในส่วนที่2,3 และส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert แปลผล
ระดับความคิดเห็น ดังนี้ (Best & Kahn, 1993) ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึ ง เห็ น ด้ วยมากที่ สุ ด 4 หมายถึ ง เห็ น ด้ ว ยมาก 3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการสถิติในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)
โดยตรวจสอบแบบสอบถามและกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ โดยการหาค่ า ร้อ ยละ
(percentage) จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประกอบธุรกิจ จานวนสินทรัพย์ถาวร จานวนการจ้างงาน การนาระบบ
สารสนเทศมาใช้ ความต้องการในการนาสารสนเทศมาใช้ ความถี่ในการใช้ข้อมูล ความถี่ในการตรวจเช็คข้อมูล และข้อมูลที่
นามาใช้ส่วนมาก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหาร แบบสอบถามส่วนที่
3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และแบบสอบถามส่วนที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยนาข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนมาตราส่วนประเมินค่า 5
ระดับใหม่ (Best & Kahn, 1993) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ คือ คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด คะแนนค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย คะแนนค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วย
ปานกลาง คะแนนค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก และคะแนนค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
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จากนั้น น าข้ อมู ล ในแบบสอบถามส่ว นที่ 2, 3 และ 4 มาวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ (multiple regression analysis) เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยต่อไป
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สามารถอธิบายได้ ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ผู้วิจัยได้นาสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) มาใช้เพื่ออธิบายถึงลักษณะหน่วยวิเคราะห์การวิจัย (unit of
analysis) (ประยงค์ มีใจซื่อ และ ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ ,2557,หน้า 47) โดยนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประกอบธุรกิจ
จานวนสินทรัพย์ถาวร จานวนการจ้างงาน การนาระบบสารสนเทศมาใช้ ความต้องการในการนาสารสนเทศมาใช้ ความถี่ในการใช้
ข้อมูล ความถี่ในการตรวจเช็คข้อมู ล และข้อมูลที่นามาใช้ส่วนมาก ผู้วิจัยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ (percntage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านประชากรศาสตร์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละตัวแปรที่ประกอบไปด้วยความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหาร และความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของกิจการ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ในเขตอ าเภอเมือ ง จังหวัด ตาก ผู้วิจั ยใช้ ค่าสถิติ พื้ น ฐาน คื อ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติอ้างอิง (inferential statistics)
ผู้วิจัยได้นาสถิติอ้างอิง (inferential statistics) มาใช้เพือ่ เป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และเพื่อเป็นการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อ
หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัด ตาก ที่ ป ระกอบไปด้ วย ตัวแปรอิ สระ ได้ แก่ ความต้ องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี ของผู้ ป ระกอบการ และ
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และตัวแปรตาม ได้แก่ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ปรากฏแสดงในกรอบแนวความคิด
ซึ่งสถิติอ้างอิงที่นามาใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ า ย (Pearson’ scorrelation coefficient) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เส้ น ทาง (Pearson’s correlation coefficient) (จรณ์ สั ณ ห์
กัลยณวัฒน์ม, 2556, หน้า 92-93) เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ว่ามีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางใดและมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหน โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ 1 ดังนี้ ค่า r เป็นลบ
แสดงว่า X และ Y มีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ถ้า r มีค่าเช้าใกล้ 1 แสดงว่า X และ Y มีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กัน
มาก
ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า X และ Y มีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมีความสัมพันธ์
กันมาก
ถ้า r มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ มีดังนี้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.81-1.00 หมายถึง มี
ค่าความสัมพันธ์สูงมาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.61-0.80 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์สูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
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มีค่า 0.41-0.60 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์สูงปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.21-0.40 หมายถึง ค่าความสัมพันธ์
ต่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.01-0.20 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ตามาก
่
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.00
หมายถึง ไม่มคี ่าความสัมพันธ์เลย
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ปัจจัยทางด้านความต้องการมีอิทธิพลกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.336 มีความสัมพันธ์
ระดับ ต่ าอย่างมีนั ย สาคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 และปั จจั ยทางด้านความสามารถในการประมวลผลข้ อมู ล มีอิ ท ธิพ ลกับ การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.367 มีความสัมพันธ์ระดับต่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุ กต์ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(n=90)
อิทธิพลของตัวแปร
B
ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ
ผู้ประกอบการ (X1)
0.241
ความสามารถในการประมวลข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี (X2)
0.302
R = 0.419, Adjusted R2= 0.156, SEE = 0.4689, F = 9.242, Sig. =
0.000

Std.

Beta

t

Sig.

0.116

0.222

2.074

0.041*

0.118

0.274

2.562

0.012*

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ได้แก่ปัจจัยด้านความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการ และความสามารถในการประมวลข้อมูล
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยภาพรวมค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.419 ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
(R2) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.156 ค่ า ความคาดเคลื่ อ นมาตรฐานพยากรณ์ มี ค่ า เท่ ากั บ 0.4689 ค่ า สถิ ติ ที่ ใช้ ในการแจกแจงแบบ Fdistribution (F) มีค่าเท่ากับ 9.242 และค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.419
และค่าสัม ประสิ ทธิ์พ ยากรณ์ (R2) มี ค่าเท่ากับ 0.156 สามารถสรุป ได้ ว่า ความแปรผัน ของปัจ จัย ด้านความต้อ งการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการ และความสามารถในการประมวลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ที่มีอิทธิพล
ต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (t≥1.96) ได้
ร้อยละ 15.6% (R2=0.156) โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

659

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = a + 0.241(X1) + 0.302(X2)
(2.074)
(2.562)
สมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐาน
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = 0.222(X1) + 0.274(X2)
(2.074)
(2.562)
จากสมการตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สุดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ความสามารถในการประมวลข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ค่า Beta เท่ากับ 0.274 และความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการ ค่า Beta เท่ากับ
0.222 ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตำก ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางด้านความต้องการมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดตาก ในทิศทางที่เป็นบวกและมี
ความสัมพันธ์ที่เป็นจริงกล่าวคือสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.222 และค่าสถิติที่ใช้
พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution (t) เท่ากับ 2.074 ซึ่งค่า t ≥ 1.96 และผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางด้าน
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดตาก ในทิศทางที่เป็นบวกและมีความสัมพันธ์ที่เป็นจริงกล่าวคือสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.274 และค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution (t) เท่ากับ 2.562
ซึ่งค่า t ≥ 1.96 จากผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญ ชีมาใช้ในการดาเนินงาน เนื่องจากการดาเนิน ธุรกิจมีสินค้าและบริการจานวนมาก จึงง่ายต่อการจัดสิน ค้าให้เป็ น
หมวดหมู่ กิจการที่นาระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการดาเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีสินค้าจานวนมาก การนาระบบ
สารสนเทศทางการบั ญ ชีมาใช้ ทาให้การบริหารสิน ค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวก และรวดเร็วในการทางาน อีกทั้งการจัด
ระเบียบข้อมูลของสินค้าง่ายขึ้น ทาให้ทราบจานวนสินค้าที่เข้า-ออกในแต่ละวัน ง่ายในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และรับรู้รายรับรายจ่าย เพื่อจัดทาบัญชี ซึ่งข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ
ข้อเสนอแนะ จากการนาผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี ความเห็นของผู้ตอบสัมภาษณ์
เกี่ย วกั บ ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ บว่ าผู้ ใช้ ระบบควรมีก ารพั ฒ นาในด้ านคุ ณ ภาพระบบ
สารสนเทศที่มีความสาคัญต่อประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบเพื่อใช้ในการ
บริหารสินค้าภายในร้าน แสดงให้เห็นว่านอกจากผู้ใช้งานจะมีความสนใจในระบบสารสนเทศทางการบัญ ชีแล้วยังต้องมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้งานด้วยถึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นหากผู้ใช้งานมีการศึกษาและฝึกฝนการใช้งานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานมากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
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จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตำก ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 กาหนดว่า เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านความต้องการที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดตาก จากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านความต้องการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี ข องวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ตาก สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งกิจการสามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และสมบูร ณ์ ครบถ้วน ทันเวลา รองลงมา คือ ประมวลผล
เหตุการณ์ทางธุรกิจรายการค้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจ มีระบบที่สามารถป้องกันสินทรัพย์ของกิจการ ข้อมูล ความถูกต้อง และ
ความน่าเชื่อถือของกิจการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายการต่างๆได้ กิจการสามารถดาเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 กาหนดว่า เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีอิทธิพล
ต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดตาก จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านความสามารถในการ
ประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
พื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดตาก และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง เมื่อกิจการตัดสินใจแก้ปัญ หาต่างๆ โดยนาสารสนเทศ
ทางการบัญชีเป็นเครื่องมือช่วย ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ดี รองลงมา คือ การสั่งการใด ๆ กิจการจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อมี
สารสนเทศทางการบัญชีเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจนั้น ข้อมูลของสารสนเทศทางการบัญชีมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
อย่างมาก สารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านได้รับตรงกับความต้องการใช้งาน
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ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิต การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในชุมชนโดยรอบเหมืองทองคา จานวน 4 หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เหมืองทองคามากที่สุด
นาข้อมูลมาจัดระเบียบและวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุและผล และนาเสนอในลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลในบริบทด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน
คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ได้ รับอิทธิพลของความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม จากสังคมภายนอกที่มีผลต่อวิถีแห่งการ
ดารงชีวิตของประชากรโดยรอบเหมืองทองคา ภาพโดยรวมปัจจัยที่มีผลด้านนี้คือการหลั่งไหลของวัฒนธรรมโลกสมัยใหม่ที่บริโภค
อุปโภควัตถุนิยม พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่สูงกว่าการดารงชีวิตแบบเดิมต้องการความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างกันของบุคคลของชุมชนลดน้อยลงสร้างเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจของครอบครัวให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีใดก็ได้ทาให้
เกิดความขาดหายของความสัมพันธ์ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป้าหมายของการผลิตก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผลิตเพื่อ
ขายให้ได้ทุนทรัพย์มากขึ้นเพื่อจะได้นาไปซื้อสิ่งอานวยความสะดวกเข้ามาทดแทน ค่านิยมของความเชื่อความคิดจึงเปลี่ยนไป ทาให้
เชื่อโยงต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมไปด้วย ปัจจัย อีกด้านหนึ่งที่มีผลอย่างชัดเจนได้แก่ องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์กรภาครัฐที่มี
อิทธิพลและใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากที่สุดได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตาบล โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานี ตารวจ หรือหน่วยงานอื่ น ภาคเอกชนที่ มีผลติ่ การดารงชีวิตด้านเศรษฐกิ จ
สาธารณสุข การศึกษา ก็มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลง ประชาชนเปลี่ยนแปลงการดารงชีวิตที่ใช้บริการขององค์กรต่าง ๆ
อย่างมีนัย สาคัญ เป็น ส่วนใหญ่ การดาเนิน ชีวิตของประชาชนต้องพึ่ งพาองค์กรทุ กภาคส่วนเพื่ อให้คุณ ภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ไม่ได้มีอิทธิพลต่อชุมชนในระดับที่มีนัยสาคัญ
ปัจจั ยอีก ด้านที่ส องคือปั จจั ยที่ มีผลจากอุต สาหกรรมเหมือ งทองคาชุม ชนโดนรอบ 4 หมู่ บ้ านได้ รับอิ ทธิพ ลต่อการ
ดารงชีวิตที่ มีนัยสาคัญ ปัญหาที่มีผลได้แก่ ที่ดินทากิน การย้ายถิ่น มลภาวะ ความสัมพันธ์ของชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย การ
ด ารงชี วิ ต แบบดั้ งเดิ ม ปั ญ หาที่ ดิ น ท ากิ น และการย้ ายถิ่ น เหมื อ งทองค าได้ ใช้ อิ ท ธิ พ ลขยายพื้ น ที่ ก ารครอบครองจ านวนมาก
ทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมถูกทาลายและเปลี่ยนแปลง ป่าไม้ ลาคลอง บึง สัตว์ป่า พืชป่า สูญหาย มีผลต่อการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร สิ่งที่สาคัญมากที่สุดคือด้านสิง่ แวดล้อม มีมลพิษหลายด้านเกิดขึ้นและมีผลต่อการดารงชีวิต ได้แก่มลพิษทางน้า จาก
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น้าบนดิน และใต้ดิน ประชาชนอยู่ใกล้ชิดเหมืองมากมีสารพิษจาพวกไซยาไนด์ โลหะหนักถูกเก็บสะสมจากการใช้แล้วไว้ในเหมือง
จานวนมากในรูปของของเหลวซึ่งสามารถไหลออกมาภายนอกได้จะปนเปื้อนกับพืชที่ปลูกและสัตว์ที่เลี้ยง จะมีผลสุขภาพอนามัย
ของประชาชน มลพิษทางอากาศการปล่อยฝุ่นละอองที่เกิดจากการระเบิดหิน และการบรรทุกหิน มลพิษทางเสียงจากการบรรทุก
หินและเครื่องจักทางานตลอด 24 ชั่วโมง ด้านสังคมของชุมชนความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชนลดน้อยลงเกิดข้อขัดแย้งที่เป็น
ผลจากเหมืองทองคาคือผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เท่าเทียมกันก่อให้เกิดความขัดแย้งและแบ่งแยกขาดความสัมพันธ์ที่มีมาแต่อดีต
สังคมจึงมีความเปาะบางเกิดข้อพิพาทระหว่างกันหลายประเด็น ปัจจัยภายในที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตได้แก่ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ส่งผลในด้านบวกให้กับชุมชน สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น
คาสาคัญ : วิถีแห่งการดารงชีวิต ประชากรโดยรอบเหมืองทองคา เหมืองทองคาจังหวัดพิจิตร
Abstract
This research aims to study the physical, economic, social and cultural contexts surrounding the gold
mining community. Pichit province The changes in the way of life of the community and the gold mining
industry. Pichit province This is a qualitative study. By field study Use of basic information, factors affecting
the way of life, interview and participatory observation were collected. The sample was the community in the
vicinity of four gold mines with the area closest to the gold mine. The data is organized and analyzed to
show the cause and effect. And presented in the form of descriptive data analysis.
The results of the study show that factors influencing the physical, economic, social and cultural
contexts that affect the way of life of the community are the changes of the modern society influenced by
the beliefs, Of the population living around the gold mine. Overall, the effect of this is the influx of modernday world culture. Materialism Rely on modern technology, higher living standards, and more comfortable
living. The relationship between the individuals of the community is reduced, creating a more family-oriented
goal in any way, resulting in a lack of mutual affection. The goal of the production was changed from the
original production to the more capital to buy the facilities to replace. The values of beliefs are changed. Link
to the original way of life. Another important aspect is the obvious. Public and private organizations are public
organizations that are most influential and close to the people and communities. Local administrative
organizations are provincial administrative organizations. Sub-district administrative organizations, hospitals,
educational institutes, police stations or other private organizations that have significant economic and public
health effects, education has had a great impact on the change. People change their livelihoods by using the
services of various organizations. Most of the people's lives depend on all organizations to improve the
quality of life for themselves and their families. The changes that result from these factors affect the way of
life that does not influence the community at significant levels.
Another factor is the impact of the gold mining industry on the communities around the four villages
that have significant influence on their livelihood. The problems that affect the land, the migration, the
pollution, the relationship of the community. Health Traditional living Land issues And the gold mining has
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used the influence to expand a large number of occupied areas. Natural resources were destroyed and the
forest, canals, swamps, wild animals, and wild plants were lost. The most important thing is the environment.
Many pollution occurs and affects the living. Water pollution from water on land and underground. People
are very close to the mine, there are cyanide compounds. Heavy metals are accumulated from many mines
in the form of liquids that can flow outwardly contaminate crops and animals. The health of the people. Air
pollution, dust emissions caused by rock explosions And stoning The social community, the community, the
community, the conflicts that result from the gold mine, the benefits are not equal, cause conflict. And
separation of the former. So there are some cracks in the dispute. Internal factors that have no impact on
livelihoods are cultural and economic problems that positively affect the community. The overall economic
condition of the community improved.
Keywords : the way of life , the population around the gold mine , gold mine in Phichit province
บทนา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยโลกในยุคปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงเน้นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี การพัฒนาประเทศเน้นการเดินไปข้างหน้าให้ทันสมัย
มากกว่าการอนุรักษ์ในสิ่งที่มีค่าดั้งเดิมไว้ หวังผลตอบแทนที่เป็นกาไรมากกว่า การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเน้นความเจริญและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ผลของการเน้นพัฒนาหลักด้านเดียวส่งผลกระทบต่อวิถี
แห่งการดารงชีวิตของชุมชนแบบเดิมที่ดาเน้นชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การยายตัวของอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาก็เกิดจากอิทธิพล
ของนายทุน นักการเมือง หรือผู้นาท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าจนเกิดเป็นความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรดิน น้า แร่ธาตุ
ระหว่างรัฐ กลุ่มนายทุน และชุมชน จนกลายเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน พร้อมทั้งการปรากฏตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่กระทาร่วมกับชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นที่ไร้อานาจ ไร้สิทธิ ไร้เสียงดารงชีวิตแบบดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการดาเนินการทางด้านอุตสาหกรรมจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชน จึงเป็นกระแสสังคมในระดับประเทศขึ้นมา จึงกลายเป็นจุด
สนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมของชุมชน ความขัดแย้งต่อการทาอุตสาหกรรมแร่มีความขัดแย้งในหลายพื้นที่ ดังเช่น กรณีการ
คัดค้านเหมืองแร่ถ่านหิน อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง กรณีการคัดค้านเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
กรณีคัดค้านโครงการโรงงานถลุงเหล็กสหวิทยา อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขบวนการคัด ค้านโครงการเหมืองแร่
โพแทช จังหวัดอุดรธานี การคัดค้านเหมืองแร่ทองคาที่ อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และการคัดค้านการทาเหมืองแร่ทองคา ที่
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นต้น การคัดค้านจากประชาชนของท้องถิ่นเป็นผลมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม ผลกระทบทางด้านมลพิษด้านต่าง ๆ ทีมีผลต่อการดาเนินชีวิต ผลผลิตทางการเกษตรสุขภาพร่างกาย สิทธิใน
การด้านที่ทากินต่างๆ ที่มีอยู่เดิมถูกเปลี่ยนแปลง มีผลให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยดารงอยู่ถูกเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยรวม
เป็นการเปลี่ยนไปทางด้านลบมากกว่าด้านบวก มีประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการดาเนินการของอุตสาหกรรม
และเกิดการวิตกถึงอนาคตต่อไปว่าถ้ามีการดาเนินการอุตสาหกรรมต่อไปเรื่อย ๆ ผลกระทบต่างๆ จะมากขึ้นจนประชาชนที่เคย
ดาเนินชีวิตอยู่มาก่อนไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ในที่เดิมได้ จึงเกิดเป็นความวิตกถึงความไม่มั่นคงของชีวิตที่มีมาแต่เดิม
เหมืองแร่ทองคาชาตรี ของบริษัทอัคราไมนิ่งจากัด ตั้งอยู่ที่ ตาบลเขาเจ็ดลูก อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และตาบลท้าย
ดง อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงงานประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขต
ชุมชนรอบด้านมีประชาชนมากกว่า 8,000 คน อาศัยอยู่โดยรอบเหมือง ที่ดาเนินการทั้งการสารวจแหล่งแร่ ขุดเอาสินแร่มาแต่งเพื่อ
แยกสินแร่ที่ต้องการแล้วนามาถลุงแร่ทองคาออกมา โดยเริ่มสารวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และเปิดดาเนินการกิจการเหมืองแร่
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ. 2550 เหมืองแร่ทองคาชาตรี ก็มีพื้นที่ในการประกอบอุตสาหกรรม จานวน 2,500 ไร่ ซึ่งถือว่า
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่ของชุมชนดั้งเดิมมาประกอบอุตสาหกรรม การใช้พื้นที่จานวนมากจาเป็นต้องทาให้
ประชาชนต้องย้ายถิ่นจากถิ่นเดิมไปสู่ถิ่นใหม่ วิถีแห่งการดารงชีวิตจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่วนประชาชนที่ไม่มี
การย้ายถิ่นอุตสาหกรรมเหมืองทองคาก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ส่งผลมีอยู่หลายด้านหลายด้าน เช่น ด้าน
สังคม ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม เพราะเป็นสิ่งใหม่สาหรับชุมชนที่เกิดขึ้นมา เกิดกรณีพิพาทเรื่องพื้นที่ มี
ความขัดแย้งของสังคมในชุมชน เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อถูกเปลี่ยนแปลงไปการเกิดขึ้นของ
อุตสาหกรรมเหมืองทองสิ่งที่ส่งผลในด้านบวกก็มี เช่น การมีโอกาสทางด้านการศึกษาที่มีมากขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนโดยรวมดีขึ้น
กว่าเดิม มี การจ้างงานมากขึ้น สถานที่ สาคัญ หลายแห่งของชุมชนได้รับการพั ฒ นาให้ดี ขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงที่มี ผลต่อการ
ดารงชีวิตของชุมชนต้องพิจารณาในภาพรวมขนาดใหญ่ของสังคมว่าเกิดผลกระทบในระยาวเช่นไร สิ่งที่น่าเป็นห่วงถ้าอุตสาหกรรม
เหมืองทองคายังดาเนินกิจการต่อไปก็ต้องมีการขยายพื้นที่ของการดาเนินการการทาลายทรัพยากรธรรมชาติก็มีมากขึ้ น ความ
ต้องการพื้นที่ในการประกอบกิจการก็มากขึ้น ผลกระทบของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชนกรก็จะมี
มากขึ้นซึ่งวิถีชีวิตดังกล่าวจะไม่ใช่จะเกิดผลกระทบเฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบเหมืองทองคาเท่านั้นแต่จะขยายขอบเขตของปัญหา
ออกไปในระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาในระดับประเทศขึ้นมา จึงน่าจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบ
เหมืองทองคา ซึ่งประเด็นการศึกษาได้ศึกษาให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1
คือประเด็นภายนอกได้แก่ ศึกษาบริบทด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชนโดยรอบเหมืองแร่
ทองคา ประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของวิถีแห่งการดารงชีวิตของชุมชนกับการมีอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ทองคา จังหวัดพิจิตร
วิธดี าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากสื่อสารมวลชน ผู้เชี่ยวชาญ
และสารวจข้อมูลจากพื้นที่จริง โดยการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงค์ กาหนดกลุ่ม
ประชากรและพื้นที่ทาการวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย
1. วิธีการและเครื่องที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษา คือ ชุมชนโดยรอบเหมืองทองคาที่ใกล้เคียงมากที่สุด จานวน 4 หมู่บ้าน
อยู่ในเขตตาบลเขาเจ็ดลูก อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 3 หมู่บ้าน คือหมู่ ที่ 3 บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านนิคม หมู่ที่ 9 บ้านเขาหม้อ
และในเขตต าบลท้ ายดง อ าเภอวั งโปร่ ง จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ จ านวน 1 หมู่ บ้ า น คื อ หมู่ 8 บ้ า นดงหลง เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคาขนาดใหญ่เกิดขึ้นในชุมชนดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีแห่งการดารงชีวิตจากอดีตมา
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อการดาชีวิตอย่างไร การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของการดารงชีวิต ผ่านระบบ
การผลิต การบริโภค ระบบความคิด คุณค่า ความเชื่อ และระบบความสัมพันธ์ของชุมชนในแต่ละช่วงเวลาจากบุคคลในพื้นที่ ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้เข้าไปในชุมชนตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่
และสถานการณ์ของปัจจุบันเพื่อศึกษาประเด็นของปัญหาการวิจัย ตลอดจนทาความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลก่อน แล้วจึงรวบรวม
ประเด็นมาจัดทาเป็นโครงร่างการวิจัย และจัดเก็บข้อมูลส่วนอื่นมาเป็นระยะ อีกทั้งศึกษาข้อมูลส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องจากบทความ
งานวิจัย ข้อมูลจากสื่อสารมวลชน สถานการณ์ทางด้านการเมือง จนสามารถสร้างกรอบแนวคิดและการดาเนินการวิจัยได้ในขั้นของ
การลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูล ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2559 สร้างความคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่ซงึ่
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ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างดีและพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นกลางในสิ่งที่เป็นข้อมูลในอดีตและ
ปัจจุบันลักษณะการเก็บข้อมูลของการวิจัยดาเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) ผู้รู้เกี่ยวกับพื้นที่ที่ศึกษา ผู้นาที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเจาะจงจากกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1) ผู้นาชุมชนที่เป็นกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน ของพื้นที่โดยรอบเหมืองทองคา จานวน 4 หมู่บ้าน
2) นายกองค์การส่วนบริหารตาบลหรือกรรมการบริหารส่วนตาบลของพื้นที่ในเขตการดาเนินการกิจการเหมือง
แร่ 2 ตาบล
3) ผู้นาชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานกลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มเยาวชน จานวน 4 หมู่บ้าน
4) ผู้อาวุโส เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จานวน 4 หมู่บ้าน
5) หัวหน้าครัวเรือน เป็นบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ศึกษาตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จานวน 4 หมู่บ้าน ๆ ละ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มนี้มีจานวนทั้งสิ้น 123 คน เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการดาเนินการของกิจการ
เหมืองแร่ที่มีผลต่อการดารงชีวิตของประชาชนโดยรอบ
1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interviews) ประชาชนในพื้นที่ที่คัดเลือกว่าจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูล
หลักได้มีความรู้ในเรื่องนี้ และเต็มใจจะพูดคุยอภิปราย เป็นการสนทนา ซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้วิถีชีวิตของชุมชนก่อน
และหลังจากมีการสารวจพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน โดยผู้วิจัยได้
กาหนดคาถามไว้อย่างกว้างๆ ล่วงหน้า เป็นลักษณะคาถามปลายเปิดที่มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์ จาก
ประชาชนในพื้นที่ จานวน 3 หมู่บ้านละ 100 คน และ หมู่ที่ 9 บ้านเขาหม้อ จานวน 20 คนรวม 320 คน
1.3 การสั งเกต (Observation) เป็ น การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation observation) ในกิ จ กรรม
ประเพณี ของชุมชน ในวันสาคัญต่างๆ เพื่อศึกษาวิถีแห่งการดาเนินชีวิตจากกิจกรรม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Nonparticipation observation) สังเกตกิจกรรมการดาเนินชีวิตประจาวันเช่นการประกอบอาชีพ การค้าขาย การดาเนินชีวิตทั่วไป
ซึ่งมี 3 กระบวนการ คือ การสังเกต การซักถาม และการจดบันทึก ในระยะแรกในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้แก่การลงพื้นที่จะใช้
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการสังเกตพื้นที่ทางกายภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความสัมพันธ์ของคนในเป็นการสังเกตระดับ
คือเรือน สังเกตระดับชุมชุนที่เป็นสังคมร่วมกัน ในระยะเวลาต่อมาจึงใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตในครบทุกส่วน
1.4 แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในระยะแรกเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มี
โครงสร้ า ง (Unstructured interview) กั บ เฉพาะกลุ่ ม เช่ น ผู้ อ าวุ โ ส เยาวชน พระภิ ก ษุ ประชาชนทั่ วไป ในประเด็ น การ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่สัมพันธ์การทาเหมืองทองคา ทั้งนี้ให้ได้ข้อมูลอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มที่
สัมภาษณ์การดาเนินชีวิตทั่วไปเพื่อที่จะค้นหาประเด็นที่ต้องการจะสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพื่อให้ได้
ข้อมูลตามต้องการอีกครั้งด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ภายใต้ประเด็นที่ต้องการกับกลุ่มตัวอย่างที่
จะกาหนดในขั้นต่อไป
2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ระดับ ดังนี้
2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นข้อมูล จากเอกสารที่มีการศึกษาไว้แล้ว ได้แก่ประวัติของชุมชน ข้อมูลด้านกายภาพของชุมชน การทา
อุตสาหกรรมเหมืองทองคา กระบวนการทาเหมืองทองคา จากสื่ออ้างอิงต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ทราบถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ
เป็นข้อมูลภาคสนามจากพื้นที่ที่กาหนดไว้ของการทาวิจัย โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดย
ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีแห่งการดารงชีวิตของประชาชนโดยรอบเหมืองทองคา
จังหวัดพิจิตร ที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือตามหลักของวิจัยมากที่สุด โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลกระทาดังนี้
1) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนประวัติ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การก่อตั้งถิ่นดั้งเดิม ขนาดชุมชน จานวน
ประชาชน วิถีการดาเนินชีวิตในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ลักษณะทางกายภาพของ
ชุมชน ระบบการผลิต การบริโภค และเทคโนโลยีการผลิต ระบบคุ ณ ค่ า ความเชื่อ ระบบความสัมพั น ธ์ของชุ มชน ประเพณี
วัฒ นธรรม ข้อ มูลเกี่ย วกั บการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ของชุมชนจากการท าเหมือ งทองคาทั้งทางด้านปั จจัยและผลของการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ที่มีต่อครอบครัวและชุมชน ข้อมูลด้านกายภาพและชีวภาพของชุมชน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสารวจสภาพพื้นที่ป่า พื้นที่ทาการเกษตรทั้งพืชและสัตว์
2) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็ นการเก็บ ข้อมูล ที่น ามาหาความสัม พั นธ์หรือความสอดคล้องกับ ข้อมูล ที่เก็บ เชิงคุ ณ ภาพ เช่ น การ
สัมภาษณ์อย่างสั้นกับกลุ่มตัวอย่างทั่วไปเช่นหัวหน้าครอบครัว เอให้ได้ข้อมูลในด้านการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต
ของชุมชนการทาอุตสาหกรรมเหมืองทองคามีผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์กันไปในทางด้านใดเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลโดยวิธีอื่น
3. การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ได้นามาจัดเป็นระบบ ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data triangle check) ที่พิจารณาจาก
เวลา สถานที่และบุคคล ที่แตกต่างกัน ว่าเหมือนกันหรือไม่หากข้อมูลมีความขัดแย้งกัน ผู้วิจัยจะวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดแล้ ว
จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน และนามาวิเคราะห์จากเนื้อหาที่ได้ (Content analysis) หาความหมาย
และทาความเข้าใจกับความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลที่ได้มา เพื่อหาความเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
หรือปรากฏการณ์ ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยการลงพื้นที่สอบถามหรือเก็บข้อมูลซ้า เพื่อยืนยันข้อมูล
อย่างรัดกุม และขยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นต่างๆ เป็นการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ให้สัมพันธ์
ตามหลักการของการวิจัย ประเด็นของการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยกาหนดไว้ดังนี้
ข้อมูลการศึกษาวิถีแห่งการดารงชีวิตของประชาชนโดยรอบเหมืองทองคา จังหวัดพิจิตร ในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 ประวัติของชุมชนด้านการก่อตั้งชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุขที่ดารง
ที่อยู่โดยรอบเหมืองทองคา จังหวัดพิจิตร ในอดีตและปัจจุบัน
3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อวิถีแห่งการดารงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการทาเหมืองทองคา ในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ระบบสั งคมของครอบครัว ชุ ม ชน ระบบการศึ ก ษา เศรษฐกิ จ สาธารณสุ ข การผลิ ต การบริ โภค
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ
2) ระบบคุณค่า ความเชื่อ เป็นความสัมพันธ์ของวิถีแห่งการดารงชีวิตที่มีมาจาก จารีตประเพณี ความเชื่อ
ศาสนา พิธีกรรม และการเมือง
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3.3 การจัดการองค์ความรู้ที่เป็นผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนที่มาจากปัจจัยของการทาเหมือง
ทองคา จังหวัดพิจิตร
ผลการวิจัย
วิถีชีวิตชุมชนที่มีมาก่อนที่มีการประกอบกิจการเหมืองทองคา ประชาชนโดยทั่วไปมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติรอบตัวที่
มีอยู่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามภาวะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของชุมชนโดยรอบเหมืองทองคาจังหวัดพิจิตร ใน 2 ประเด็น คือ
1. บริ บ ทด้ า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมความเป็ น มาของชุ ม ชนโดยรอบเหมื อ งแร่ ท องค า
จังหวัดพิจิตร
1.1 การหลั่งไหลของวัฒนธรรม
ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนมีระบบคุณค่าที่ได้มาจากประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น การพัฒนาชุมชนมาจากฐานของ
วัฒนธรรมชุมชน ความสาคัญของวัฒนธรรมชุมชน หรือวิถีแห่งชุมชน คือ ความมีน้าใจที่งดงามเปี่ยมด้วยความรักและไมตรีต่อกัน
ชุมชนหรือหมู่บ้านมีระบบเอกลักษณ์ของตนเองทั้งในแง่สังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันในระบบ แต่สังคมไทยกาลังเผชิญอยู่
ท่ามกลางวัฒนธรรมสองกระแส กระแสหนึ่ง เรียกว่า “วัฒนธรรมชาวบ้าน” อีกกระแสหนึ่งคือ “วัฒนธรรมทุนนิยม” วัฒนธรรม
ชาวบ้านมีความเป็นอิสระจากวัฒนธรรมชนชั้นกลางและชนชั้นสูง วิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับการใช้แรงงานและชุมชน
เครือญาติ มีความเป็นอยู่ที่สืบช่วงกันมาเป็นเวลายาวนาน วัฒนธรรมชุมชน คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องเรื่องของศักยภาพและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน มีการเรียนรู้สืบทอดต่อกันมาสั่งสมประสบการณ์มาหลายชั่วอายุคน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ภาษา การพูด การ
เขียน การทามาหากิน การแต่งกาย การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น เมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมได้ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมมีแนวคิดหลายด้านที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น 1) ความสมดุลทางโครงสร้างและ
หน้าที่สังคม 2) แนวคิดเรื่องข้อกาหนดทางเศรษฐกิจ 3) แนวคิดเรื่องการแพร่กระจายของวัฒนธรรมที่อื่นเข้ามา
1.2 การขยายตัวของชุมชน
ชุมชนโดยรอบเหมืองทาคาประกอบไปด้วย 4 ชุมชน คือ หมู่ 4 บ้านเขาดิน หมู่ 8 บ้านนิคม หมู่ 9 บ้านเขาหม้อ
ตาบลเขาเจ็ดลูก และ หมู่ 8 บ้านดงหลวง ตาบลท้ายดง จากยุคเริ่มแรกที่มีครอบครัวประมาณ 15-20 ครอบครัว จากการสอบถาม
ผู้อาวุโสของชุมชนทาให้ทราบถึงลักษณะการขยายตัวของชุมชน ชุมชนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบและมีกลุ่มภูเขาขนาดไม่สูงมากนักซึ่ง
เป็นป่าไม้ ชุมชนมีการอพยพตามมาอีกมากมาย เพราะความต้องการหาที่ทากินใหม่ของครอบครัวใหม่เพื่อหาที่ประกอบอาชีพ เมื่อ
มีค นอพยพเข้ามาอยู่ ม ากขึ้ น ทรัพ ยากรในชุม ชนที่ เคยอุ ดมสมบู รณ์ มี ทั้ งสัต ว์ป่ า ป่ าไม้ ลาคลอง หนอง แหล่ งน้ า ก็ เริ่มมี ก าร
เปลี่ยนแปลงมีการตัดไม่ทาลายป่ามากขึ้นเพื่อนามาใช้ประโยชน์ก่อสร้างบ้านเรือน การการขยายพื้นที่ทาการเกษตรมากขึ้นได้มีการ
รุกพื้นที่ป่า เปลี่ยนแปลงทางเดินของลาคลอง หนอง บึง สัตว์ป่าที่เคยชุมชุมก็ถูกคนล่าเพื่อใช้เป็นอาหารลดลงจนบางชนิดไม่เหลือ
ให้ได้เห็นอีก สภาพของป่าก็ลดไปเหลือต้นไม้บนคันนาเท่านั้น ลักษณะของการขยายตัวของประชากรโดยรอบเหมืองทองคาในอดีต
จนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นจาก

1.3 องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
การเมืองการปกครองของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยการเปลี่ยนทางด้านการเมืองมีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนเช่นเดียวกันกับอิทธิพลอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองในส่วนท้องถิ่นหลาย
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ด้ านโครงสร้างทางวิถี ชีวิ ต ชุม ชนก็ เปลี่ ย นแปลงไปมี ระบบการปกครองในชุ ม ชนที่ แ ตกต่ างไป อ านาจหน้ า ที่ ข องประชากรก็
เปลี่ยนแปลงไปมีทั้งด้านเสริมความเจริญกับมีทั้งด้านลดความสัมพันธ์ของประชากรในชุมชนลงก็มี องค์กรต่ าง ๆ มีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีส่วนช่วยเหลือผลักดันโครงการมาสู่ท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนในบางครั้งการช่วยสิ่ง
หนึ่งแต่ไปเป็นการทาลายอีกสิ่งหนึ่งซึ่งวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์โดยรวมอาจขัดแย้งกันได้ แต่ก็มีหลายองค์กรสร้างประโยชน์
ให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง องค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
2. การเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งการดารงชีวิตของชุมชนกับการเกิดขึ้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคา จังหวัดพิจิตร
2.1 ด้านการย้ายถิ่นของประชาชน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ทาเหมืองทองคา ตรงส่วนพื้นที่ของบริเวณเหมืองทองคาแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่
เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เมื่อเหมืองทองคาเข้ามาดาเนินการก็จะกาหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ต้องไม่มีประชาชนอยู่อาศัยเนื่องด้วย
การทาอุตสาหกรรมเหมืองทองจาเป็นต้องปรับพื้นที่และเปิดพื้น ที่ของระเบิดหินเพื่อนามาสกัดทองคาออกมาอีกทั้งยังต้องก่อสร้าง
โรงงานหลายส่วนของกระบวนการผลิต ส่วนนี้พื้นที่ที่ต้องถูกกาหนดบริเวณในการทาเหมืองทองคา ประมาณ 3,900 ไร่ จนกระทั่ง
ปัจจุบัน จากกว่า 200 หลังคาเรือน เหลืออยู่อาศัยเพียง 4 หลังคาเรือน โรงเรียนที่เคยมีอ ยู่ กลายเป็นโรงเรียนร้าง การย้ายถิ่น
ของประชาชน ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันแต่เดิมก็ถูกเปลี่ยนแปลงของประชาชนกลุ่มหนึ่งออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยเกิดจากความไม่
สมัครใจแต่เกิดจากความจาเป็นวิถีชีวิตดังกล่าวก็จะมีอิทธิพลต่อชุมชนทั้งหมดโดยภาพรวม เนื่องด้วยวิถีชีวิตเป็น วิถีชีวิตที่เป็นแบบ
องค์รวมของชุมชนทั้งหมด ผลที่เกิดขึ้นเกิดภาวะของชุมชนล่มสลายตรงส่วนของบริเวณที่ทาเหมืองทอง สถานที่สาคัญหลายแห่งมี
การเปลี่ยนแปลงเช่น วัดเขาหม้อ แต่เดิมประชาชนเป็นศูนย์กลางของจิตใจชาวพุทธก็อยู่ในเขตพื้นที่ของการทาเหมืองทาให้เป็นวัด
ล้างไป โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เป็นสถานศึกษาที่จัดสอนให้แก่เยาวชนของชุมชน จาเป็นต้องปิดไป เพราะอุตสาหกรรมเหมืองคามี
ผลกระทบต่อนักเรียน ในด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม การเกิดการแยกสลายของชุมชนตัดขาดวัฒนธรรม อารยะธรรมที่มีแต่เดิมไป
ความสมดุลของวิถีชีวิตชุมชนแต่เดิมย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง ประชาชนบางคนจาเป็นต้องแยกออกไปจากเครือญาติ การดาเนิน
ชีวิตที่เป็นปกติมาอย่างยาวนาน ต้องไปปรับตัวใหม่ในสถานที่ใหม่ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกนาน ก็ถือได้ว่าเมื่อพื้นที่ถูกกาหนดเป็นเหมือง
ทองคาวงจรแห่งวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
2.2 ด้านความสัมพันธ์ของชุมชน
เมื่อมีอุตสาหกรรมเหมืองทองคาประชาชนมีแนวคิดที่แตกต่างกันมากขึ้นบางส่วนเห็นด้วยต่อการมีเหมือง
ทองคาเพราะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิมมีการประกอบการค้าขายมากขึ้นในชุมชน มีการจ้าง
งานมากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ในภาพรวมดีขึ้น ส่วนประชาชนอีกกลุ่มมีแนวคิดว่าการเกิดขึ้นของเหมืองทองคาก่อให้เกิดปัญหาหลาย
ด้าน เช่น การสูญเสียพื้นที่ทากินแต่เดิม ต้องย้ายถิ่นไปอยู่ที่ใหม่ การเกิดมลพิษที่เป็นผลจากการทาเหมืองทองคา สารพิษปนเปื้อน
ฝุ่นละออง มลพิษทางเสียง การทาลายพื้นที่ป่าชุมชน แหล่ งต้นน้า การทาลายหน้าดินเป็นต้น ประชาชนชนจึงมีความขัดแย้งกัน
เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เห็นด้วย กับผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่อการมีเหมืองทองคา ความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีมาแต่เดิมก็ถูกเปลี่ยนแปลงไป
ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะเชื่อมโยงต่อวิถีชีวิตของประชาชนขึ้นมา ประชาชนชนเริ่มจะเข้าร่วมกลุ่มสัมพันธ์กันเหมือนแต่เดิม ทัศนคติ
ที่มีแต่ก่อนก็เริ่มมีความขัดแย้ง และประชาชนโดยส่วนใหญ่ของชุมชนก็มีทัศนคติว่าการประกอบกิจการเหมืองทองทาให้เกิดความ
ขัดแย้งของคนในชุมชน
2.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ปัญ หาด้านสารพิษในแหล่งน้า แต่เดิมแหล่งน้าจากธรรมชาติสามารถนามาใช้ในการอุปโภคบริโภค และทา
การเกษตร จากล าคลอง หนอง และน้ าใต้ ดิน แต่ เมื่ อมี อุ ต สาหกรรมเหมื อ งทองประชาชนเกิ ดความไม่มั่ น ใจในการน ามาใช้
เนื่องจากกลัวสารพิษจะมีการรั่วซึมเข้ามาปนเปื้อนกับน้า ในฤดูฝนที่มีน้าหลากประชาชนที่เพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพด ถั่ว ก็กลัวว่า
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พืชทางการเกษตรเหล่นั้นจะได้รับสารพิษที่มีจากเหมืองจึงสร้างความหวาดระแวงต่อสิ่งเหล่านี้ การแก้ปัญหาจากเหมืองทองคาก็คือ
ได้นาน้าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคมาแจกให้กับประชาชนของชุมชนโดยรอบ แต่อาจก็ไม่พอเพียงที่นาไปใช้ในกิจกรรมอื่ นๆ ได้
ผลกระทบทางด้านน้าประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการประกอบกิจการเหมืองทองคาจะทาให้น้าที่ใช้ในการบริโภคไม่เหมาะสม
ไม่พอเพียง และทาให้ น้าในหนอง คลอง บึง ไม่สะอาด ก่อให้เกิดความลาบากในการดารงชีวิต วงจรของสิ่งมีชีวิตที่เคยพึ่งพาในการ
ดารงชีวิตก็เปลี่ยนไปแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ได้รับผลกระทบ พืช สัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารก็ไม่สามารถนามาอุปโภคได้ดังเดิม ซึ่งเป็น
เรื่องสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เป็นผลจากการประกอบกิจการเหมืองทองคา
ปัญหาด้านฝุ่นละอองจากการสัมภาษณ์ประชาชนว่าเมื่อมีการระเบิดจะมีปัญ หาเรื่องเสียง ฝุ่น การสั่นสะเทือน
และการนอนไม่หลับ เพราะเสียงดัง ทาให้เกิดอาการคันไปทั้งตัว มีรถบรรทุกขนแร่วิ่งตลอดเวลา แต่ทางเหมืองก็ชี้แจงว่าการระเบิด
หินแต่ละครั้งจะมีการพรมน้าเพื่อลดปริมาณฝุ่นแต่ก็มีบ้างแต่ไม่มาก ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการประกอบกิ จการเหมือง
ทองคา ว่าสร้างปริมาณฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และทาให้เกิดระดับความดังของเสียงที่ก่อให้เกิดอันตรายที่มี
ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ จนทาให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปประชาชนมีการเจ็บป่วยมากขึ้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึน้ สุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
ปัญหาด้านเสียงการประกอบกิจการเหมืองทองคาจะมีการระเบิดหิน และบรรทุกหินเพื่อนาไปโม่ให้ละเอียดเพื่อ
สกัดเอาทองคาออกมาการทางานของเหมืองจะมีการทางานตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งจะมีเสียงที่ชุมชนนั้นได้ยินการทากิจกรรมดังกล่าว
จากการการสารวจความคิดหินของประชาชนโดยรอบเหมืองทองคามีทัศนคติต่อการประกอบกิจการเหมืองทองคาว่าทาให้เกิด
ระดับความดังของเสียงที่จะเป็นอันตรายได้และมีการทาให้เกิดบ่อยครั้งบ่อยครั้ง ซึ่งผลกระทบมีทั้งในเวลากลางคืนเพราะต้องได้ยิน
เครื่องจักรทางานตลอดเวลาและมีเสียงอื่นๆ ที่ดังขึ้นในบางเวลาทาให้การหลับนอนของประชาชนอยู่ไม่เป็นปกติเหมือนแต่ก่อนต้อง
คอยหวาดวิตกทาให้สุขภาพจิตเสีย ในส่วนเวลากลางวันการระเบิดหินจะทาในสองช่วงเวลาในแต่ละวันซึ่งการระเบิดหินจะมีเสียง
ดังมากและพื้นดินจะสั่นสะเทือนและคละคลุ้งด้วยฝุ่นละอองประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยงก็จะหวาดวิตกทา
ให้การดาเนินชีวิตไม่เป็นปกติซึ่งประชาชนก็จาเป็นต้องดารงชีวิตอยู่ต่อไป
อภิปรายผล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในสภาพปัจจุบันมากที่สุด
ได้ แก่การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมเหมืองทองคา ผลกระกระทบจากการดาเนิน การเหมืองแร่ทุกชนิดก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม เช่นการเปิดหน้าดินก่อให้เกิดการชะล้างพังทลาย การทาเหมือแร่เป็นอุปสรรคสาคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยา กรอื่น
เหมืองแร่มีการขุดระเบิด ฉีดน้า ปล่อยให้น้าไหลสู่พื้นดิน ไหลต่อลงสู่แม่น้าลาคลอง ทาให้ดินเกิดความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์
ทาให้คุณภาพน้าเสียหายนอกจากน้ายังทาให้แหล่งน้าธรรมชาติตื้นเขินมีผลต่อสัตว์น้า คือ ทาลายแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร ที่อยู่
อาศัย ทรัพยากรป่าไม้ การทาลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความสะดวกคล่องตัว การสารวจแร่มีการถากถางป่าไม้เป็นบริเวณกว้าง
พบว่าแร่และป่าถูกทาลายอย่างถาวร ผู้ประกอบการมิได้สนใจเรื่อสิ่งแวดล้อมเพราะถือว่าเป็นเพิ่มต้นทุนของโครงการ ขาดการ
ควบคุมกาหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (SIA และ EIA) และองค์กรรัฐมิได้ให้ความสนใจ ระยะเวลาทาให้เกิดการสะสมที่ส่งผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง ความคิดเห็นของประชากรเริ่มมีความวิตกกังวลในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ดิน น้า
อากาศ ส่วนด้านสังคม เศรษฐกิจ ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ ดี ผลการศึกษาปัจจัยภายนอก เช่นการหลั่งไหลของวัฒ นธรรม
ภายนอก องค์กรภารรัฐและเอกชน ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนมากนัก ปัจจัยภายในการขยายตัวของประชากร
ของชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วคือ ความ
วิตกกังวลเรื่องสารพิษและสารตกค้างอื่น ๆ ในน้า ดิน อากาศ การลดลงของป่าไม้ จากความไม่สมใจของผู้ประกอบการ ปัญหาข้อ
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พิพาทเรื่องที่ดิน ทาให้เกิดกระแสต่อต้านในชุมชนขึ้นและไม่นาเสนอข้อมูลที่สร้างความไว้วางใจ ขณะเดียวกันการพึ่งพาหรือการ
ร้องขอต่อภาคองค์กรส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความสาคัญแต่อย่างใด การกระจายอานาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดหน้าที่ในการ
จัดการระบบบริการสาธารณะ และเน้นให้อานาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ยังทาได้ไม่เต็มที่ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการของประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตาบลเขาเจ็ดลูกก็ยัง
มีค่อนข้างน้อย ความขัดแย้งของชุมชนนาไปสู่การฟ้องร้องกันมาตลอดการฟ้องร้องหลายเรื่องได้รับการตอบสนองผู้ประกอบการ
ต้องหยุดดาเนินกิจการบางส่วนที่วางแผนไว้แต่ก็ไม่ได้หยุดกิจการไปทั้งหมด ข้อร้องเรียนของกลุ่มประชากรที่ไม่เห็นด้วยได้นาข้อ
ร้องเรียนไปสู่ผู้บริหารของประเทศและได้รับการตอบสนองที่ดีรัฐบาลได้ค้นหาข้อมูลของผลกระทบของกิจการเหมืองทองคาที่ต่อ
ประชาชนของชุมชน จนนาไปสู่การมีมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้ยุติการดาเนินกิจการเหมือง
ทองคาทั้งหมดในช่วงสิ้นปี 2559 ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่วิถีชีวิตของชุมชนกับมาสงบเหมือนดังเดิมแต่สิ่งที่มีเหมืองทองคาก็ทิ้งไว้ในสิ่ง
ที่ผู้ประกอบการได้ดาเนินการที่จะต้องแก้ไขกันต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาภาคสนาม ซึ่งผู้วิจั ยกาหนดใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเป็น
ส่วนประกอบการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ชุมชนโดยรอบเหมืองทองคา 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนิคม บ้านเขาหม้อ บ้านเขาดิน และบ้านดงหลวง คือบ้านเขาดิน คิดเป็น ร้อย
ละ 12.27 บ้านนิคม คิดเป็นร้อยละ 13.13 บ้านเขาหม้อ คิดเป็นร้อยละ 52.87 บ้านดงหลวง คิดเป็นร้อยละ 58.14
จากนั้นได้นาข้อมูลมาทาการจัดระเบียบและวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเหตุและผล และนาเสนอในลักษณะของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การศึกษาวิจัยในครั้งสามารถสรุปผลของการศึกษาที่เป็นปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน
โดยรอบเหมืองทองคาได้ 2 ประเด็น ดังนี้
1. ปัจจัยภายนอกชุมชน ประชากรโดยรอบเหมืองทองคา จังหวัดพิจิตร เป็นชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนหรือได้รับอิทธิพล
ของความคิ ด ความเชื่อ วัฒ นธรรม จากสั งคมภายนอกเช่นเดียวกับ สังคมของชุมชนอื่น เนื่ องด้วยการติดต่ อสื่อสารกับ สังคม
ภายนอกเป็นได้ง่ายจากความสะดวกของการคมนาคม การสื่อสารที่มีความทันสมัยขึ้น ประชากรรุ่นใหม่เข้าหาการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเมืองมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ จึงเป็น ปั จจัยต่อ การเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิตของชุ มชน ภาพโดยรวมที่ได้ รับแล้ วปรากฏให้เห็ นเป็ น
วัฒนธรรมของทุนนิยม วัฒนธรรมทุนนิยมคือวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ที่บริโภค อุปโภควัตถุนิยม พึ่งพาเทคโนโลยีสูงต้องการ
ความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิต สิ่งที่ได้รับเข้ามาได้แก่เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ ทาให้วิถีชีวิตของชุม ชนมีค่านิยม
ทางด้านวัตถุมากขึ้นหาสิ่งอานวยความสะดวกมาตอบสนองความต้องการมากขึ้น สร้างค่านิยมการแข่งขันระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่างกันของบุคคลของชุมชนลดน้อยลงสร้างเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจของครอบครัวให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีใดก็ได้ทาให้
เกิดความขาดหายของความสัมพันธ์ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ปัจจัยภายนอกอีกด้านหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชุมชนได้แก่ องค์กรภาครัฐและเอกชน สังคมโดยรวมของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองชุมชนอยู่
ภายใต้การปกครองของรัฐยึดกฎระเบียบที่รัฐกาหนดมาใช้ในการปกครอง การเปลี่ยนทางการเมืองการปกครองส่งผลต่อการ
ปกครองที่มาเกี่ยวข้องกับชุมชน ระบบการปกครองของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมีองค์กรหลากหลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน ทั้งส่วนที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนทั้งส่วนที่ก่อผลกระทบด้านลบกับชุมชน จึงทาให้วิถีชีวิตของชุมชนถูกโน้มนาด้วย
อิทธิพลขององค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรภาครัฐที่มีอิทธิพลและใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากที่สุดได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานีตารวจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ทางานร่วมกับชุมชนอีกหลายหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน เช่น ด้านการค้าขาย ด้านการเงินการธนาคาร
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ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการสื่อสาร ด้านธุรกิจ ด้านความมั่นคง หรือด้านอื่น องค์กรต่างเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชน
ในยุคปัจจุบันมากทั้งรูปแบบการดาเนินชีวิต รูปแบบวัฒนะธรรม รูปแบบความเชื่อ ความคิด ล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน
2. ปัจจัยภายในชุมชน อิทธิพลที่มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบเหมืองทองคา จังหวัดพิจิตร คือ
ปัจจัยภายในของ สามารถจาแนกปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ การขยายตัวของประชากร ของชุมชน ประชากรมีจานวนประชากร
เพิ่มขึ้นจากครอบครัวขนาดเล็กเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ มี จานวนครัวเรือนของชุมชนมากขึ้น มีการขยายของจานวนประชากร
ชุมชนมีความต้องการทรัพยากรที่ดินในการทามาหากินเพิ่มขึ้นทาให้พื้นที่ทากินถูกแบ่งไปไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ด้าน
การประกอบอาชีพก็ยากขึ้น ผลผลิตจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรก็สร้างรายได้น้อยทาให้เกิดปัญ หาหนี้สินจากการกู้ยืม
เงินในระบบเช่นธนาคารของรัฐหรือนอกระบบจากนายทุน การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมเหมืองทองคามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ างมาก ได้ แ ก่ ปั ญ หาของป่ าไม่ พื้ น ที่ ท ากิ น แหล่ งน้ า สั ต ว์ ป่ า สั ต ว์ น้ า พื ชที่ ใช้ ในการอุ ป โภคบริ โภค
สภาพแวดล้อมของชุมชน กิจการเหมืองทองมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนสรุปได้ดังนี้ อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมผลการศึกษาพบว่า
ประชากรโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเป็นผลกระทบที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ด้านสารพิษไซยาไนด์ โลหะหนัก ที่นามาใช้ในการ
สกัดทองคาออกมาจากแร่ที่โรงงานได้กักเก็บไว้จานวนมากประชากรไม่มีความมั่นใจต่อสารที่กักเก็บไว้ว่าจะมีการแพร่กระจายมาสู่
ชุมชนโดยรอบเหมืองทองคาหรือไม่ละการเพิ่มปริมาณก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จะไหลซึมไปสู่พืชทางการเกษตรที่ปลูกไว้ สัตว์ที่เลี้ยง
สัตว์น้า หรือน้าดื่มที่ใช้บริโภค ประชากรไม่มีความมั่นใจแม้ว่าทางเหมืองทองคาจามีการแจกจ่ายน้าดื่มแล้วก็ตามแต่การดารงชีวิตก็
ยังจาเป็นต้องใช้น้าจากแหล่งน้าของธรรมชาติอยู่อิทธิพลด้านฝุ่นละอองจากการทาเหมืองทองคา มีการระเบิดหินและขนแร่จากที่
หนึ่งไปสกัดทองคาอีกที่หนึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองและเสียงดังทาให้เด็กและคนชราเมื่อได้ ยินเสียงตกใจและมีอาการเครียดส่วนฝุ่น
ละอองมีผลต่อทางเดิมหายใจของประชากรโดยรอบ การขนแร่จะทาทั้งกลางวันและกลางคืนจึงทาให้ชุมชนมีความวิตกกังกลต่อ
การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคามีรายงานผลการตรวจสุขภาพของประชากรโดยรอบพบว่าสุขภาพเสื่อมโทรมซึ่งเกิดจาก
ผลกระทบของการทาเหมืองแร่ทองคา อิทธิพลที่มีผลกระทบอีกด้านหนึ่งได้แก่ด้านสังคม ชุมชนมีความขัดแย้งของประชากรมากขึ้น
มีกลุ่มประชากรที่ต่อต้านการทาเหมืองได้รวมกลุ่มกันฟ้องร้อง เรียกร้องหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัด จากรัฐบาลทาให้เกิดข้อ
ขัดแย้งกับประชากรที่เห็นด้วยกับการประกอบกิจการเหมืองทองคาได้แก่ประชากรที่ได้ประกอบอาชีพกับเหมืองทองคาหรือองค์กร
ต่างในระดับ ตาบลที่ ได้ รับ ทุ น ในการพั ฒ นาหน่ วยงานซึ่งเป็ น ข้อขั ดแย้ งของชุ มชนที่ อยู่ร่วมกัน ที่มี ความคิ ดเห็ นแตกต่ างกัน ซึ่ ง
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของชุมชนโดยภาพรวม ผลกระทบทางด้านปัญหาที่ดินการประกอบกิจการเหมืองทองคามีการขายพื้นที่
ในการสารวจและขยายพื้นที่ของการสัมประทานทาเหมืองมากขึ้นก็มีความจาเป็นที่จะเสาะหาพื้นที่โดยมีการซื้อที่ดินจานวนมาก
เมื่อประชากรส่วนใดที่ไม่ขายก็ถูกอิทธิพลหรือการบีบบังคับการใช้ที่ดินที่ไม่สะดวกการขายพื้นที่ทาให้เกิดการเปลี่ยน แปลงของ
ธรรมชาติดั้งเดิม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจะมีผลทางด้านบวกกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่ การประกอบกิจการเหมืองทองคาเป็นการส่งเสริม
การสร้างรายได้ของประชากรให้มากขึ้นหลายครอบครัวได้ประกอบอาชีพในเหมืองทองคา ทาให้รายได้ระดับครอบครัวสูงขึ้น
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ต่อไป มีการซื้อขายในชุมชนมากขึ้น เยาวชนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการก่อสร้างและปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นด้านบวกของเศรษฐกิจของชุมชน ด้านวัฒนธรรมของชุมชนกิจการเหมืองทองคาไม่มีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมของชุมชน ผลกระทบต่อวัฒนธรรมชุมชนเป็นปัจจัยภายนอกคือกระแสสังคมที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนมากกว่า บางครั้ง
ได้รับผลดีจากการสนับสนุนจากเหมืองทองคาในการช่วยเหลือวัด โรงเรียน หรือชุมชนในกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลดีต่อการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
กิตติกรรมประกาศ
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งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือและความร่วมมือกับบุคลและองค์กรหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัย
และพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค์ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ กลุ่ม ตั วอย่ างคือ ประชากรต าบลเขาเจ็ด ลู ก และ
ขอขอบคุณ นักศึกษาที่อาสาสมัครช่วยงานวิจั ย ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ช่วย
ประสานงานด้านต่างๆ ให้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณสานักงานวิจัยแห่งชาติ ที่จั ดสรรงบประมาณเป็นวิจัยในครั้งนี้ และสุดท้ายนี้
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้การศึกษา
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การศึกษาความหมายและประเภทของคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น
A STUDY OF MEANING AND TYPES OF ONOMATOPOEIA USED
IN JAPANESE COMIC BOOKS
กานดา ไชยเพชร ศศิวิมล ควรสมบัติ และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์*
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของคาเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูน
ภาษาญี่ปุ่น และเปรียบเทียบอัตราการปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว แนวละ 2 เล่ม รวม 10 เล่ม ผลการวิจัยพบว่า
1) คาเลียนเสียงธรรมชาติ ปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น รวม 668 คา มีอัตราการใช้ 1,457 ครั้ง จาแนกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) คาเลียนเสียง ทีแ่ บ่งออกเป็นคาเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) และคาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (GIongo) พบ
รวม 440 คา มีอัตราการใช้ร้อยละ 73.30 มากกว่า (2) คาแสดงสภาพ ที่แบ่งเป็นคาแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) คาแสดง
ท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) และคาแสดงอารมณ์ ความรู้สึก (Gijoogo) พบรวม 228 คา มีอัตราการใช้ ร้อยละ 26.70 โดยใน
ประเภทของคาเลียนเสียง คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) พบใช้มากกว่า ขณะที่ ในประเภทของคาแสดงสภาพ คาแสดง
ท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) พบใช้มากที่สุด และ 2) คาเลียนเสียงธรรมชาติ มีอัตราการปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแนว
วิทยาศาสตร์สูงที่สุด ร้อยละ 26.01 รองลงมาคือ แนวตลก ร้อยละ 24.23 แนวต่อสู้ ร้อยละ 20.66 แนวกีฬา ร้อยละ 15.51 และ
แนวสืบสวน ร้อยละ 13.59 ตามลาดับ
คาสาคัญ : คาเลียนเสียงธรรมชาติ ภาษาญี่ปุ่น หนังสือการ์ตูน
Abstract
This research aims to study a meaning and types of Onomatopoeia used in Japanese comic books
and compare the frequency of them in 2 books of 5 genres of 10 Japanese comic books. The results show
that 1) there are 668 Onomatopoeia words used in 10 Japanese comic books for 1,457 times. They are
divided into 2 types: (1) Sound mimic words (440 words used by 73.30%), which are separated as words
describing the sounds produced by humans and animals (Giseigo) and words describing the other sounds
generally found in nature (Giongo), are used more than (2) Statement words (228 words used by 26.70%),
which are separated as words describing the appearances of non-living beings (Gitaigo), words describing the
actions of living beings (Giyoogo), and words describing the feelings and emotions of human (Gijoogo).
According to the frequency, the group of Giongo is used over on type of Sound mimic word whereas the
group of Giyoogo is used the most on type of Statement words. And 2) Onomatopoeia words are used in
Japanese sci-fi comic books (26.01%) at most, and used in Japanese comedy comic books (24.23%), Japanese

676

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

action comic books (20.66%), Japanese sport comic books (15.51%), and Japanese suspense comic books
(13.59%), respectively.
Keywords : onomatopoeia, japanese, comic book

บทนา
หนั งสื อ การ์ ตู น ญี่ ปุ่ น หรือ ที่ เรี ย กว่า まんが (Manga) ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ างแพร่ห ลายทั้ งในประเทศญี่ ปุ่ น เองและ
ต่างประเทศ โดยถูกนาไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทย แต่จากการสังเกตหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ฉบับแปลภาษาไทยกลับ
พบว่าผู้แปลมักหลีกเลี่ยงการแปลคาเลียนเสียงธรรมชาติโดยจะคงรูปคานั้นไว้ตามเดิม คาเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia)
หรื อ ที่ เรีย กในภาษาญี่ ปุ่ น ว่ า オノマトペ (Onomatope) คื อ ค าที่ เลี ย นแบบเสี ย งสิ่ งต่ า ง ๆ ทั้ งสิ่ งมี ชีวิ ต และสิ่ งไม่ มี ชีวิ ต จาก
ธรรมชาติโดยแสดงออกมาในรูปของภาษา เป็นคาที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการสื่อสาร ช่วยทาให้มองเห็นภาพและสื่อความหมายถึงสิ่ง
ที่กาลังกล่าวถึงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยคาเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะเด่นที่ไม่ใช่เป็นเพียงการเลียนแบบเสียง
แต่ยังบรรยายถึงสภาพ ลั กษณะท่ าทาง กริยาอาการต่ าง ๆ จากประสาทสัมผัส ของผู้ ส่งสารเพื่ อให้เห็ นภาพที่ ชัดเจนขึ้น ด้ วย
(Nakanishi, 1995) Kindaichi (1978) Vookaa (2001) Yusan (2005) และ Kristen (2015) จึงได้จาแนกคาเลียนเสียงธรรมชาติ
ในภาษาญี่ปุ่นออกเป็น 5 ประเภทคล้ายกัน ได้แก่ คาเลียนเสียงสิ่งไม่มีชีวิต คาเลียนเสียงสิ่งมีชีวิต คาแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต คา
แสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต และคาแสดงความรู้สึก โดยคาเลียนเสียงธรรมชาติ ในภาษาญี่ปุ่น ปรากฏทั้งคาที่มาจากภาษาจีนซึ่งจะมี
ความหมายตามอักษรจีนนั้น เช่น 満々と水をたたえている (manman-to mizu-o tataeteiru) “เติมน้าจนเต็มปริ่ม” และคาที่
ดัดแปลงโดยการซ้าพยางค์หลัก 2 พยางค์ เช่น みちみち話しながら来た (michimichi hanashinagara kita) “คุยกันระหว่าง
ทางจนมาถึง” (Atoda and Hoshino, 1993) อย่างไรก็ตาม ทั้งที่คาเลียนเสียงธรรมชาติพบใช้ทั่วไปในภาษาญี่ปุ่นทั้งในภาษาพูด
และงานเขียนที่ ไม่เป็น เชิงวิชาการ โดยเฉพาะในหนั งสือ การ์ตูน ญี่ ปุ่น ที่มี คาเลียนเสี ยงธรรมชาติป รากฏใช้อยู่เป็นจานวน มาก
(Imaneko, 2017) แต่ในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นกลับไม่ค่อยกล่าวถึงคาประเภทนี้ เท่าใดนัก นอกจากนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับคาเลียน
เสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นยังพบน้อยมาก ในประเทศไทยมีเพียงงานของกันต์ อาลัยญาติ (2553) ที่ศึกษากลวิธีการเรียนรู้คา
เลียนเสียงธรรมชาติภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย งานของโสภา มะสึนาริ (2553) ที่ศึกษาการเรียนรู้คาเลียนเสียงธรรมชาติและคา
แสดงท่าทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยโดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา และงานของณั ฏฐิรา ทับทิม (2556) ที่
ศึกษาวิธีการและประเภทการแปลคาเลียนเสียงธรรมชาติแ ละคาบอกอาการหรือสภาพในหนังสือการ์ตูนเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
และนวนิยายเรื่องคินดะอิจิจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคาเลียนเสียงธรรมชาติโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ความหมายและประเภทของคาเลียนเสียงธรรมชาติ ที่ปรากฏใช้จริงในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น และ
เปรียบเทียบอัตราการปรากฏของคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแต่ละแนว เพื่อนาผลวิจัยที่ได้ไป พัฒ นา
บทเรียนภาษาญี่ปุ่นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนักแปล/ล่ามได้
วิธีการดาเนินวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยสารวจการใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติใน
ด้านความหมายจากหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว ได้แก่ แนวกีฬา เรื่องปริ๊นซ์ ออฟ เทนนิส (Tenitsu on Ojisama) แนวตลก
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เรื่ อ งชิ น จั ง (Crayon Shin-chan) แนวต่ อ สู้ เรื่ อ งรั น มะ (Ranma) แนวสื บ สวน เรื่ อ งโคนั น (Meitantei Conan) และแนว
วิทยาศาสตร์ เรื่องโดราเอม่อน (Doraemon) แนวละ 2 เล่ม รวม 10 เล่ม จากนั้นจาแนกประเภทของ คาเลียนเสียงธรรมชาติที่
พบตามเกณฑ์หน้าที่ทางความหมาย แล้วเปรียบเทียบอัตราการปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ ปุ่น ทั้ง 5 แนว โดยวิเคราะห์
ข้อมู ลเชิงสถิติด้วยค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยแสดงด้วยตารางและแผนภาพ
ประกอบการบรรยาย โดยดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูลคาเลียนเสียงธรรมชาติจากหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จานวน 10 เล่ม
3. วิเคราะห์ความหมายของคาเลียนเสียงธรรมชาติจากบริบทการใช้ และจาแนกประเภทตามหน้าที่ทางความหมาย
ออกเป็น 2 ประเภท รวม 5 กลุ่ม ได้แก่
1) คาเลียนเสียง แบ่งเป็น (1) คาเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) และ (2) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Gitaigo)
2) คาแสดงสภาพ แบ่งเป็น (1) คาแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) (2) คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) และคา
แสดงอารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo)
4. เปรียบเทียบอัตราการปรากฏของคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นทัง้ 5 แนว
5. สรุปและนาเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ประเภทของคาเลียนเสียงธรรมชาติจาแนกตามเกณฑ์หน้าที่ทางความหมาย
จากการศึกษาคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว แนวละ 2 เล่ม รวม 10 เล่ม พบ คาเลียน
เสียงธรรมชาติทั้งหมด 668 คา โดยมีอัตราการปรากฏทั้งหมด 1,457 ครั้ง
คาเลียนเสียงธรรมชาติที่พบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จาแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามหน้าที่ทางความหมาย
ได้แก่ 1) คาเลียนเสียง พบ 440 คา (ร้อยละ 65.87) มีอัตราปรากฏ 1,068 ครั้ง (ร้อยละ 73.30) และ 2) คาแสดงสภาพ พบ 228
คา (ร้อยละ 34.13) มีอัตราปรากฏ 389 ครั้ง (ร้อยละ 26.70) และแบ่งกลุ่มตามหน้าที่ทางความหมายได้เป็น 5 กลุ่ม ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการปรากฏของคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จาแนกตามหน้าที่ความหมาย
ประเภทของคาเลียนเสียงธรรมชาติ
คาเลียนเสียง
1) คาเลียนเสียงคนและสัตว์
2) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป
คาแสดงสภาพ
1) คาแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต
2) คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต
3) คาแสดงอารมณ์ความรู้สึก
รวม

จานวน (คา)
440
133
307
228
42
117
69
668

ร้อยละ
65.87
19.91
45.96
34.13
6.29
17.51
10.33
100.00
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ปรากฏ (ครั้ง)
1,068
310
758
389
57
186
146
1,457

ร้อยละ
73.30
21.28
52.02
26.70
3.91
12.77
10.02
100.00
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คาเลียนเสียงธรรมชาติประเภทคาเลียนเสียง จาแนกตามบริบทการใช้ได้เป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่ งทั่วไป (Giongo) พบจานวน 307 ค า (ร้อยละ 45.96) ปรากฏใช้ 758 ครั้ง (ร้อยละ 52.02) ใน
จานวนที่มากกว่า 2) คาเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) ซึ่งพบจานวน 133 คา (ร้อยละ 19.91) ปรากฏใช้ 310 ครั้ง (ร้อยละ
21.28) สาหรับคาเลียนเสียงธรรมชาติประเภทคาแสดงสภาพ จาแนกตามบริบทการใช้ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คาแสดงท่าทาง
สิ่งมีชีวิต (Giyoogo) พบจานวน 117 คา (ร้อยละ 17.51) ปรากฏใช้ 186 ครั้ง (ร้อยละ 12.77) เป็นจานวนมากที่สุด 2) คาแสดง
อารมณ์ ความรู้สึก (Gijoogo) พบจานวน 69 คา (ร้อยละ 10.33) ปรากฏใช้ 146 ครั้ง (ร้อยละ 10.02) และ 3) คาแสดงสภาพ
สิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) พบจานวน 42 คา (ร้อยละ 6.29) ปรากฏใช้ 57 ครั้ง (ร้อยละ 3.91) เป็นจานวนน้อยที่สุด ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเลียนเสียงธรรมชาติทั้ง 5 กลุ่ม พบว่าคาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) พบ มาก
ที่สุด ร้อยละ 45.96 ปรากฏใช้ร้อยละ 52.02 รองลงมาคือคาเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) พบร้อยละ 19.91 ปรากฏใช้ร้อยละ
21.28 คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) พบร้อยละ 17.51 ปรากฏใช้ร้อยละ 12.77 และคาแสดงอารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo)
พบร้อยละ 10.33 ปรากฏใช้ร้อยละ 10.02 ตามลาดับ ส่วนคาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) พบน้อยที่สุด ร้อยละ 6.29
ปรากฏใช้ร้อยละ 3.91 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

ร้อยละ
60
52.02
50

45.96

40
30
19.9121.28

20

17.51
12.77

10.3310.02

10

6.29

3.91

คาเลียนเสียงธรรมชาติ

0
Giongo

Giseigo

Giyoogo

Gijoogo

Gitaigo

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราการปรากฏของคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จาแนกตามหน้าที่ความหมาย
ตัวอย่างคาเลียนเสียงธรรมชาติทั้ง 5 กลุ่ม
1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) ที่พบใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ドッ (do!) “เสียงของเด้งกระทบพื้น”
ปรากฏใช้ 19 ครั้ ง ピンポン (pinpon) “เสี ยงปิ๊ งป่ อ ง” ปรากฏใช้ 18 ครั้ง ドドドド (dodododo) “เสีย งวิ่งแรง ๆ เร็ว ๆ”
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ปรากฏใช้ 17 ครั้ง ガシャ (gasha) “เสียงน้ากระจาย” ปรากฏใช้ 16 ครั้ง パアアン (paaan) “เสียงหวดบอล” ปรากฏใช้ 16
ครั้ง
2) คาเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) ที่พบใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ザワザワ (zawazawa) “เสียงคนจ๊อก
แจ๊ก” ปรากฏใช้ 27 ครั้ง オオオ (ooo) “เสียงร้องของผู้คน” ปรากฏใช้ 21 ครั้ง ハアハア (haahaa) “เสียงหอบ” ปรากฏใช้ 12
ครั้ง ワアアア (waaaa) “เสียงร้องตื่นเต้นของคน” ปรากฏใช้ 11 ครั้ง ワイワイ (waiwai) “เสียงฝูงชนหึ่ง ๆ” ปรากฏใช้ 11 ครั้ง
3) คาแสดงท่าทางของสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) ที่พบใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ブルブル、ぶるぶる、ぷるぷ
る、ふるふる (buruburu, purupuru, furufuru) “อาการสั่น” ปรากฏใช้ 10 ครั้ง ゆっくり (yukkuri) “ค่อย ๆ” ปรากฏใช้ 9
ครั้ง コチョコチョ (kochokocho) “จักจี”้ ปรากฏใช้ 7 ครั้ง こっそり (kossori) “หลบ ๆ ซ่อน ๆ” ปรากฏใช้ 6 ครั้ง さっさと
(sassato) “รีบ ๆ” ปรากฏใช้ 6 ครั้ง カキカキ (kakikaki) “(เขียน) ยิก ๆ” ปรากฏใช้ 6 ครั้ง
4) คาแสดงอารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo) ที่พบใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ やっぱり (yappari) “อย่างที่คิดไว้”
ปรากฏใช้ 25 ครั้ง せっかく (sekkaku) “อุตส่าห์” ปรากฏใช้ 20 ครั้ง ドキドキ、ドキッ (dokidoki, doki!) “ใจเต้น” ปรากฏ
ใช้ 12 ครั้ง イライラ (iraira) “หงุดหงิด” ปรากฏใช้ 9 ครั้ง がっくり、がっかり (gakkuri, gakkari) “ผิดหวัง ท้อแท้” ปรากฏ
ใช้ 6 ครั้ง
5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มี ชีวิต (Gitaigo) ที่พ บใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ はっきり (hakkiri) “ชัดเจน”
ปรากฏใช้ 5 ครั้ง きっぱり (kippari) “ชัดเจน” ปรากฏใช้ 4 ครั้ง そっこり (sokkori) “เหมือนมาก” ปรากฏใช้ 4 ครั้ง ぴっ
たり (pittari) “เข้ากัน พอดี” ปรากฏใช้ 4 ครั้ง そっくり (sokkuri) “อย่างสิ้นเชิง” ปรากฏใช้ 3 ครั้ง ひっくり (hikkuri) “คว่า
เทราด” ปรากฏใช้ 3 ครั้ง
2. การเปรียบเทียบอัตราการปรากฏของคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว
อัตราการปรากฏของคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว ได้แก่ แนวกีฬา แนวตลกแนวต่อสู้
แนววิทยาศาสตร์ และแนวสืบสวน แสดงในตาราง 2

ตารางที่ 2 อัตราการปรากฏของคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จาแนกตามแนวหนังสือการ์ตูน

แนวกีฬา
แนวตลก
แนวต่อสู้
แนววิทยาศาสตร์
แนวสืบสวน
รวม

จานวน
อัตราปรากฏ
จานวน
อัตราปรากฏ
จานวน
อัตราปรากฏ
จานวน
อัตราปรากฏ
จานวน
อัตราปรากฏ
จานวน
อัตราปรากฏ

คาเลียนเสียง
Giseigo
Giongo
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
14
23.73
34
57.63
66
29.20
135
59.73
41
21.24
81
41.97
83
23.51
150
42.49
19
13.97
66
48.53
47
15.61
183
60.80
46
24.73
76
40.86
97
25.59
171
45.12
13
13.83
50
53.19
17
8.59
119
60.10
133
19.91
307
45.96
310
21.28
758
52.02

Gitaigo
จานวน
ร้อยละ
2
3.39
2
0.88
9
4.66
15
4.25
9
6.62
9
2.99
14
7.53
19
5.01
8
8.51
12
6.06
42
6.29
57
3.91
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คาแสดงสภาพ
Giyoogo
จานวน
ร้อยละ
5
8.47
10
4.42
37
19.17
48
13.60
31
22.79
47
15.61
33
17.74
61
16.09
11
11.70
20
10.10
117
17.51
186
12.77

รวม
Gijoogo
จานวน
ร้อยละ
4
6.78
13
5.75
25
12.95
57
16.15
11
8.09
15
4.98
17
9.14
31
16.15
12
12.77
30
15.15
69
10.33
146
10.02

จานวน
59
226
193
353
136
301
186
379
94
198
668
1,457

ร้อยละ
8.83
15.51
28.89
24.23
20.36
20.66
27.84
26.01
14.07
13.59
100.00
100.00

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า คาเลียนเสียงธรรมชาติพบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแนวตลกเป็นจานวนมากที่สุด
193 คา (ร้อยละ 28.89) รองลงมาคือ แนววิทยาศาสตร์ พบ 186 คา (ร้อยละ 27.84) แนวต่อสู้ พบ 136 คา (ร้อยละ 20.36) แนว
สืบสวน พบ 94 คา (ร้อยละ 14.07) ส่วนแนวกีฬาพบคาเลียนเสียงธรรมชาติเป็นจานวนน้อยที่สุด 59 คา (ร้อยละ 8.83) ตามลาดับ
ในด้านอัตราการปรากฏนั้น พบว่าแนววิทยาศาสตร์ปรากฏใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติเป็นจานวนมากที่สุด 379 ครั้ง
(ร้อยละ 26.01) รองลงมาคือ แนวตลก ปรากฏใช้ 353 ครั้ง (ร้อยละ 24.23) แนวต่อสู้ ปรากฏใช้ 301 ครั้ง (ร้อยละ 20.66) แนว
กีฬา ปรากฏใช้ 226 ครั้ง (ร้อยละ 15.51) ส่วนแนวสืบสวนปรากฏใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติเป็นจานวนน้อยที่สดุ 198 ครั้ง (ร้อยละ
13.59) ตามลาดับ
ร้อยละ
35
28.89

30

27.84
26.01

24.23

25

20.3620.66
20
15.51

14.0713.59

15
10

8.83

แนวหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น

5
0

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราการปรากฏของคาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญีป่ ุ่น จาแนกตามแนวหนังสือ
เมื่อแยกพิจารณาหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแต่ละแนว ปรากฏผลดังนี้
- แนวกีฬา พบคาเลี ยนเสียงธรรมชาติ เรียงลาดับ จากจานวนมากไปน้ อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่ วไป
ร้อยละ 57.63 2) คาเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 23.73 3) คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 8.47 4) คาแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ร้อยละ 6.78 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 3.39
อัตราการปรากฏใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติเรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป
ร้อยละ 59.73 2) คาเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 29.20 3) คาแสดงอารมณ์ความรู้สึก ร้อยละ 5.75 4) คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต
ร้อยละ 4.42 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต (ร้อยละ 0.88)
- แนวตลก พบคาเลียนเสียงธรรมชาติ เรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป ร้อย
ละ 41.97 2) คาเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 21.24 3) คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 19.17 4) คาแสดงอารมณ์ความรู้สึก
(ร้อยละ 12.95 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 4.66
อัตราการปรากฏใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติเรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป
ร้อยละ 42.49 2) ค าเลี ยนเสี ยงคนและสั ตว์ ร้อ ยละ 23.51 3) ค าแสดงอารมณ์ ค วามรู้สึ ก ร้อยละ 16.15 4) คาแสดงท่ าทาง
สิ่งมีชีวิต ร้อยละ 13.60 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 4.25
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- แนวต่อสู้ พบคาเลียนเสียงธรรมชาติ เรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป ร้อย
ละ 48.53 2) คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 22.79 3) คาเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 13.97 4) คาแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ร้อยละ 68.09 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 6.62
อัตราการปรากฏใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติเรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป
ร้อ ยละ 60.80 2) ค าเลี ย นเสี ย งคนและสั ต ว์ ร้ อ ยละ 24.73 3) ค าแสดงท่ าทางสิ่ งมี ชีวิ ต ร้อ ยละ 17.74 4) ค าแสดงอารมณ์
ความรู้สึก ร้อยละ 9.14 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 7.53
- แนววิทยาศาสตร์ พบคาเลียนเสียงธรรมชาติ เรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่ง
ทั่วไป ร้อยละ 40.86 2) คาเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 24.73 3) คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 17.74 4) คาแสดงอารมณ์
ความรู้สึก ร้อยละ 9.14 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 7.53
อัตราการปรากฏใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติเรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป
ร้อยละ 45.12 2) ค าเลี ยนเสี ยงคนและสั ตว์ ร้อ ยละ 25.59 3) ค าแสดงอารมณ์ ค วามรู้สึ ก ร้อยละ 16.15 4) คาแสดงท่ าทาง
สิ่งมีชีวิต ร้อยละ 16.09 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 5.01
- แนวสืบสวน พบคาเลียนเสียงธรรมชาติ เรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป
ร้อยละ 53.19 2) ค าเลี ยนเสี ยงคนและสั ตว์ ร้อ ยละ 13.83 3) ค าแสดงอารมณ์ ค วามรู้สึ ก ร้อยละ 12.77 4) คาแสดงท่ าทาง
สิ่งมีชีวิต ร้อยละ 11.70 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 8.51
อัตราการปรากฏใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติเรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป
ร้อยละ 60.10 2) คาแสดงอารมณ์ความรู้สึก ร้อยละ 15.15 3) คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 10.10 4) คาเลียนเสียงคนและ
สัตว์ ร้อยละ 8.59 และ 5) คาแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 6.06
อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายได้ ดังนี้
1. คาเลียนเสียงธรรมชาติซึ่งช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านให้เห็นภาพและการสื่อความหมายที่ชัดเจนขึ้น พบใช้ในหนังสือ
การ์ตูนภาษาญี่ปุ่น รวม 668 คา มีอัตราการใช้ 1,457 ครั้ง ซึ่งถือเป็นจานวนมาก สอดคล้องกับที่ Imaneko (2017) ได้กล่าวไว้ว่า
คาเลียนเสียงธรรมชาติถูกนามาใช้บ่อยในหนังสือการ์ตูน โดยจะทาให้ผลงานเขียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่แสดงภาพให้
ผู้อ่านดูเท่านั้นแต่มีความหมายที่โดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะ คาเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนจึงถูกเรียกอีกอย่างว่า “คา
อุปมาอุปไมย” หรือ “คาเปรียบ” นอกจากนี้ คาเลียนเสียงธรรมชาติที่พบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นปรากฏเป็นคาเลียนเสียง
มากกว่าคาแสดงสภาพนั้น อาจเนื่องมาจากในหนังสือการ์ตูนเน้นการใช้ภาพในการสื่อเรื่องราวอยู่แล้ว จึงต้องมีการนาคาเลียนเสียง
เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มเสียงและสร้างจิตนาการให้กับผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ Imaneko (2017) ได้กล่าวไว้ว่า คาเลียน
เสียงมีจานวนมากกว่าคาแสดงสภาพ เนื่องจากประโยคธรรมดาในหนังสือการ์ตูนไม่สามารถอธิบายถึงเสียงได้ เช่น ドラゴンが勢
いよく降りてきた (Doragon-ga ikioi yoku oritekita) “มั ง กรบิ น ลงมาที่ พื้ น อย่ า งดุ ดั น ” หากเป็ น นวนิ ย ายอาจอธิ บ ายด้ ว ย
ป ร ะ โย ค ドラゴンが猛烈な速さで地面に迫ってきた (Doragon-ga mooretsu-na hayasa-de jimen-ni semattekita)
“มังกรมุ่งหน้าลงสู่พื้นดินด้วยความเร็วสูง ” ได้ แต่ในหนังสือการ์ตูนหรือภาพยนตร์ ตอนที่มังกรบินลงมาต้องมีเสียงประกอบด้วย
อีกทั้งในหนังสือการ์ตูนไม่สามารถใช้ประโยคยาวได้ จึงต้องใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติเป็นการให้ลาดับในการแสดง
2. คาเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จาแนกตามหน้าที่ทางความหมายได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
ได้ แก่ ค าเลี ย นเสีย งและค าแสดงสภาพ และแบ่ งกลุ่ ม ตามบริบ ทการใช้ อ อกเป็ น 5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) ค าเลีย นเสี ยงคนและสั ต ว์
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(Giseigo) 2) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) 3) คาแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) 4) คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo)
และ 5) คาแสดงอารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo) ซึ่งสอดคล้องกับการจาแนกคาเลียนเสียงธรรมชาติของ Kindaichi (1978) Vookaa
(2001) Yusan (2015) และ Kristen (2015) โดยพบว่าคาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) พบมากที่สุดในกลุ่มคาเลียนเสียง
ในขณะที่คาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) พบมากที่สุดในกลุ่มคาแสดงสภาพ อย่างไรก็ตาม คาเลียนเสียงธรรมชาติบางคาอาจ
ใช้ได้หลากบริบท เช่น คา ブンブン (bunbun) ที่พบในหนังสือการ์ตูนแนวกีฬา เมื่อปรากฏในตอนที่มีการหวดลูกเทนนิส จะ
แสดงความหมาย “เสียงหวดลมฟึ่บ ๆ” ซึ่งจัดเป็นคาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป แต่เมื่อปรากฏในตอนที่มีกลุ่มคนรวมตัวกัน จะแสดง
ความหมาย “เสียงกลุ่มคนหึ่ง ๆ” ซึ่งจัดเป็นคาเลียนเสียงคนและสัตว์ หรือคา バリバリ、ばりばり(baribari) ที่พบในหนังสือ
การ์ตูนแนววิทยาศาสตร์ จะแสดงความหมาย “(ทางาน) อย่างแข็งขัน ” ซึ่งจัดเป็นคาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต แต่เมื่อพบในหนังสือ
การ์ตูนแนวต่อสู้ จะแสดงความหมาย “เสียงของแข็งร้าวเปรี๊ยะ ๆ” ซึ่งจัดเป็นคาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป สอดคล้องตามแนวคิด
ของ Kindaichi (1978)
3. จากผลการวิจัยที่พ บว่าจานวนคาเลียนเสียงธรรมชาติที่ พ บในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่ นไม่ แสดงความสัมพันธ์ใน
ลักษณะแปรผันกับอัตราการปรากฏหรือความถี่ในการใช้คาเสมอไป เช่น ในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแนวกีฬาพบใช้คาเลียนเสียง
ธรรมชาติเพียง 59 คา แต่มีความถี่ในการใช้สูงถึง 226 ครั้ง ขณะที่ในแนวสืบสวนพบใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ 94 คา ซึ่งมากกว่า
ในแนวกีฬา แต่กลับมีความถีใ่ นการใช้เพียง 198 ครั้ง ซึ่งน้อยกว่าในแนวกีฬา ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากหนังสือการ์ตูนแนวกีฬาเน้น
แต่กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาจึงเป็นการกระทาที่เกิดเป็นเสียงหรือสภาพเดิม ๆ คาเลียนเสียงธรรมชาติจึงปรากฏน้อย ส่วนในหนังสือ
การ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแนวตลกที่ปรากฏคาเลียนเสียงและคาแสดงสภาพในจานวนมากที่สุด อาจเนื่องมาจากหนังสือการ์ตูนแนวตลก
เน้นความผ่อนคลายและความสนุกสนานจึงจาเป็นต้องใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติจานวนมากเพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่านให้ผู้อ่าน
รู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
1. คาเลียนเสียงธรรมชาติที่พบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ ปุ่น จาแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามหน้าที่ทางความหมาย
ได้แก่ คาเลียนเสียงและคาแสดงสภาพ โดยคาเลียนเสียงปรากฏจานวนคาศัพท์และความถี่ในการใช้มากกว่าคาแสดงสภาพ
2. คาเลียนเสียงธรรมชาติจาแนกตามบริบทการใช้เป็น 5 กลุ่ม กล่าวคือ คาเลียนเสียง แบ่งออกเป็น 1) คาเลียนเสียงคน
และสัตว์ (Giseigo) และ 2) คาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) โดยคาเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไปปรากฏคาศัพท์และความถี่
มากกว่าคาเลียนเสียงคนและสัตว์ ในขณะที่คาแสดงสภาพ แบ่งออกเป็น 1) คาแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) 2) คาแสดงท่าทาง
สิ่งมีชีวิต (Giyoogo) และ 3) คาแสดงอารมณ์ความรู้สกึ (Gijoogo) โดยคาแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิตปรากฏคาศัพท์และความถี่มากที่สดุ
รองลงมาคือ คาแสดงอารมณ์ความรู้สึกและคาแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต ตามลาดับ
3. การเปรียบเทียบคาเลียนเสียงธรรมชาติที่พบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว พบว่าแนวตลกและแนววิทยาศาสตร์
มีอัตราการปรากฏมากที่สุดสลับด้านกัน กล่าวคือ แนวตลกปรากฏคาศัพท์เป็นจานวนมากที่สุดแต่ปรากฏความถี่เป็นอันดับที่ สอง
ในขณะที่แนววิทยาศาสตร์ปรากฏจานวนคาศัพท์เป็นอันดับที่สองแต่ปรากฏความถีเ่ ป็นจานวนมากที่สุด ส่วน แนวต่อสู้ปรากฏทั้ง
คาศัพท์และความถี่เป็นอันดับที่สาม รองลงมาจากแนวตลกและแนววิทยาศาสตร์
กิตติกรรมประกาศ
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งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จด้วยดีด้วยการสนับสนุนจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจนทาให้งานวิจัยนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือและคาปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น
จ.สุโขทัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน จานวน 254 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ทาการศึกษาและเก็บข้อมูล
เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน 2560 ผลการวิ จั ย พบว่ า ประชาชน ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง 57 – 60 ปี การศึ ก ษา
ระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพทอผ้า ปั่นด้าย ขับรถพานักท่องเที่ยวไปจุดชมวิว การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว พบว่า อยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการทานุบารุงรักษาในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมกันปฏิบัติตามแผน
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการให้ข้อเสนอแนะ และการมีส่วน
ร่วมใน การร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตามลาดับ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการการท่องเที่ยว วิถีชุมชน
Abstract
The objectives of this research was to study the participation of people in the folkway tourism
management at Ban Na Ton Chan village, Sisatchanalai district, Sukhothai province. The samples of this
study were the local people with two hundred and fifty five samples. The research instruments
employed in the study were questionnaires and this study were conducted to collect data in September
2017. The results of the study found that most of the local people were women aged between 57 – 60
years old with primary level of education. Their status were married and their occupations were textile
weavers, thread spinning, drivers taking tourist to a view spot. The participation of the local people in
tourism management revealed that every activity was at good level. Additionally, the locals of Ban Na
Ton Chan community took part at greater degree of every factors such as taking part in maintaining and
preserving the management of tourist attractions, sharing benefits obtained from organizing tourist
attractions, following tourist attraction managing plans, planning and giving suggestion to tourist attraction
management, and cooperatively following up and assessing efficiency of tourist attraction management
respectively
Keywords : participation of people, tourism management, folkway
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บทนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาการท่องเที่ยววิถีชุมชนในประเทศไทยได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
เป็นอย่างสูง ดังจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกิดขึ้นมากมายและกิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมุ่งไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบท ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สัมผัสและชื่นชมกับวิถีชุมชนได้อย่างเต็มที่ แต่ใน
ขณะเดียวกันหากไม่มีการจัดการท่องเที่ยวที่ดีก็จะทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและระบบนิเวศในท้องถิ่นได้
ดังนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการจัดการการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จึงได้ดาเนินการกาหนดนโยบายการท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่มีที่มาจากนโยบายกฎหมายและแผนพัฒนา
ของประเทศด้ านต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง เช่น นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อ มและทรัพ ยากรด้ านการจัด การป่ าไม้ นโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นโยบายด้านการพัฒนาคนและการมีส่วนร่วมและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
เป็นกรอบในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และเกิดความ
สมดุล (The tourism authority of Thailand, 1996) หากอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ความสาคัญแต่เพียงกิจกรรมที่
เป็นตัวเงินสิ่งต่าง ๆ ที่ควรคู่แก่สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมก็ถูกทาลายหรือลดทอนคุณค่า
ลงจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวนั้น ๆ ทาให้คุณค่าสถานที่ท่องเที่ยวสูญหายไปด้วย ชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตใน
การดารงอยู่จึงได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงนับได้ว่า เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่ยั่งยืนในสังคม
เช่น ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ทางธรรมชาติ การทาลายสภาพแวดล้อมของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณภาคเหนือซึ่งมีการแข่งขันในทางด้านการตลาดสูงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ มีผลต่อ
การดารงชีวิตของหมู่บ้านเป็นต้น (Arcranon et al., 2000)
ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่ง
สาคัญมาก เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่นมีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในท้ องถิ่น อยู่ แล้ว จึงสามารถที่ จะน ามาประยุกต์ ใช้ในกิจ กรรมการท่ องเที่ย วแบบวิถีชุมชน เพื่ อเป็ นจุ ดการขายทางการ
ท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒ นธรรมในท้องถิ่น ซึ่งการพัฒ นาชุมชนเพื่อนาไปสู่การจัดการวิถีชุมชน ควรเริ่มจากความ ต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนเองเห็นได้ว่าหากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นแล้วการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนจะประสบ
ผลสาเร็จยาก เพราะว่าชุมชนท้ องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับ สถานที่ท่ อ งเที่ ยว เมื่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติถู กทาลาย
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมจะได้รับผลกระทบโดยตรงต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพิทักษ์รักษาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นจะ
เกิดขึ้นไม่ได้หากประชาชนท้องถิ่นไม่มีความรัก ความหวงแหน ความรู้สึกพึ่งพิงและใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งการมีส่วน
ร่วมของชุมชนนั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน (Mahapitakate, 1995)
บ้านนาต้นจั่น ตั้งอยู่ในตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นชุมชมดั้งเดิม ส่วนใหญ่อพยพมาจาก
เมืองทางภาคเหนือและเมืองลับแล ภาษาที่ใช้เป็นภาษาเหนือ หมู่บ้านนาต้นจั่นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีประชากร 270 ครัวเรือน
มีต้นจั่นขึ้นอยู่มากมาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านนาต้นจั่น ประกอบอาชีพทานา ทาสวน ผลไม้ ปลูกกล้วย ลางสาด ทุเรียน
อาชีพเสริมคือ อาชีพทอผ้า จักสาน ทาหัตถกรรมจากตอไม้ นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อเรื่องผีและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตาม
บรรพบุรุษ ชุมชนอยู่กันแบบพี่ แบบน้อง เอื้ออาทรต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บ้านนาต้นจั่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติ แบบครบวงจร โดยได้จัดที่พัก
เป็นแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักร่วมกับเจ้าของบ้านทากิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน
กิจกรรมท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น ได้แก่ ปั่นจักรยานชมวิถีชุมชนในหมู่บ้าน ชมสวนผลไม้และท้องทุ่ง เรียนรู้การทาผ้า
หมักโคลน ชมกระบวนการทอผ้า ชมการสาธิตทาตุ๊กตาบาร์โหน ชมกลุ่มทาหัตถกรรมจากตอไม้บ้านนาต้นจั่น ชิมข้าวเปิ๊บ
ณ ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น ลานตะเลิ๊บเปิ๊บ ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮ เป็นต้น
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลจากการวิจัยนั้นก็จะทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงผล
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ทาให้แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องที่มีภารกิจหลักสามารถนาผลจากการวิจัยไปส่งเสริมพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านบ้านนาต้นจั่น อีกทั้งยังจะเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชน ของชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจ
ต่อไป วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ประชาชนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในปี
พ.ศ. 2559 ชุมชนบ้านนาต้นจั่น มีประชากรทั้งหมด 736 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามตารางแสดงขนาด
ของกลุ่มประชากรของ Darwin Hendel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 254 คน
เครื่องมือในการใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างข้อ
คาถามตามขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามข้อมูลทั่วไป ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคาถามแบบปิด มีจานวน ทั้งสิ้น 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบล
บ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมมาก
3 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
การแบ่ งระดับ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายระดับการมีส่วนร่วม ได้เฉลี่ยคะแนนออกมาเป็ น 5 ระดั บ
คานวณดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
= 5–1
= 0.80
จานวนชั้น
5
จะได้ช่องอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.80 คะแนน แล้วจึงนามาจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของระดับ
ค่าเฉลี่ย (Descriptive rating = DR) ได้ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สดุ
3.41 – 4.20
หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ทาการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560 โดยใช้แบบสอบถาม
จานวน 254 ชุด
2. นาแบบสอบถามที่ได้ครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง มาตรวจสอบความถูกต้องและประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ มาวิเคราะห์ แปลผล สรุป และรายงานผลการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน จะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์
ในการหาค่าความถี่และร้อยละ
2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชน จะนามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาโดยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ ในการหาค่าความถี่และร้อยละ
3. ข้อเสนอแนะ จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม แล้วนามาสรุปประเด็น
โดยการสังเคราะห์เนื้อหาด้ว ยการจัดลาดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 5 ด้าน เพื่อนาเสนอผลจากการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนในการทาให้ชุมชนเกิดการพัฒ นาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคล (n=254)
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

104
150
254

40.90
59.10
100.00

15
56
30
68
81
4
254

5.90
22.00
11.80
26.80
31.90
1.60
100.00

197
41
6
7

77.60
16.10
2.40
2.80

เพศ

อายุ
ต่ากว่า 18 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
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สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
รวม
อาชีพ
ทานา
ทาไร่
ทาสวน
ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ
อื่นๆ...
รวม
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 3,000 บาท
3,000-6,000 บาท
6,001-8,000 บาท
8,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท
ไม่มีรายได้
รวม

3
254

1.20
100.00

86
140
8
20
254

33.90
55.10
3.10
7.90
100.00

26
28
49
49
27
7
68
254

10.20
11.00
19.30
19.30
10.60
2.80
26.80
100.00

26
171
40
5
6
4

10.20
67.30
15.70
2.00
2.40
1.60

2
254

0.80
100.00

ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 51 - 60 ปี จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาหรือ ต่ ากว่า มี
สถานภาพ สมรส ส่วนใหญ่ทาอาชีพอื่น ๆ (ทอผ้า ปั่นด้าย ขับรถพานักท่องเที่ยวไปจุดชมวิว) และส่วนใหญ่มีรายได้ 3,0006,000 บาทต่อเดือน
ตอนที่ 2 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่นตาบลบ้าน
ตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตารางที่ 2 การร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ (n = 254)
รายงานการประเมิน
การร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
1.กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานชมท้องไร่ท้องนา
กิจกรรมชมกระบวนการทอผ้า ผลิตผ้าหมักโคลน เป็นต้น
2.การเตรียมความพร้อมและสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
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x

S.D.

การแปลผล

4.11

0.87

มาก

4.03

0.88

มาก
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3.การวางแผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประจาปีร่วมกับคนในชุมชน
4.ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ ได้ในแหล่งท่องเที่ยว
รวม

4.02
3.95
4.03

0.90
0.95
0.90

มาก
มาก
มาก

ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว
เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานชมท้องไร่ท้องนา กิจกรรมชมกระบวนการทอผ้า ผลิตผ้าหมักโคลน เป็นต้น
ตารางที่ 3 การร่วมกันปฏิบัติตามแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม (n = 254)
รายงานการประเมิน
x
การร่วมกันปฏิบัติตามแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
1.การบริการสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การบริการห้องน้า ที่พัก
4.11
โฮมสเตย์ ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง ร้านอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น เป็นต้น
2.กิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปัน่ จักรยานชมท้อง 4.11
ไรท้องนา กิจกรรมชม กระบวนการทอผ้า ผลิตผ้าหมักโคลน เป็นต้น
3.การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สานักงาน 3.99
เกษตรจังหวัด เป็นต้น
4.การสนับสนุนงบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
3.94
รวม
4.04

S.D. การแปลผล
0.91

มาก

0.89

มาก

0.93

มาก

0.92
0.91

มาก
มาก

ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมกันปฏิบัติตามแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ท่านมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตาม พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มากที่สุดคือ การบริการสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การบริการห้องน้า ที่พัก โฮมสเตย์ ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง ร้านอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น เป็นต้น และกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานชมท้องไรท้องนา กิจกรรมชม กระบวนการทอผ้า ผลิตผ้า
หมักโคลน เป็นต้น

ตารางที่ 4 การร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (n = 254)
รายงานการประเมิน
การร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

x

1.ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พัก บริการ 4.11
อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
2.ได้รับผลประโยชน์จากการจาหน่ายสินค้าที่ระลึกประจาท้องถิ่น
4.16
3.ได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งรายได้จากการขายของร้านอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น 4.15
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S.D.

การแปลผล

0.87

มาก

0.86
0.90

มาก
มาก
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ร้านค้าสวัสดิการของหมู่บ้าน
4.ได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งรายได้จากเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5.ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นบุคลากรประจาแหล่งท่องเที่ยว
รวม

4.05

0.93

มาก

4.10 0.90
4.10 0.89

มาก
มาก

การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่าประชาชนมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มากที่สุดคือ ได้รับผลประโยชน์จากการจาหน่ายสินค้าที่ระลึกประจาท้องถิ่น
ตารางที่ 5 การร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (n = 254)
รายงานการประเมิน
การร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
1.การติดตามและประเมินผลด้านการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยว
2.การติดตามและประเมินผลด้านปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว
3.การติดตามและประเมินผลด้านข้อมูลสถิตติ ่าง ๆ เช่น สถิตินักท่องเที่ยว ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
4.การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน
ชมท้องไร่ท้องนา กิจกรรมชมกระบวนการทอผ้า ผลิตผ้าหมักโคลน เป็นต้น
รวม

x

S.D.

การแปลผล

3.84

1.01

มาก

3.79

0.99

มาก

3.85

0.91

มาก

3.95

0.95

มาก

3.86

0.97

มาก

การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากปัจจัยที่มากที่สุดคือ การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กิจกรรมปั่นจักรยานชมท้องไร่ท้องนา กิจกรรมชมกระบวนการทอผ้า ผลิตผ้าหมักโคลน เป็นต้น
ตารางที่ 5 การร่วมกันทานุบารุงรักษาในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (n = 254)
รายงานการประเมิน
การร่วมกันทานุบารุงรักษาในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
1.มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
2.ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3.ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การทาผ้าหมักโคลน การทาข้าวเปิ๊บ ที่มีอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชน
รวม

x

S.D.

การแปลผล

4.49
4.52
4.48

0.66
0.65
0.71

มาก
มากที่สุด
มาก

4.50

0.67

มาก

การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมทานุบารุงรักษาในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่าประชาชนมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มากที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จานวน 5 ด้าน พบว่า ภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากทั้ง 5 ด้านนั้น
ด้านการร่วมกันทานุบารุงรักษาในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เป็นด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การร่วมกันปฏิบัติตามแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
การร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในการให้ข้อเสนอแนะและการร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยว ทั้งนี้การที่ประชาชนส่วนใหญ่มี ส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรักใคร่สามัคคีกัน
จึงทาให้การทางานรวมกันเป็นผลสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งวิทย์ ตรีกุล ( 2558 ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนบึงพลาญชัย
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนในชุมชนบึงพลาญชัย มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การร่วมรับผลประโยชน์
และการติดตามตรวจสอบ มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง มีคุ ณภาพ และมี
ความสมดุล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้านและมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามตรวจสอบ และคมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) ได้ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้าวัดตะเคียน อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 36 - 50 ปี สถานภาพสมรส โดยส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผู้
ที่พักอาศัยมากกว่า 10 ปี และไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมหรือองค์กรใด ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้าวัดตะเคียน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้า
วัดตะเคียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของการมีส่วนร่วม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากที่สุดโดยรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมี
ส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ตามลาดับ ในด้านความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน พบว่า
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 15.28 (ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิกร มาเอียด (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวของ
เทศบาล ตาบลพนางตุง อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.2)
อายุไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 34.8) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 26.1) ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 30.4)
และอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่กาเนิด (ร้อยละ 61.2) ทัศนคติในภาพรวมทางบวกระดับมาก โดยด้านอื่น ๆอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด ยกเว้นด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับ ปานกลาง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ และการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง และการมีส่วนร่วม
ในการคิดและการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการมีส่วนร่วมพบว่ามี
ความสัมพันธ์กัน ในระดับสูง (r = 0.74) และพบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนกับการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลสรุป
ข้างต้น หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน องค์กรต่าง ๆที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือในการปรับปรุง พัฒนา หาแนวทางเพิ่มศักยภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆให้มากยิ่งขึ้นจึงจะทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดผลดีแบบ
ยั่งยืนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับอรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม”ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนคลองโคลน พบว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับดี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและการชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นประกอบกับได้มีการกาหนดแผนงานจัดกิจกรรมที่ช่วย
ให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว และที่สาคัญมีการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน
ท้องถิ่นโดยมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวด้วยสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ทางสื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนคลอง
โคลนนั้น ต้องการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้ประกอบการโฮมสเตย์และรีสอร์ทต้องการโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์การปลูก
ป่าชายเลนให้มีอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่าง 254 คน จากประชากรบ้านนาต้นจั่นจานวน 750 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 57 – 60 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพ ทอ
ผ้า ปั่นด้าย ขับรถพานักท่องเที่ยวไปจุดชมวิว มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000 – 6,000 บาท
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนา
ต้นจั่น จ.สุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรมได้แก่ การมีส่วนร่วมในการทานุบารุงรักษา
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว รองลงมา คือการมีส่วนร่วมในการร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วน
ร่วมกันปฏิบั ติตามแผนในการจัดการแหล่งท่ องเที่ ยว การมีส่วนร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่ง ท่ องเที่ ยวและการให้
ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมในการร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน
2. หากจะพั ฒ นาให้ ก ารท่ องเที่ ยววิถี ชุม ชนให้ อ ยู่ในระดั บ สากล ควรท าวิจัย เพิ่ มเติ มกั บ กลุ่ ม ตัวอย่างอื่น เช่ น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน และบริษัทนาเที่ยว เพื่อที่จะได้รับทราบมุมมองที่หลากหลาย
จะได้สามารถนาไปพัฒนาให้ครบทุกด้าน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน บ้านนาต้นจัน่ ที่ให้ความร่วมมือและแนะนาในการทาวิจัยครั้งนี้
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การใช้เกมคาศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัดน่าน
THE USING OF VOCABULARY GAMES TO DEVELOP ENGLISH VOCABULARY LEARNING
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
*
corresponding author e-mail: siwalee@rmutl.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เกมคาศัพท์ในการพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนและ
ศึกษาความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมคาศัพท์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้า นหัวเวียงเหนือ จังหวัดน่าน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แผนการเรียนรู้โดยใช้เกมคาศัพท์ จานวน 7 แผน แบบทดสอบท้ายบท 7 ชุด แบบทดสอบหลังเรียน 1 ชุด และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมคาศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า การใช้เกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบการสอน
สามารถพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ โดยมีประสิทธิภาพ 89.08/82.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ
80/80 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมคาศัพท์ประกอบการสอนโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 4.4)
คาสาคัญ : เกมคาศัพท์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
Abstract
The purpose of this research was to study the using of vocabulary games to develop the students’
English vocabulary learning and to explore the students’ satisfaction toward the vocabulary games. The
samples consisted of 8 Prathomsuksa 6 students in the second semester of 2016 at Ban Hua Wiang Nuea
School, Nan Province. The research instruments were 7 lesson plans, English vocabulary test and students’
satisfaction questionnaire. It was found that the vocabulary games could develop the English vocabulary
learning with index 89.08/82.5, which was higher than the research standard of 80/80. The Questionnaires
were analyzed and showed that the students have high level of satisfaction toward the vocabulary games
(x̄ = 4.4).
Keywords : vocabulary games, English vocabulary, English Vocabulary Learning
บทนา
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญ ก้าวหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีอันทันสมัย ทาให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูล ข่าวสาร จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
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จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอย่างรวดเร็ว และการติดต่อสื่อสารนั้นจาเป็นต้องมีภาษาเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทีค่ นต่างชาติต่างภาษาใช้ติดต่อสื่อสารกันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ข้อมูล ข่าวสารกว่าร้อย
ละ 80 จึงเป็นภาษาอังกฤษ และประเทศส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้งกลุ่มประเทศในอาเซียนได้กาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ในการติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาบังคับอันดับแรกที่ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศประชาคมอาเซียนจะต้องฝึกฝน
และพัฒนาขีดความสามารถเคียงคู่ไปกับภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจาชาติของตน (จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย , 2559) ประเทศไทย
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของภาษา และการเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยได้พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่
ดีต่อภาษาต่างประเทศ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังประชาคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
จึงทาให้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบันเป็นแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทักษะทั้ง 4
ด้านในตัวผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งความรู้เรื่องคาศัพท์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับทักษะทั้ง 4 ด้าน เพราะเรา
จะไม่สามารถฟังและอ่านได้อย่างเข้าใจ พูดและเขียนสื่อความหมายตามที่ต้องการได้เลยหากเราไม่รู้คาศัพท์เป็นพื้นฐานเสียก่อน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ (กนิษฐา ระเวช. 2543) พบว่าการ
สอนคาศัพท์มีความจาเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ภาษา เพราะคาศัพท์เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ทั้งนี้เป็นเพราะคาศัพท์เป็นหน่วยหนึ่ง ในโครงสร้างของภาษาที่เป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาที่ผู้เรียนจะนามาสร้างเป็นวลี หรือ
ประโยคในการพูดหรือเขียน และการฟังหรืออ่านนั้นคาศัพท์จะเป็นส่วนประกอบของข้อความที่สื่อสาร
อย่างไรก็ตามนั กเรียนไทยก็ยังมีปั ญ หาเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านอยู่ เห็นได้จากผลการสอบ o-net ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) พบว่าวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนน
เฉลี่ ย 34.59 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ทุ ก วิ ช าที่ จั ด สอบ สาเหตุ ห ลั ก มาจากนั ก เรี ย นไม่ รู้ ค วามหมายค าศั พ ท์ ซึ่ ง ก็ ต รงกั บ สมุ ท ร
เซ้น เชาวนิช (2540) ที่ก ล่าวถึงปัญ หาอั นเนื่องมาจากค าศั พท์ ว่า อุป สรรคอัน ยิ่งใหญ่ ป ระการหนึ่ งของนักศึ กษาไทยเวลาอ่าน
ภาษาอังกฤษคือ อ่านแล้วไม่เข้าใจเรื่องราว ทั้งนี้เนื่องมาจากแปลความหมายของคาศัพท์ไม่ได้ หรือไม่เข้าใจความหมายของคาศัพท์
ในข้อความนั้น ซึ่งตรงกับ รุ่งรัตน์ ศรีไพร (2540) ที่กล่าวว่าในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศสิ่ง
สาคัญคือการพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้านักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคาศัพท์ก็จะฟังไม่รู้เรื่อง
จับใจความไม่ได้ ใช้ผิดความหมายทาให้การสื่อสารไม่ประสบความสาเร็จ ส่วนในด้านการเขียนนั้นนักเรียนจะสะกดคาไม่ถูกต้อง
และเขียนไม่ได้ใจความที่ชัดเจน กล่าวคือ ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์แล้ว การเรียนภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียน ย่อมไม่ประสบผลสาเร็จ ความรู้เรื่องคาศัพท์จึงเป็นเรื่ องสาคัญในการเรียนภาษา ดั งที่ น้าทิพย์ นาเพชร (2541)
กล่าวว่า นักเรียนคนใดมีพัฒนาการทางภาษาดีมาตั้งแต่เด็ก คือ รู้คาศัพท์มากพอกับวัยของตน สามารถนาศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนคนนั้นจะเข้าใจความคิดของผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมจนสามารถสื่อความหมาย หรือแสดงความต้องการของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุภาพ ดลโสภณ (2542 : 45) พบว่าเด็กไม่มีความแม่นยาหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์แล้ว
เด็กจะเรียนภาษาให้ได้ดีทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนนั้นจะเป็นไปได้ยาก
จากปั ญ หาดั งกล่ าวท าให้ ผู้ วิ จั ย ค้ น คว้ าวิ ธีก ารต่ างๆที่ ช่ว ยแก้ ปั ญ หาและพบว่ า การใช้ เกมค าศั พ ท์ เป็ น วิธี ห นึ่ งที่ ช่ว ย
พัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาอังกฤษของนักเรียน เพราะทาให้นักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน อยากรู้ อยากเรียน รู้สึกผ่อนคลาย
อารมณ์ตึงเครียด และยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและจดจ่อในการเรียน ส่งเสริมการแสดงออกอย่างเต็มความสามารถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาให้นักเรียนได้เรียนรู้คาศัพท์มากขึ้น จดจาคาศัพท์ได้ดีและสามารถนาไปใช้ได้ ทั้งในการพูด ฟัง อ่านและเขียน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงต่อไป และยังเป็นแนวทางสาหรั บครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเกม
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คาศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบการสอนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dickerson (1997), Pinter (1998), วรรณพร ศิลา
ขาว (2538), สาเนา ศรีประมงค์ (2547), บุษรีย์ ฤกษ์เมือง(2552) และ อมรรัตน์ ฉัตรดอน (2553) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการ
สอนโดยใช้เกมคาศัพท์ประกอบกับการสอนวิธีปกติ พบว่าเกมคาศัพท์สามารถพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้คาศัพท์และความ
คงทนในการจดจาคาศัพท์ได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้เกมคาศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการใช้เกมคาศัพท์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน และศึกษาความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมคาศัพท์
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัดน่าน จานวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
1. แผนการเรียนรู้โดยใช้เกมคาศัพท์จานวน 7 แผน
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อเกมคาศัพท์
การสร้างเครื่องมือ
1. แผนการเรี ย นรู้ จ านวน 7 แผน คื อ 1) เรื่ อ ง My Family ใช้ เกมบิ ง โก(Bingo Game) 2) เรื่ อ ง Big and small
animals ใช้ เกมคิ ด เร็ ว (Fast Thinking Game) 3) เรื่ อ ง Feeling and Emotions ใช้ เกมกระซิ บ (Whisper Game) 4) เรื่ อ ง
Classroom ใช้เกมจับคู่คาศัพท์(Matching Game) 5) เรื่อง My body ใช้เกมปริศนาอักษรไขว้ ใช้เกม(Crossword Game) 6)
เรื่อง season ใช้เกมสร้างคาศัพท์ (Word building Game) 7) เรื่อง Fruit ใช้เกมเกมสะกดคา(Spelling Game) มีขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หนังสือเรียน ขอบข่ายเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2) กาหนดเนื้อหาที่จะสอน 3) กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเลือกเกมคาศัพท์ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ กาหนดไว้ เกมที่เลือกมาจะใช้ในขั้นฝึกหัด (Practice) 5) กาหนดสื่อการเรียนการสอนและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ 6) ทาการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและนาผลมาพัฒนา
ปรับปรุง 7) สร้างสื่อการเรียนรู้ เช่น ใบความรู้ ใบงาน บัตรภาพ บัตรคา
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านค าศัพ ท์ภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2) กาหนด
จุด ประสงค์การเรียนรู้จากเนื้อหาทั้ ง 7 เรื่อง 3) สร้างข้อสอบตามเนื้อหาให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งใช้ทดสอบ
ความสามารถด้านคาศัพท์ในเรื่องของความหมาย การสะกดคาและการใช้ คาในประโยค โดยมีข้อสารอง 5 ข้อ 4) นาแบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความ
สอดคล้อง ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบแต่ละข้อ 5) นาแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 จานวน 10 คน (นักเรียนเคยเรียนแล้วในชั้น ป.6) แล้ว นาผลมาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ โดยการหาค่าความยาก (p) และค่า
อานาจจาแนก (r) แล้วตัดข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออก (p=.20-.80 r=.20-1.0)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อเกมคาศัพท์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาหนังสือ ตารา และเอกสารที่
เกี่ยวข้อกับการสร้างแบบสอบถามความ 2) วิเคราะห์ความมุ่งหมายของงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 3) สร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเกมคาศัพท์ จานวน 8 ข้อ เป็นลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ 4.50-5.00=มากที่สุด 3.50-4.49=มาก
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2.50-3.49=ปานกลาง 1.50-2.49=น้อย 1.00-1.49=น้อยที่สุด และเกมที่ชอบมากที่สุด พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียน
4) นาแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาและนาไปปรับปรุงแก้ไข
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาแผนการเรียนรูไ้ ปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เริ่มจากชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
2. ผู้วิจัยดาเนินการสอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนของแผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เมื่อสอนเสร็จสิ้นแต่ละแผน
นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายบท แต่ละแผนการสอนใช้เวลา 1 คาบ คาบละ 60 นาที
4. เมื่อสอนเสร็จสิ้นตามแผนการเรียนรู้ทั้งหมด 7 แผน นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อเกมคาศัพท์ที่ผู้วิจัยใช้ประกอบการสอน
5. นาคะแนนจากการทาแบบทดสอบของนักเรียนไปวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้วิธีทางสถิติ และนาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปวิเคราะห์เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนต่อเกมคาศัพท์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่ าประสิ ท ธิภ าพของแผนการเรีย นรู้โดยใช้ เกมคาศั พ ท์ สาหรับ ชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 6 โดยใช้ สถิ ติในการทดสอบ
สมมุติฐาน E1/E2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532)
2. ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536)
4. ค่าความยากของแบบทดสอบ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)
5. ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)
6. ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)
ผลการวิจัย
หลังจากผู้วิจัยสอนตามแผนการเรียนรู้โดยใช้เกมคาศัพท์กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายครบทั้ง 7 แผนและทดสอบผลสัมฤทธิ์
ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว พบว่าแผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 89.08/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ที่ตั้งไว้ โดยมีประสิทธิภาพตัวแรก (E1) คือค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบท้ายบท เท่ากับ 89.08 และประสิทธิภาพตัวหลัง (E2) คือ
ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนครบ 7 บท เท่ากับ 82.50 ดังตาราง 1 และ 2
ตารางที่ 1 คะแนนการทาแบบทดสอบท้ายบทของนักเรียน
คนที่ (N=10)
1

บทที่1
9

บทที่2
10

บทที่3
9

บทที่4
10

บทที่5
10

บทที่6
10

บทที่7
10

2
3
4
5
6
7

10
9
8
9
8
9

9
10
9
8
7
9

8
9
9
10
7
9

9
8
9
8
8
9

9
9
10
8
7
8

9
9
9
8
7
9

9
9
9
9
8
9

698

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

8
รวม (∑ 𝒙)
เฉลี่ย
E1

10
72
9
90

10
9
10
9
72
70
71
70
9
8.75
8.87
8.75
90
87.5
88.7
87.5
ค่าเฉลี่ยรวมของE1 รวม7 แผนเท่ากับ 89.08

10
71
8.87
88.7

10
73
9.12
91.2

ตารางที่ 2 คะแนนการทาแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
คนที่(N=10)
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม (∑ 𝑥)
เฉลี่ย
E2

คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคะแนนเต็ม(B=30)
26
27
22
27
27
15
28
26
198
8.25
82.5

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเกมคาศัพท์ พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อเกมคาศัพท์อยู่ในระดับมาก ดังตาราง 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อเกมคาศัพท์ของนักเรียน
ความคิดเห็นต่อเกมคาศัพท์
1. เกมคาศัพท์ช่วยให้สะกดคาศัพท์ได้ถูกต้อง
2. เกมคาศัพท์ช่วยให้รู้ความหมายของคาศัพท์
3. เกมคาศัพท์ช่วยให้จดจาคาศัพท์ได้ง่ายและนานมากขึ้น
4. เกมคาศัพท์ช่วยให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน
5. เกมคาศัพท์ช่วยกระตุ้นความสนใจ
6. เกมคาศัพท์ที่คัดเลือกมาน่าสนใจ สนุกสนาน
7. เกมคาศัพท์เหมาะกับระดับความรู้ของนักเรียน
รวม
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คะแนนเฉลี่ย
4.1
4.3
4.3
4.8
4.5
4.6
4.0
4.4

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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อภิปรายผล
จากการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคาศัพท์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ
จังหวัดน่าน มีประเด็นอภิปรายดังนี้
1. การใช้เกมคาศัพท์เข้ามาประกอบการสอนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และจดจาคาศัพท์ได้ง่ายและเร็วขึ้น นักเรียนสนใจใน
เนื้อหาที่สอน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน นักเรียนไม่เกิดความตึงเครียด มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาและเข้าใจในบทเรียนมาก
ขึ้น ซึ่งดีกว่าการสอนแบบปกติที่จะเน้นเนื้อหาเป็นหลักทาให้นักเรียนเกิดความตึงเครียด ขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และจด
จอกับบทเรียนได้ไม่นาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาเนา ศรีประมงค์ (2547) ที่ได้ศึกษาผลการใช้เกมคาศัพท์ประกอบการ
สอนที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัด
ระยอง พบว่าการสอนโดยใช้เกมคาศัพท์จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนด้วยวิธีปกติ และการ ใช้เกม
ประกอบการสอนคาศัพท์ยังทาให้นักเรียนมีความสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจาคาศัพท์ได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ฉัตรดอน (2553) ที่ทาการวิจัยเรื่องการใช้เกมประกอบการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรี ยนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์เพิ่มขึ้นร้อยละ
81.63 และมีความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ ทั้งนี้เพราะการสอนโดยใช้เกมคาศัพท์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ไม่เพียงแค่เรียนเนื้อหาแล้วทาแบบฝึกหัด นักเรียนได้เอาเนื้อหาหรือคาศัพท์ที่เรียนไปแล้วมาใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในรูปของ
เกมที่มีความสนุกสนาน ได้เคลื่อนไหว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนวัยนี้ และการได้ทากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
วัยจะทาให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีและจดจาเนื้อหาได้แม่นยา
2. ลักษณะของเกมคาศัพท์ที่เลือกมาประกอบการสอนมีลักษณะหลากหลาย มีทั้งเกมที่เล่นเดี่ยว คู่ และกลุ่ม แต่ส่วน
ใหญ่เป็นเกมที่มีการแข่งขันเป็นกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และยังเหมาะสม
กับวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นวัยที่ชอบการเคลื่อนไหว การแข่งขัน และเกมคาศัพท์ที่เลือกมานั้ นไม่เพียงแต่ให้
ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อีกด้วย สอดคล้องกับ บารุง โตรัตน์ (2540) ที่กล่าวว่า เกม
มีประโยชน์ ในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ทาให้นักเรียนเพลิดเพลินกับการเล่นเกมและยังช่วยในการทบทวน
บทเรียน เช่นเดียวกับ สาเนา ศรีประมง (2547) ที่กล่าวว่าเกมเปลี่ยนสภาพห้องเรียนให้สนุกสนาน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยาก
เรียนและมีความเข้าใจในในบทเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น จากการสังเกตของผู้วิจัยในขณะที่นักเรียนทากิจกรรม พบว่า นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นที่จะที่จะเข้าร่วมกิจกรรม มีความพยายามและความกล้าที่จะพูด หรือเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้กลุ่มของตนเอง
ได้คะแนน นักเรียนที่เรียนเก่งก็ช่วยเพื่อนในกลุ่ม ทาให้เพื่อนที่เรียนปานกลางและอ่อนได้รับความช่วยเหลือและเรียนรู้จากเพื่อนที่
เรียนเก่งกว่า จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่สนุกสนานนี้ ช่วยดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้โดยไม่รู้ตัว นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
ผ่อนคลายในขณะเรียนย่อมทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และจดจาเนื้อหาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันทัศน์ หอม
สมบัติ (2534) ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรูค้ าศัพท์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จากการสอนที่ใช้แบบฝึกหัดที่มีเกมประกอบกับการสอนที่ใช้แบบฝึกหัดตามคู่มือครู พบว่า กลุ่มที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดที่มีเกม
ประกอบกับการสอนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คาศัพท์สูงกว่า
สรุปผลการวิจัย
1. จากการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคาศัพท์กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอนเนื่องจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.08/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
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ที่ตั้งไว้โดยมีประสิทธิภาพตัวแรก (E1) คือคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบท้ายบท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89.08 และประสิทธิตัวหลัง (E2) คือ
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียนครบทั้ง 7 บท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.50 แสดงว่า การใช้เกมคาศัพท์ประกอบการสอนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้
2. จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(x̄=4.4) เกมที่นั กเรียนชอบมากที่ สุด 3 เกม คือ เกมแข่งขัน สะกดคา เกมกระซิบ และเกมบิ งโก ตามลาดับ ซึ่งเป็น เกมที่ต้อ ง
เคลื่อนไหว แข่งขัน และฝึกความจา เกมเหล่านี้สร้างสมาธิและความตื่นตัวให้กับนักเรียน มีส่วนช่วยให้นักเรียนจาคาศัพท์ได้ดีและ
ได้ทบทวนคาศัพท์เหล่านั้นในรูปแบบที่สนุกสนาน ได้ฝึกออกเสียง ฝึกเขียนคาศัพท์ที่ได้เรียนไปแล้วด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ครูให้โอกาสนักเรียนเลือกเกมที่ครูได้เตรียมไว้อย่างหลากหลายมาประกอบการสอน จะทาให้นักเรียนรู้สึกว่ามีส่วนร่วม
ในด้านการเรียนการสอนมากขึ้น
2. ก่อนการเล่นเกมทุกครั้งครูควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเล่นเกมนั้นๆ ให้นักเรียนทราบ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอื่น
และในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในหมวดอื่นโดยใช้วิธีสอนที่ใช้เกมประกอบเพื่อนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
คาศัพท์อย่างหลากหลายและเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านคาศัพท์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรศึกษาการสอนที่ใช้เกมประกอบกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน เพื่อศึกษาผลเฉพาะทักษะ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ สนับสนุ น
งบประมาณการวิจัย ประจาปี 2559 ทาให้รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จเป็นฉบับสมบูรณ์
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การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีน (离合词)
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
A STUDY OF THE ERRORS OF CHINESE SEPARABLE WORDS IN CHINESE MAJOR STUDENTS
AT PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY
อุมาภรณ์ เจริญศรี กาญจนา เจริญสวรรค์ และ สุธญ
ั ญา ปานทอง*
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : tyny71@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีน (离合词) ของนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงปัญหาที่พบในกระบวนการการเรียนรู้คาคากริยาแยก
รวมในภาษาจีนของผู้เรียน พร้อมข้อเสนอแนะวิธีการเรียนรู้ คากริยาแยกรวมในภาษาจีนที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อช่วยในการเรียนรู้
ของนักศึกษาไทย โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้และข้อผิดพลาดในการใช้ คากริยาแยกรวม
ในภาษาจีนของนักศึกษา ผลวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาจาแนกได้ 4 ประเภท คือ
(1) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติมคาช่วยเสริมโครงสร้าง“了”“着”“ 过” (2) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติม ภาคกรรมต่อท้าย
(3) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติมส่วนเสริม ภาคกรรม ซึ่งสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ คือ ผลกระทบจากภาษาแม่
วิธีการสอน และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจโครงสร้างของคากริยาแยกรวมในภาษาจีน
คาสาคัญ : คากริยาแยกรวม ภาษาจีน ข้อผิดพลาด
Abstract
The research aims to analyze the errors of Chinese separable words in Chinese Major Students at
Pibulsongkram Rajabhat University.The purpose is to understand the problems encountered in the Chinese
Separable words learning process of the students. Also provides suggestions for students how they should
improve their learning skills of Chinese Separable words. In order to help Thai students in learning Chinese
Separable. This paper uses the questionnaire to collect information on the condition on how students learn
Chinese Separable words. The results show that the errors of Chinese separable words in Chinese Major
Students are divided into four categories: (1) Error add Chinese aspect particles “le” “zhe” “guo”. (2) Error
add object. (3) Error add Complement. The reason of error, such as by the impact of the mother tongue,
inappropriate teaching methods and the most students not understand the structure of Chinese Separable
words.
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บทนา
คากริยาแยกรวมในภาษาจีน หรือ “离合词” (LIHECI) จัดเป็นกลุ่มคาที่สาคัญและเป็นจุดที่ยากจุดหนึ่งในการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาจีน เนื่องจากในภาษาไทยไม่มีคาประเภทนี้ จึงทาให้นักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีนประสบปัญหาในการใช้คาประเภท
นี้เป็นอย่างมาก ในศตวรรษที่ 20 80 ปีหลังจากการปฏิรูปประเทศจีน นักศึกษาชาวต่างชาติเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน
มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนได้กลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ในการเรียนภาษาจีนของ
นักศึกษาชาวต่างชาติ “ไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไร มาจากประเทศไหน ในการใช้ภาษาจีนก็จะต้องพบปัญ หาประเภทนี้อยู่เสมอ ”
杨庆蕙，1995）ในช่ ว งยุ ค 50 ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ ค ากริ ย าแยกรวมในภาษาจี น ยั งไม่ จั ด ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ร้ า ยแรง
เนื่องจากในขณะนั้นปัญหาเกี่ยวกับการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนเป็นเพียงปัญหาของนักภาษาศาสตร์เท่านั้น ไม่ว่าจะอธิบาย
อย่างไรก็ไม่มีผลกระทบต่อเจ้าของภาษา แต่สาหรับนักศึกษาชาวต่างชาตินั้น พวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าอะไรคือคากริยา
แยกรวม และไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้รวมกัน เมื่อไหร่ควรแยกใช้”（卢福波，1992）
ลักษณะของคากริยาแยกรวมในภาษาจีน โดยหลักสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
(1) ประเภทกริยาตามด้วยกรรม ความสัมพันธ์แบบกริยากรรมนั้นมีส่วนประกอบมาจากคากริยาพยางค์เดียวผสมกับ
กรรมพยางค์เดีย ว โดยที่ก รรมส่วนใหญ่ จะเป็ นคานามเช่น 吃饭 (กินข้าว) 唱歌 (ร้องเพลง) 离婚 (หย่าร้าง) 结婚
(แต่งงาน) เป็นต้น ซึ่งคาประเภทนี้สามารถทาหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคได้ สามารถเติมคาวิเศษณ์เพื่อเป็นส่วนขยายได้ และ
สามารถใช้ร่วมกับคาช่วยเสริมโครงสร้าง“了”ได้ ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ถือเป็นปัญหาสาหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาจีน ซึ่ง
มักจะคิดว่าคาเหล่านี้เป็นเพียงคากริยาทั่วไป การเสริมหรือขยายความจึงมักเติมส่วนขยายไว้ในส่วนท้าย ซึ่งแท้จริงแล้วการเติมส่วน
ขยายของคาประเภทนี้ต้องวางไว้ตรงกลาง เช่น
她离婚了以后，一个人在家。
她离了婚以后，一个人在家。
(หลังจากที่หย่าร้างแล้ว เธออยู่บ้านคนเดียว)
他放学了就去北京了。
他放了学就去北京了。
(ปิดเทอมแล้วเขาก็ไปปักกิ่ง)

(ผิด)
(ถูก)
(ผิด)
(ถูก)

(2) ประเภทกริยาตามด้วยส่วนเสริมบอกผล ความสัมพันธ์แบบกริยาตามด้วยส่วนเสริมนั้นมีส่วนประกอบมาจากคากริยา
พยางค์เดียวผสมกับส่วนเสริมพยางค์เดียว โดยที่ส่วนเสริมนั้นมักจะเป็นคากริยาหรือคาคุณศัพท์เช่น 打开 (เปิดออก) 听见
(ได้ยิน) 看到 (มองเห็น) เป็นต้น คาประเภทนี้จะมีลักษณะเฉพาะมากกว่าความสัมพันธ์แบบกริยาตามด้วยกรรม ซึ่งตรงกลาง
สามารถเติมได้เพียง“得”และ“不”เท่านั้น การเติม“得”แสดงถึงเป็นไปได้ การเติม “不”แสดงถึงการปฏิเสธหรือเป็นไปไม่ได้
นอกจากนี้ไม่สามารถเติมคาช่วย“着”และ“过”เพื่อเป็นส่วนขยายได้ แต่สามารถเติม “了”ไว้ท้ายประโยคโดยไม่ต้องแยกคา
เหล่านี้ออกจากกัน เช่น 我看得到，但听不见，他们在说什么？(ฉันมองเห็น แต่ไม่ได้ยิน พวกเขากาลังพูดอะไร?)
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จากรูปแบบและหลักการใช้ที่ค่อนข้างซับซ้อนของคากริยาแยกรวมในภาษาจีน ทาให้พบข้อผิดพลาดในการใช้ของผู้เรียน
ภาษาจีนชาวไทยเป็นจานวนมาก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพิเศษ รูปแบบการใช้ที่ถูกต้อง
รวมทั้งวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อ เพิ่ มมุมมองใหม่ ในการเรียนรู้ไวยากรณ์ ภาษาจีนอย่างถูกต้องให้กับ
นักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยนี้ เป็ น การวิจัยเชิงสารวจ เพื่ อเป็ นข้ อมู ลพื้ น ฐานในการแก้ ปัญ หาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่ อ วิเคราะห์
ข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 72 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบในการเก็บข้อมูล การดาเนินการวิจัยมี
ลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูลของคากริยาแยกรวมในภาษาจีนที่พบบ่อยในตาราเรียนภาษาจีน
3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและแบบทดสอบ และนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
4. สารวจข้อผิดพลาดของแบบสอบถามและแบบทดสอบ ก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย
5. รวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบเพื่อทาการสารวจข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีน
6. วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยจาแนกตามลักษณะของข้อผิดพลาด สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดข้อผิดพลาด
7. สรุปและเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่1-3 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จานวน 72 สามารถจาแนกประเภทข้อผิดพลาดได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการสาราจข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษา จานวน 72 คน
ประเภทข้อผิดพลาด
เติมคาช่วยเสริมโครสร้าง “了”

จานวนที่ตอบผิด
ร้อยละ (100)
(คน)
46
63.89%

เติมคาช่วยเสริมโครสร้าง “着”

56

77.78%

เติมคาช่วยเสริมโครสร้าง “过”

41

56.94%

เติมส่วนเสริมภาคกรรม

53

73.61%
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ตัวอย่างประโยคที่ผดิ
爸爸出差一个月了。
他毕业了就参加工作。
这儿的水都结冰了。
外面在下雨着。
我们正在上课着呢。
他帮我过忙。
他们俩吵架过。
路上不小心开车撞了大卡
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เติมส่วนขยาย
ไม่สมควรเติมภาคกรรม
ค่าเฉลี่ย

39
30
40.50

54.17%
41.67%
61.34%

车，还好得受是轻伤。
他每天睡觉八个小时。
我结婚了跟一个有钱人

จากตารางที่ 1 พบว่าข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาส่วนใหญ่คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
การใช้คาช่วยเสริมโครงสร้าง“了”“着”“过”ที่ ไม่ถูกต้อง ซึ่งข้อผิดพลาดจากการใช้“着”ถือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด เป็นจานวน
56 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 รองลงมาคือข้อผิดพลาดจากการใช้ “了”จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 63.89 ข้อผิดพลาดที่เกิด
จากการเติมส่วนเสริมภาคกรรม จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 73.61 ข้อผิดพลาดจากการเติมส่วนขยาย จานวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.17 และข้อผิดพลาดจากการเติมภาคกรรม จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ทั้งนี้ สามารถจาแนกข้อผิดพลาดใน
การใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ
1. ข้อผิดพลาดในการเติมคาช่วยเสริมโครงสร้าง“了”“着”“过”เช่น
我们见面了以后，谈了很多事情。 (ผิด)
我们见了面以后，谈了很多事情。 (ถูก)
(หลังจากที่พวกเราเจอกัน ได้คุยกันถึงมากมายหลายเรื่อง)
外面在下雨着。
(ผิด)
外面在下着雨。
(ถูก)
(ด้านนอกฝนกาลังตก)
他们俩吵架过。
(ผิด)
他们俩吵过架。
(ถูก)
(พวกเขาทั้งคู่เคยทะเลาะกัน)
ข้อผิดพลาดประเภทนี้เกิดมาจากการไม่เข้าใจในหลักภาษา เนื่องจากในภาษาอื่นไม่มีคาเสริมประเภทนี้ ผู้เรียนมักคิดว่า
คาช่วยเสริมโครงสร้าง“了”“着”“过”แสดงถึงสิ่งที่จบไปแล้วและวางไว้ท้ายประโยค แต่ในกฎเกณฑ์ของการใช้คากริยาแยกรวม
ในภาษาจีนนั้น คาช่วยเสริมโครงสร้างจะวางไว้ตรงกลางเช่น“见了面”“吃过饭”เป็นต้น
2. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติมภาคกรรมต่อท้าย เช่น
我结婚了一个有钱人。
(ผิด)
我跟一个有钱人结了婚。
(ถูก)
(ฉันแต่งงานกับคนมีเงินคนหนึ่ง)
他常常打招呼我：“你去哪儿？”
(ผิด)
他常常跟我打招呼：“你去哪儿？”
(ถูก)
(เขามักจะทักทายฉันว่า “เธอไปไหน ? ”
他们招手我，但是我不理他们。
(ผิด)
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他们向我招手，但是我不理他们。
(ถูก)
(พวกเขาโบกมือให้ฉัน แต่ฉันไม่สนใจพวกเขา)
โครงสร้างของคากริยาแยกรวมในภาษาจีนนั้น มีความเน้นตัวเองและมีความหมายอยู่ในตัวไม่ จาเป็นต้องนากรรมมา
ต่อท้าย ซึ่งจะแตกต่างจากคากริยาทั่วไป หากใส่ภาคกรรมเสริมลงไปจะทาให้ประโยคซับซ้อน เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
3. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติมส่วนเสริมต่อท้าย การเติมส่วนเสริมต่อท้ายคากริยาแยกรวมในภาษาจีน เป็นปัญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อน หากอิงตามโครงสร้างทั่วไป รูปแบบการเติมส่วนเสริม คือ กริยา+ส่วนเสริม+ภาคกรรม แต่ในรูปแบบของคากริยา
แยกรวมในภาษาจีนนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น
การเติมส่วนเสริมบอกผลหรือความเป็นไปได้
老师对我说要是不努力学习，我就 毕业不了。
(ผิด)
老师对我说要是不努力学习，我就 毕不了业。
(ถูก)
(อาจารย์พูดกับฉันว่าถ้าหากว่าไม่พยายามเรียนหนังสือ ฉันก็จะเรียนไม่จบ)
การเติมส่วนเสริมบอกเวลา
他昨天睡觉八个小时。
(ผิด)
他昨天睡八个小时觉。
(ถูก)
(เมื่อวานเขานอนหลับแปดชั่วโมง)
การเติมคาลักษณะนาม
我对他不太了解，只见面过一次。(ผิด)
我对他不太了解，只见过一次面。(ถูก)
(ฉันไม่ค่อยเข้าใจเขาสักเท่าไหร่ เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้น)
4. ข้อผิดพลาดจากการซ้าคา การซ้าคากริยาแยกรวมในภาษาจีนแบ่งเป็นรูปแบบ V +V+ O และ V +了+ V+ O หาก
เป็นการระบุถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่สิ้นสุดและยังไม่เกิดขึ้นจะใช้รูปแบบการซ้าคาแบบ V + V+ O หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ
เสร็จสิ้นไปแล้วจะใช้รูปแบบ V +了+ V+ O ซึ่งจะต่างจากรูปแบบการซ้าคาของคากริยาทั่วไป
รูปแบบ V+ V+ O
晚饭以后我想去散步散步。 (ผิด)
晚饭以后我想去散散步。
(ถูก)
(หลังอาหารเย็นฉันอยากจะไปเดินเล่นสักหน่อย)
รูปแบบ V +了+ V +O
我们昨天去游泳了。
(ผิด)
我们昨天去游了游泳。
(ถูก)
(เมื่อวานพวกเราไปว่ายน้า)
我刚才去操场跑跑步。
(ผิด)
我刚才去操场跑了跑步。
(ถูก)
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(เมื่อกี้ฉันไปวิ่งที่สนามกีฬา)
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ คากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาพบว่าสาเหตุ หลักที่ทาให้ผู้เรียน
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองไม่สามารถใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง คือ
1. อิทธิพลจากภาษาแม่ ผู้เรียนส่วนใหญ่จัดอยู่ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งล้วนเรียนรู้และเข้าใจในภาษาแม่ของตนได้เป็นอย่างดี
แล้ว ดังนั้นเมื่อเรียนภาษาอื่นก็มักจะอ้างอิงกฎเกณฑ์ทางภาษาจากภาษาแม่ของตนเองมาใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล
ภาษาจีน โดยมิได้ระมัดระวังถึงข้อแตกต่างระหว่างภาษา ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ เช่น ในภาษาไทย คาที่ทาหน้าที่ขยาย
ความจะวางไว้ด้านหลังประธานหรือคาที่ถูกขยาย เช่น คน（人） ตามด้วยส่วนขยาย เลว（坏）ความหมายก็คือ คนเลว แต่
ในภาษาจีนส่วนที่มาขยายจะวางไว้ด้านหน้า เช่น 坏人（คนร้าย）ซึ่งตรงกันข้ามกับภาษาไทย เป็นต้น
2. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอน อีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ คากริยา
แยกรวมในภาษาจีน คือ กระบวนการการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากไม่มีตาราที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และวิธีการใช้คาประเภทนี้ และในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถอธิบายถึงความหมายและรูปแบบการใช้ประเภทนี้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ผู้สอนมิ ได้ให้ความสาคัญ กับคาประเภทนี้เท่าที่ควร มิ ได้อธิบ ายถึ งรูป แบบและวิธีการใช้อย่างชัดเจน อธิบ ายเพีย ง
ความหมายของคาเช่นการเรียนภาษาทั่วไปคือ ยกตัวอย่าง แปล และ แต่งประโยค ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจและนาไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง
สรุปผลการวิจัย
จากการส ารวจข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ค ากริ ย าแยกรวมในภาษาจี น ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-3 สาขาวิ ช าภาษาจี น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจานวน 72 คน พบว่าร้อยละ 61 ของนักศึกษาทั้งหมดที่ทา
การสารวจเกิดข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีน ซึ่งมีสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดการผิดพลาดคือ อิทธิพลจากภาษา
แม่ซึ่งทาให้เกิดการสับสนในหลักเกณฑ์และรูปแบบการใช้ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียน และก่อให้เกิดมุมมอง
ใหม่ ๆ ในการเรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้สรุป รูปแบบและวิธีการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีน ไว้ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 สรุปรูปแบบการใช้คากริยาแยกรวมในภาษาจีน （离合词）
ประเภท
รูปแบบการใช้ที่ถูกต้อง รูปแบบการใช้ที่ไม่ถูกต้อง
ตัวอย่าประโยคที่ถูกต้อง
ค าช่ ว ยเสริ ม โครงสร้ า ง V +了/着/过
我跟她见过面。
V+O+着/过
“了”“着”“过”
การซ้าคา
快来帮帮忙。
V+V+O หรือ V+了+V+O V+O+V+O
เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
บุพบท + S+ V+O
ส่วนเสริม （补语） V+O+V+ส่วนเสริม（补

V+O+ S+ V
V+O+ส่วนเสริม（补
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他帮了帮忙，就走
了。
他给我帮了忙。
他游泳游了三个小
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语）

语）

时。
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บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ตาบลหนองกุลา อาเภอ
บางระกา จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อวิเคราะห์และประเมิน สภาพปัญหาในการรองรับการพัฒนาของ
สังคมเกษตรอินทรีย์ในตาบลหนองกุลา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อความเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบการ
พรรณนาและการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยแบบจาลองทางเศรษฐมิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยกาลังสองน้อยสุด (OLS)
จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 350 คน ในช่วงการสารวจปี 2558 – 2559 พบว่า แผนปฏิบัติงานที่ชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นผ่าน
ค่าถ่วงน้าหนักของคะแนน คือ 1) แผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 2) แผนงานจัดตั้งคณะทางาน 3) แผนงานรวมกลุ่มเกษตรกร
4) แผนการจัดการพื้นที่ และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ 5) แผนงานจัดทาปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และ 6) แผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตร
อินทรีย์ คืองบประมาณและปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ เป็นตัวขับเคลื่อนต่อการพัฒนาสู่การเป็น
สังคมเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
คาสาคัญ : การพัฒนา ความเป็นไปได้ สังคมเกษตรอินทรีย์
Abstract
The objective of this study, “Development and Community’s Possibility to Organic Social for
Economic Well-Being of Farm Households” at Tumbon Nong Kula, Bang Rakam Province in Phitsanulok are as
follows 1) Study for Tumbon Nong Kula, Bang Rakam province structure. And 2) Study for factors affecting to
possibility to organic social on Tumbon Nong Kula, Bang Rakam province. . This research can analyze 2 parts in
order of objective. Using describe by qualitative and quantitative analyze. It can make econometrics model look
for the factors affecting to possibility to organic social by ordinary least square (OLS) technical. The population
sample survey of 350 people during the year 2558-2559 B.E. The result of this research is the structure of
Tumbon Nong Kula, Bang Rakam province can find plan for organic social 1) Board of Community Development
to Organic Agriculture plan 2) working group on community development on organic agriculture plan 3) Farmer
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group plan 4) management plan And promoting it as an organic farming center 5) Plan for the promotion of
organic farming and public relations and 6) Organic Farming Society Development Plan. So the factors affecting
to possibility to organic social are 1) the budget for organic farming and 2) the community's reaction in agreeing
to be an organic farming society.
Keywords : development, possibility, organic social
บทนา
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ทาการผลิตพืชและสัตว์ ในการบริโภคและอุปโภคในประเทศ
รวมถึงมีการส่งออกสินค้าหลักทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ข้าว และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง เป็นต้น อีกทั้งเป็นวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางสินค้ าเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อ
กระแสการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลกเริ่มมีมากขึ้น ทาให้ผู้บริโภคหั นมาใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและ
ปราศจากสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เกษตรกรจึง ให้ความสาคัญกับการทาเกษตรกรรมแนวใหม่ เรียกว่า เกษตรอินทรีย์
(Organic Agriculture) แต่การทาเกษตรอินทรีย์ของไทยยังมีกลุ่มผู้ทาการเกษตรอินทรีย์ในสัดส่วนที่น้อยสะท้อนได้จากเนื้อที่การ
เพาะปลูก สาหรับ การท าเกษตรอิน ทรีย์ของไทยในปี 2558 มี 288,918.44 ไร่ (กรีนเนท, 2559) ขณะที่ การถือครองที่ ดิน ทาง
การเกษตรของไทยทั้งหมดในปี 2558 มี 149,242,393 ไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 0.19
ของการถือครองที่ดินทางการเกษตรของไทย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแบ่งการผลิตได้เป็น
2 แบบคือ 1) เกษตรอินทรีย์แบบพื้นบ้าน ผลิตเพื่อการบริโภคในครัว เรือนเป็นหลัก และมีการนาผลผลิตบางส่วนไปจาหน่ายใน
ตลาดท้องถิ่น แต่ผลผลิตนี้จะไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 2) เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นการทาการเกษตรเพื่อ
จาหน่ายผ่านทางระบบตลาด และหากตรารับรองมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานจากต่างประเทศ จะทาให้ผลผลิตสามารถส่งออก
ไปจาหน่ายในต่างประเทศได้ (วลัยเงิน มหาคุณ และพิมพ์หทัย วิจิตธนาวัน, 2556)
ซึ่งแนวคิด Transtheoretical Model ของ Roger R.W. ปี 1975 ได้ถูกพัฒนามาใช้เป็นโมเดลที่อธิบายความตั้งใจหรือ
ความพร้อมของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองโดยเน้นที่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการตัดสินใจของ
บุคคล การศึกษาในครั้งนี้จึงได้ใช้แนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาชุมชนที่
ประชาชนมีส่วนร่วมของ Kasperson และ Breitbank ปี 1974 คือ คนในชุมชนจะมีการสร้างสรรค์กิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
ซึ่งจะเกิดผลได้นั้นต้องสามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ได้และผลของกิจกรรมนั้นจะต้องย้อนกลับสู่การพัฒนาของชุมชนโดย
กระบวนการนั้นต้องมาจากการตัดสินใจ การเข้ากิจกรรมและการร่วมรับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม อาทิการศึกษาที่มีการพัฒนา
แนวคิดดังกล่าวมาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและปัจจัยต่อการพัฒนา ได้แก่ ประดับ เรียนประยูร (2541) ชาริที โชติศิริและ
คณะ (2550) เทอดชัย พันธะไชย (2553) และศุภลักษณ์ รอดนวล (2554) เป็นต้น
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเกษตรเคมี
มาเป็นเกษตรอินทรีย์โดยการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรี จากความต้องการของครัวเรือเกษตรในชุมชนและสร้างแรงผลักดันสู่การ
ส่งเสริมของภาครัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความร่วมมือ ของคนในชุมชน จากการศึกษาการพัฒนาและความเป็นไปได้ของ
ชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจครั วเรือนเกษตร ซึ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตตาบลหนองกุลา อาเภอบางระกา จังหวัด
พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1. เพื่อวิเคราะห์และประเมิน สภาพปัญหาในการรองรับการพัฒนาของสังคมเกษตร
อินทรีย์ในตาบลหนองกุลา และ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อความเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาแนวคิด Transtheoretical Model และการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาใน
เฉพาะสาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งยังมีส่วนน้อยที่มีการวิเคราะห์ในมิติเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงได้นา
แนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในลักษณะการวิเคราะห์หาปัจจัยต่อการพัฒนาชุมชนด้วยการ
วิเคราะห์กาลังสองน้อยสุดในเชิงเศรษฐมิติ จากประเด็นการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถมีความสาคัญต่อการค้นหาการพัฒนาชุมชน
และการวางแผนของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนได้ในระยะยาวภายใต้วิถีชุมชนสังคมเกษตรอินทรีย์
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์อาศัยวิธีวิจัยหลายรูปแบบมาประกอบการศึกษา (Integrated Survey) จาก
กลุ่ม ประชากรตัวอย่ าง 350 คน ในช่วงการศึ กษาปี 2558 – 2559 โดยการสารวจพื้ นที่ การประเมิน โดยใช้เกณฑ์ ศึก ษาด้ าน
ศักยภาพ การสอบถามทัศนคติ และการวิเคราะห์ปัญหาที่สามารถกาหนดร่างแผนปฏิบัติในการพัฒนา ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
ใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ และประเมินความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการด้วยการวิจัยแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน จากนั้นจัดลาดับ
ความสาคัญของแผนการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีวธิ ีการศึกษาข้อมูล
และวิธีสารวจข้อมูล คือ ข้อมูลด้านสภาพทางกายภาพปัจจุบัน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทางการเกษตร โดยมีขั้นตอน
การเก็บข้อมูล ดังนี้
การลงพื้นที่ระยะที่ 1 สารวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยทีมผู้วิจัยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยาภายใน
ครัวเรือนเกษตรกรหมู่ที่ 1 - 9 เพื่อทาการศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และทาการแจกแบบสอบถามประมาณ 175 ชุด
จากการค านวณ จากตารางความเชื่ อ มั่ น ที่ ร้ อ ยละ 95 ของ taro Yamane เพื่ อ ยื น ยั น ข้ อ มู ล เรื่ อ งบริ บ ทชุ ม ชน และแจก
แบบสอบถามประมาณ 20 ชุด สาหรับตัวแทนเจ้าหน้าที่ อบต.หนองกุลากุลาเพื่อประเมินแนวโน้มของการสร้างสังคมเกษตร
อินทรีย์ในชุมชน
การลงพื้นที่ระยะที่ 2 สารวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยทีมผู้วิจัยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยาภายใน
ชุมชนหมู่ที่ 10 - 22 เพื่อทาการศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และทาการแจกแบบสอบถามประมาณ 175 ชุด จากการ
คานวณ จากตารางความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ของ taro Yamane เพื่อยืนยันข้อมูลเรื่องบริบทชุมชน
การลงพื้นที่ระยะที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทีมผู้วิจัยจะลงพื้นที่นาข้อสรุปทั้ง ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 เพื่อลงพื้นที่อีกครั้ง และทาการยืนยันกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก
การลงพื้นที่ระยะที่ 4 ขั้นตอนการทดสอบแผนพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์
โดยวิธีดาเนินการวิจัยได้แบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์ผลการศึกษา และ2) ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งจะมี
รายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบการพรรณนา
และการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากการคานวณในมิติทางเศรษฐมิติ ดังนี้คือ
1.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นลักษณะการพรรณนาจากการสารวจข้อมูลพื้นที่ตาบลหนองกุลา
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1 ได้แก่ 1) การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์
ข้ อมู ลปั ญ หาภายในชุ มชน 3) การวิ เคราะห์ ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความเป็ น สั งคมเกษตรอิ นทรี ย์ และ4) การศึ กษาความส าคั ญ ของ
องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์
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1.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เป็นการ
ทดสอบแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยกาลัง
สองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS)
2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1.1 การคานวณทางสถิติการหากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamane
2.1.2 ค่าความสาคัญของปัจจัย ที่ได้จากค่าถ่วงน้าหนัก (Weighting Score)
S=W_1 R_1+W_2 R_2+W_3 R_3+W_4 R_4+W_5 R_5
โดย S คือ ระดับความสาคัญของแผนปฏิบัติการ, W คือ ค่าถ่วงน้าหนักความสาคัญของปัจจัย, R คือ คะแนนความคิดเห็นในการ
ให้คะแนนความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อแผนการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (ประดับ เรือนประยูร ,2541) คือ คะแนนระดับ
3 หมายถึง มีความสาคัญมาก คะแนนระดับ 2 หมายถึง มีความสาคัญปานกลาง และคะแนนระดับ 1 หมายถึง มีความสาคัญน้อย
จากนั้นจะนาค่า Weight จากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยจากค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีความสาคัญน้อย ค่าของคะแนนในช่วงที่ต่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (70.800 – 8.468)
ปัจจัยที่มีความสาคัญปานกลาง ค่าของคะแนนในช่วงที่ต่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
- ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (70.800 – 8.468) จนถึ งคะแนนเฉลี่ ย + ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (70.800 + 8.468) ปั จจั ยที่ มี
ความสาคัญมาก ค่าของคะแนนในช่วงที่ต่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (70.800 + 8.468) ดังนั้น
คะแนนตั้งแต่ 1 – 62.332 ระดับความสาคัญของปัจจัย ระดับน้อย
คะแนนตั้งแต่ 66.333 – 79.267 ระดับความสาคัญของปัจจัย ระดับปานกลาง
คะแนนตั้งแต่ 79.268 – 90.000 ระดับความสาคัญของปัจจัย ระดับมาก
จากนั้นนาค่าที่ได้จากการ Weighting นี้ ไปคานวณร่วมกับคะแนนความคิดเห็นของ 2 กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ
เกษตรกร และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุลาที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละแผนปฏิบัติการนามาหาค่าความสาคัญ
ของแผนปฏิบัติทีละแผนได้จากการ
2.1.3 การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS): กาหนดให้สมการปัจจัยที่มี
ผลต่อแผนการยอมรับแผนปฏิบัติการต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้
Yn = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5

โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรตาม (Yn) ได้แก่ ระดับการยอมรับแผนปฏิบัติการ ขณะที่ตัวแปรอิสระ (Xn) คือปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับแผนปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้
Y1 = ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์
Y2 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานจัดตั้งคณะทางานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์
Y3 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกร
Y4 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานการจัดการพื้นที่ และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์
Y5 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานจัดทาปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
Y6 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์
X1 =ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
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X2 =วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่
X3 =งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์
X4 =นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์
X5 =ปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์
โดยสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อแผนการยอมรับแผนปฏิบัติการต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้
สมมติฐานที่ 1 : ชาวบ้านหนองกุลามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิ กิริยาของชุมชน
ในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการ
พัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์
สมมติฐานที่ 2 : ชาวบ้านหนองกุลามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของชุมชน
ในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานจัดตั้งคณะทางานของการพัฒนา
ชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์
สมมติฐานที่ 3 : ชาวบ้านหนองกุลามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของชุมชน
ในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกร
สมมติฐานที่ 4 : ชาวบ้านหนองกุลามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของชุมชน
ในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานการจัดการพื้นที่ และการส่งเสริมให้
เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์
สมมติฐานที่ 5 : ชาวบ้านหนองกุลามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของชุมชน
ในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานจัดทาปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตร
อินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สมมติฐานที่ 6 : ชาวบ้านหนองกุลามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถี วัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของชุมชน
ในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์
ผลการวิจัย
หมู่บ้านหนองกุล า อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก มีจานวน 22 หมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรมและ
บริการทางการเกษตร ซึ่งพืชผลทางการเกษตรที่สาคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ได้แก่ ข้าว อ้อยและมันสาปะหลัง ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจากการคานวณทางสถิติด้วยวิ ธี Yamane ซึ่งได้กลุ่มประชากรตัวอย่างของตาบลหนองกุลาใน
การตอบแบบสอบถามจานวน 351 คน ส่วนใหญ่สถานะภาพสมรสแล้ว ในระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนมากจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ขณะที่ด้านรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ต่อครัวเรือน อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลามากกว่า 30

714

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ปี และเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย อีกส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 20 คน สาหรับพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการจัดทาแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในครั้งนี้ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาภายในชุมชนและการรับทราบข้อกาหนดพื้นฐานต่อการพัฒนาและ
สร้างความเป็นไปได้ ซึ่งสามารถแบ่งการอธิบายในลักษณะต่างๆได้คือ
1. ด้านปัญหาของชุมชน
1.1 ปัญหาที่พบในชุมชนทั่วไป
ปัญหาทั่วไปของชุมชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม มาจากของเหลือจากการอุปโภคและบริโภค
การทาการเกษตรที่ผิดวิธี ได้แก่ การเผาไร่นา การพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีที่ส่งผลต่อคลองของชุมชนที่ใช้ใน
การเกษตรและท าลายระบบนิ เวศน์ ในน้ าที่ ส่ งผลต่ อ สั ต ว์ น้ าที่ เป็ น แหล่ งอาหารของชุ ม ชน ประกอบกั บ ชุ ม ชนยั งขาดระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน และชุมชนเริ่มอยู่กันอย่างไม่ ข้องเกี่ยวกันซึ่งหมายความว่า
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลง
1.2 ปัญหาด้านสังคมที่พบในชุมชน
ปัญหาด้านสังคมที่พบในชุมชนของตาบลหนองกุลา พบว่า ส่วนใหญ่มาจากปัญหาภัยทางสังคมที่เกิดจากการติดยาเสพ
ติดและการเล่นการพนัน การขาดความสามัคคีในชุมชน และปัญหาการขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการสร้างความ
เป็นไปได้ในการสร้างความสามัคคีได้นั้นคือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยร่วมคิด ร่วมปฏิบัติด้วยกันก็
อาจทาให้ลดปัญหาการขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชนได้ จนกระทั่งสามารถอาจหาทางออกร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาที่มาจากภัยทางสังคมที่อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนที่จะเอื้อต่อการพัฒนาสู่มิติอื่นๆในชุมชนได้ เช่น การ
สร้างอาชีพ การพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน และอาจสร้างมูลค่าเพิ่มต่อสังคมและเศรษฐกิจครัวเรือนได้
1.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่พบในชุมชน
ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่พบในชุมชนของตาบลหนองกุลา พบว่า ส่วนใหญ่คนในชุมชนไม่มีการออมเงิน ไม่มีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ และไม่ มีเงินในการจับจ่ายใช้ซอย ดังนั้ นปั ญ หาเศรษฐกิจของชุมชนหนองกุลามาจากมิ ติทางจุลภาคในระดั บ
ครัวเรือนที่รายได้ของคนในชุมชนมีรายได้น้อย จนทาให้ไม่มีการออม หรือนามาลงทุนในการประกอบอาชีพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจของชุมชนได้
1.4 ปัญหาด้านการแสดงความคิดเห็น
ปัญหาด้านการแสดงความคิดเห็นของคนในตาบลหนองกุลา พบว่า ส่วนใหญ่พบปัญหา คือขาดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นต่อผู้นาชุมชน ขาดโอกาสการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการค้นหาการพัฒนาหมู่บ้าน และขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อ
เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดังนั้น การขาดโอกาสที่คนในชุมชนจะแสดงถึงความต้องการก็จะทาให้ไม่สะท้อน
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนได้ก็จะทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้ จริง ประกอบกับอาจไม่
สามารถส่งผลต่อการพัฒนาแนวทางที่คนในชุมชนต้องการได้
1.5 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชน
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชนในตาบลหนองกุลา พบว่า มีส่วนร่วมเป็นบางครั้งในการมีส่ว นร่วมการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในชุมชน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชนคนในชุมชนก็มีส่วนร่วมที่จะ
แก้ปัญหาต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่จะพัฒนาชุมชน
1.6 ระดับความพอใจการมีส่วนร่วมของชุมชนและการแก้ปัญหา
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ระดับความพอใจการมีส่วนร่วมของชุมชนและระดับการแก้ปัญหาของผู้นาชุมชนหรือ งค์การบริหารส่วนตาบล พบว่ามี
ความพอใจอยู่ระดับปานกลาง ทั้งนี้ ระดับความพอใจการมีส่วนร่วมของชุมชนและระดับการแก้ปัญหาของผู้นาชุมชนหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบล จะสะท้อนถึงคุณภาพของคนในชุมชนและผู้นาชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน หากมีปัญหาก็จะสามารถช่วยกัน
แก้ปัญหาชุมชนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อผลกระทบต่างๆ ให้ลดลงได้
2. ความพึงพอใจของคนในชุมชน
2.1 ความพึงพอใจต่อการร่วมตัดสินใจของชุมชน
ความพึงพอใจต่อการร่วมตัดสินใจของชุมชน ส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เช่น 1) ร่วมอภิปรายสนับสนุนหรือท้วงติงการจัดดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล 2) ร่วมคิดและกาหนดแนวทางพัฒนา
เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของท้องถิ่น และ3) ร่วมวางแผนนโยบาย /แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม
2.2 ความพึงพอใจต่อการวางแผนในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน
ความพึ งพอใจต่อการวางแผนในการพั ฒ นาชุมชนของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ พึ งพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งการ
วางแผนในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน เช่น 1) ร่วมสนับสนุนทางด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนาไปพัฒนาท้องถิ่น 2) ร่วม
ตัดสินใจคัดเลือกตัวแทนเป็นกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล และ 3) ร่วมประชาสัมพันธ์กาหนดการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนา
2.3 ความพึงพอใจต่อการรับประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน
ความพึงพอใจต่อการรับประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน ส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เช่น 1)
หากเข้าสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ของชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และ 2) หากเข้าสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ของชุมชนจะมีพัฒนาอาชีพ
2.4 ความพึงพอใจต่อการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการประเมินผลในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน ในภาพรวมของผลการศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ใน
ระดับปาน ในส่วนรายละเอียดโดยแบ่งระดับความพึงพอใจพบว่า ในระดับที่มากที่สุด ได้แก่ 1) ร่วมติดตามการจัดซื้อ/จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจากประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลและร่วมติดตามรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปีขององค์การ
บริห ารส่ วนต าบลจากประกาศขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบล 2) ร่วมตรวจติดตามการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาตาบล และ3) ติดตามรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/การ
บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ของตาบลหนองกุลา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ของตาบลหนองกุลา โดยใช้การคานวณทางสถิติ
อย่างง่ายจากระดับความคิดเห็นของของกลุ่มประชากรที่ใช้การสารวจจานวน 351 คน พบว่า ปัจจัยที่คนในตาบลเห็นว่าเป็นปัจจัย
ที่สาคัญที่สุดต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ของตาบล หนองกุลา คือ ปัจจัยด้านการวางแผนที่ดี ที่คนในชุมชนเห็นสมควรให้
ความสาคัญเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.38 ในขณะที่อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านการสื่อสารที่เหมาะสม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 31.86 อันดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.62 และอันดับที่ 4 คือ ปัจจัย
ด้านการมีระบบประสิทธิภาพที่ดี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.14
4. การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์
การศึกษาในส่วนนี้จะทาให้ทราบระดับความสาคัญของปัจจัยต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการ โดยการนาค่าที่ได้จากการ
weighting มาเปรียบเทียบกับคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ คนในชุมชนของตาบลหนองกุลา และตัวแทนจาก
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องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุลา พบว่า ปัจจัยที่สาคัญที่จะเกษตรแผนการปฏิบัติการนั้น อันดับที่ 1 คือ วิถีวัฒนธรรมทาง
การเกษตร อันดับที่ 2 คือ งบประมาณ ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ อันดับที่ 3 นโยบายของ
รัฐบาล ที่ต้องชัดเจนต่อการพัฒนาสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ อันดับที่ 4 ปฏิกิริยาชุมชนที่ตอบสองต่อการเข้าสู่การเป็นสังคมเกษตร
อินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนต่อการพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์ และอันดับที่ 5 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นสังคม
เกษตรอินทรีย์ ทั้ง 5 อันดับนี้ สามารถสะท้อนถึงการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ที่จะนามาพิจารณา
และกาหนดเป็นข้อพิจารณาแผนปฏิบัติทั้งสิน 6 แผน เพื่อทาการวิเคราะห์แผนต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคนิคเดล
ฟาย ซึ่งเป็นการประมวลจากความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้แผนปฏิบัติของการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 1)
แผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ 2) แผนงานจัดตั้งคณะทางานของการพัฒ นาชุมชนสู่
เกษตรอินทรีย์ 3) แผนงานรวมกลุ่มเกษตรกร 4) แผนการจัดการพื้นที่ และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ 5) แผนงานจัดทา
ปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ6) แผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์
5. การศึกษาการทดสอบแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์
การตรวจสอบการยอมรับกับระดับความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติ โดยการวิธีวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ แบบขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรอิสระหลายตัวที่กระทาต่อตัวแปรตาม (Multiple Regression) การวิเคราะห์ในส่วนนี้
เป็นการใช้วิธีโปรแกรมการคานวณทางเศรษฐมิติในมิติทางเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรต้น (Xn) ภายใต้ข้อ
สมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อแผนการยอมรับแผนปฏิบัติการต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ที่แสดงข้อสมมุติฐานตามการ
อธิบายวิธีการดาเนินวิจัยในข้างต้น พบว่า
ข้อสมมุติฐานที่ 1
Y1 = 0.330551 + 0.126970(X1) + 0.436255(X2) + 0.131182(X3) + 0.202753(X4) + 0.361105(X5)
(1.402681)
(1.128946) (2.037990)** (3.206173)*** (5.938997)***
2
R = 0.535841 DW = 1.999476 (หมายเหตุ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ * คือ 0.10 , ** คือ 0.05 , *** คือ 0.01)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ พบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัว
สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ได้ที่ร้อยละ 53.58 โดย
ปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกกับแผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 1) ปฏิกิริยาของ
ชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ 2) นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ และ3) งบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ดั้งนั้นสะท้อนให้เห็นว่า หากแผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์
จะต้องมาจากปฏิกิริยาของชุมชนเป็นหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์โดยอาจเลือกจากเกษตรกรที่เห็น
ความสาคัญต่อการทาเกษตรอินทรีย์หรือมีประสบการณ์ในการทาเกษตรอินทรีย์ที่จะสามารถเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของการ
พัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ ซึ่งผ่านกลไกขับเครื่องที่สนับสนุนจากนโยบายและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ซึ่งอาจจะทา
ให้เกิดแผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ในอนาคตได้
ข้อสมมุติฐานที่ 2
Y = 0.752523 - 0.042053(X1) + 0.316702(X2) + 0.442322(X3) + 0.088800(X4) + 0.105821(X5)
(-0.582196) (1.170285)
(9.326577)*** (1.779289)* (2.197783)**
2
R = 0.648796 DW = 1.974391 (หมายเหตุ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คือ 0.01)
2
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดตั้งคณะทางานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ พบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัวสามารถอธิบาย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดตั้งคณะทางานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ได้ ที่ร้อยละ 64.87 โดยปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกกับ
แผนงานจัดตั้งคณะทางานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 1) งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 2) ปฏิกิริยาของ
ชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ และ3) นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ ดั้ง นั้นสะท้อนให้เห็นว่า
หากแผนงานจัดตั้งคณะทางานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ จะต้องมาจากงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์เป็น
หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์โดยสิ่งที่ชาวบ้านหนองกุลาคิดว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์มี
ความสาคัญต่อการจัดตั้งคณะทางานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ โดยอาจมีการจัดตั้งแกนนา การ
รวมกลุ่ม รวมทั้งงบประมาณในการสนับสนุนต่อวัสดุอุปกรณ์ในการเป็นโครงการต้นแบบที่ได้จากการพัฒนาให้เห็นผลจากกุ่ม
คณะทางานเพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดให้คนในตาบลได้เรียนรู้และเข้าใจจนปฏิบัติให้เห็นผลได้จริงจนเป็นที่ยอมรับต่อคนในชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยในส่วนนี้ที่สะท้อนจากความคิดเห็นจากปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็น
สังคมเกษตรอินทรีย์และนโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการทาแผนงานจัดตั้งคณะทางาน
ของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์
ข้อสมมุติฐานที่ 3
Y3 = 1.365221 + 0.056800(X1) - 0.407736(X2) + 0.308378(X3) + 0.100502(X4) + 0.231556(X5)
(0.679521) (-2.232127)** (6.349771)*** (2.018467)** (4.374961)***
R2 = 0.527611 DW = 1.993192 (หมายเหตุ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คือ 0.01)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกรของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัวสามารถ
อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกรของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ได้ที่ร้อยละ 52.76 โดยปัจจัยที่ส่งผลใน
เชิงบวกกับแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกรของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 1) งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์
2) ปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรี ย์ และ3) นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ ในขณะที่
บางตัวแปรอิสระพบว่ามีความคิดเห็นในว่าวิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรไม่ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนปฏิบัติการของการเป็นสังคม
เกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม หากแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกรของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ จะต้องมาจากงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์เป็นหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์โดยสิ่งที่ชาวบ้านหนองกุลาคิดว่างบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์มีความสาคัญต่อการจัดตั้งการรวมกลุ่ม รวมทั้งงบประมาณในการสนับสนุนต่อวัสดุอุปกรณ์ในการเป็น
โครงการต้นแบบที่ได้จากการพัฒนาให้เห็นผลเพื่อเป็นตัวอย่างต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ โดยมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปฏิกิริยาของ
ชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์และนโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมในลาดับ
ต่อมา
ข้อสมมุติฐานที่ 4
Y4 = 0.011354 + 0.179614(X1) + 0.634397(X2) + 0.246053(X3) + 0.166976(X4) + 0.271556(X5)
(2.574874)** (4.073696)*** (5.413708)*** (3.464524)*** (5.361609)***
2
R = 0.732912 DW = 2.026276 (หมายเหตุ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คือ 0.01)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานการจัดการพื้นที่และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร
สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานการจัดการพื้นที่และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ได้ที่ร้อยละ 73.29 โดยปั จจัยที่

718

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ส่งผลในเชิงบวกกับแผนงานการจัดการพื้นที่และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 1) วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของ
พื้ น ที่ 2) ปฏิ กิ ริ ย าของชุ ม ชนในทางเห็ น ด้ ว ยต่ อ การเป็ น สั งคมเกษตรอิ น ทรี ย์ 3) งบประมาณที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรอิ น ทรี ย์
4) นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ และ 5) ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ดังนั้นหากแผนงานการจัดการพื้นที่
และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ นั้นสิ่งที่ชาวบ้านมองเห็นว่าสาคัญที่สุดคือวิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ก็สะท้อน
ได้ว่าคนส่วนใหญ่ของตาบลหนองกุลาประกอบอาชีพซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษาในเชิงพื้นที่ในส่วนแรกที่ได้ศึกษาด้านประชากร
ขณะที่ปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ และนโยบาย
ของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ก็เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการการจัดการพื้นที่และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็
ตามจากการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป็นปัจจัย รองที่ชาวตาบลหนองกุลาเห็นความสาคัญ
น้อยกว่า 4 ปัจจัยแรกเนื่องจากพื้นที่ของตาบลหนองกุลามีความพร้อมด้านการเกษตรอยู่แล้วทั้งพื้นที่การเพาะปลูกและแหล่งน้าจึง
อาจทาให้ไม่ได้กังวลต่อปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่มากนักแต่ก็มีความสาคัญในเชิงบวกส่งผลต่อแผนงานการจัดการพื้นที่
และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์
ข้อสมมุติฐานที่ 5
Y5 = 0.351081 + 0.025022(X1) + 0.644811(X2) + 0.370336(X3) + 0.096072(X4) + 0.165811(X5)
(0.318175)
(2.785709)*** (7.626407)*** (2.084726)** (3.390193)***
2
R = 0.636543 DW = 2.002994 (หมายเหตุ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คือ 0.01)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดทาปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เห็นเป็นสิ่ง
สาคัญอันดับแรกคือวิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ ที่จะเอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาสู่การเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ได้นั้น
ต้องมาจากพื้นฐานการเป็นเกษตรกรด้วยกันเองมีการเผยแพร่ให้ ทราบถึงข้อเท็จจริงจากการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ที่จะเผยแพร่
วิธีการที่ดีที่สุดสาหรับการทาเกษตรอินทรีย์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนรองคือ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของ
ชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ และนโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอิ นทรีย์ เป็นตัวขับเคลื่อนการทา
แผนงานจัดทาปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นลาดับต่อมา
ข้อสมมุติฐานที่ 6
Y6 = 0.896545 + 0.019480(X1) + 0.015263(X2) + 0.480920(X3) + 0.031933(X4) + 0.205994(X5)
(0.292312)
(0.144244) (9.668320)*** (0.677579) (4.652330)***
R2 = 0.529240 DW = 1.997419 (หมายเหตุ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คือ 0.01)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ เห็นเป็นหลักคืองบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์
และปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ เป็นตัวขับเคลื่อนการทาแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคม
เกษตรอินทรีย์ ดั้งนั้นในส่วนนี้ก็จะสะท้อนได้ว่าสิ่งที่ชาวตาบลหนองกุลาคือการสนับสนุนจากภาครัฐประกอบกับการมีส่วนร่วมกัน
ของคนในตาบลต่อการทาเกษตรอินทรีย์และพัฒนาสู่การเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นกระบวนการวิจัยที่ค้นหาข้อเสนอของแผนการพัฒนาสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ที่มาจากชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุลา ที่สะท้อนมาจากปัญ หาจึ งท าให้เกิดแผนปฏิบัติงาน คือ 1) แผนการจัดตั้ง
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คณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ 2) แผนงานจัดตั้งคณะทางานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ 3)
แผนงานรวมกลุ่มเกษตรกร 4) แผนการจัดการพื้นที่ และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ 5) แผนงานจัดทาปฎิทินการ
ส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ 6) แผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ โดยมีความคิดเห็น
ชองชาวตาบลหนองกุลาว่าแล้วปัจจัยอะไรที่จะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานทั้ง 6 แผนซึ่งได้ข้อสรุปมาว่า ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่ วิถีวั ฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตร
อินทรีย์ และปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ มีโอกาสที่จะทาให้แผนดังกล่าวเกิดการเป็นสังคม
เกษตรอินทรีย์ของตาบลหนองกุลาได้
ดังนั้น จากการลงพื้นที่ของคณะวิจัยจึงต้องศึกษาสภาพปัญหาของพื้นที่ในได้การจัดการซึ่งจากการสารวจพบว่าการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนยังมีน้อยเนื่องจากการขาดข้อมูลการสื่อสารต่อกันซึ่งเป็นข้อจากัดหนึ่งทาให้ชาวบ้านไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นที่ต้องการได้อย่างชัดเจน แต่ทางภาครัฐได้มีเวทีให้โดยมีตัวแทนหมู่บ้านเข้าไปร่วมคิดร่วมพิจารณาในการจัดการพื้นที่
และการสารวจงานวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงความต้องการที่ชาวบ้านหนองกุลามีความต้องการที่จะเสนอความคิดเห็นมากกว่านี้
ผ่านการร่วมคิ ด ร่วมพิ จารณาของกลุ่ม ที่ ส ามารถในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ในมิ ติข องการเป็ น สังคมเกษตรอิน ทรีย์ ชาวบ้ านมองว่ า
งบประมาณ รวมถึงนโยบายของภาครัฐควรให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สังคมเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประดับ เรียนประยูร (2541) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงให้การเกษตรของตาบลหนองกุลาเปลี่ยนจากวิถีวัฒ นธรรม
แบบเดิม เป็นวิถีวัฒนธรรมแบบใหม่ที่เป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจากการทากระบวนการวิจัยมีการทาข้อเสนอของแผนการพัฒนา
สู่สังคมเกษตรอินทรีย์ที่มาจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุลา ที่สะท้อนมาจากปัญหาจึงทาให้เกิด
แผนปฏิบัติงานซึงงานวิจัยที่ผ่านมาได้ใช้แนวปฏิบัติโดยส่วนใหญ่จากการลงพื้นที่สร้างกระบวนการความรู้ผ่านการร่วมคิด ร่วม
ปฏิ บั ติ แ ละได้ข้ อสรุป จากชุม ชนมาเป็ น การศึ ก ษาของงานวิจัย ซึ่งได้ ข้อ สรุ ปมาว่า ปั จจั ยด้ านสภาพสิ่ งแวดล้อ มของพื้ นที่ วิ ถี
วัฒ นธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอิ นทรีย์ นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ และ
ปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ มีโอกาสที่จะทาให้แผนดังกล่าวเกิดการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์
ของตาบลหนองกุลาได้ ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งต่อไปที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับการประเมินประสิท ธิภาพของการปฏิบัติที่
เกิดขึ้นจริงในชุมชนเพื่อหาข้อพิสูจน์ว่าถ้าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเดิมมาเป็นการนาเกษตรอินทรีย์มาใช้จะส่งผลเชิง
บวกกับวิถีและความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงที่เกษตรกรจะได้นาไปใช้ต่อการพัฒนาทางการเกษตรและ
เศรษฐกิจของครัวเรือน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษางานวิจัย เรื่องการศึกษาการพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน
เกษตร ต าบลหนองกุ ลา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิ ษ ณุ โลก คณะผู้ วิจัย ได้ ดาเนิ น การศึ กษาการศึ กษาการพั ฒ นาของชุม ชน
โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกเพราะเป็นพื้นในความรับผิดชอบของพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงโดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะกรรมที่เกี่ยวข้องการทุกท่านทั้งจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้กรุณาพิจารณาทุนวิจัยและได้ดาเนินจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิให้คาแนะนาการวิจัยใน
ครั้งนี้ และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของตาบลหนองกุลา ที่ได้ให้ข้อมูลแล ะสถานที่
สาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดียิ่ง

720

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

เอกสารอ้างอิง
กรมการค้าภายใน. (2556). ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่โลก. กระทรวงพาณิชย์.
กรีนเนท. (2560). ภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย. http://www.greennet.or.th/article/411. ออนไลน์.
ชาริที โชติศิ ริและคณะ. (2550). การศึ กษาความเป็น ไปได้ในการจั ดการท่องเที่ยวในพื้ น ที่โครงการศึกษาวิจัยและพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องจากพระราชดาริตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี . สาขาการ
จัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เทอดชัย พันธะไชย. (2553). ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาหมู่บ้านโสกขุมปูน ตาบลนาโส่ อาเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารอีสานศึกษา ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม.
ประดับ เรียนประยูร. (2541). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลาดน้า
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
วลัยเงิน มหาคุณ และพิมพ์หทัย วิจิตธนาวัน. (2556). เกษตรอินทรีย์: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย. http://www.organic.
moc.go.th/sites/default/files/publication_productivity/ekstrinthriiy_miikh.4.doc.
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2558). สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2559. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์.
ศุภลักษณ์ รอดนวล. (2554). การศึกษาความเป็นไปได้ของการรวมกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมเครื่องจักสานกระเช้าเถาวัลย์ จังหวัด
ชัยนาท. สาขาวิขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

721

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การศึกษาวิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก
A STUDY OF JAPANESE CONJUNCTIONS USAGE WHICH HAVE MEANINGS TO CHOOSE
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ใช้ ค าสั น ธานในภาษาญี่ ปุ่ น ที่ มี ค วามหมายให้ เลื อ ก “ aruiwa, matawa,
moshikuwa และ soretomo รวบรวมประโยค 120 ประโยคจากหนังสือพจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น หนังสือโครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่น หนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น และคลังข้อมูลภาษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) คาสันธานใน
ภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก “หรือ”“หรือว่า”“หรือไม่ก็”สามารถใช้ในโครงสร้างประโยคที่เหมือนกัน คือ ใช้เชื่อมระหว่าง
คานามกับคานาม และเชื่อมระหว่างประโยคกับประโยค 2) อะรุยวะ มีการใช้ในโครงสร้างอื่น ๆ ได้อีก คือ aruiwa ~ aruiwa ที่
เป็นการแสดงความหมายใช้เล่าการกระทาหรือสภาพการณ์สองอย่างขึ้นไป โดยไล่เรียงทีละอย่าง และการใช้ aruiwa ปรากฏ
ร่วมกับ kamoshirenai ซึ่งเป็นการใช้ในลักษณะของคากริยาวิเศษณ์ 3) soretomo จะใช้ในเงื่อนไขของการเลือกในสถานการณ์ที่
แตกต่างจากตัวอื่น คือ การยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผู้ฟัง ซึ่งในกรณีนี้จะไม่สามารถใช้ในสานวนที่เป็นการสั่ง หรือ
การขอร้อง 4) aruiwa กับ soretomo สามารถใช้แทนกันได้ เมื่อมีสิ่งที่เป็นไปได้อยู่สองสิ่งและเกิดความลังเลในการเลือก
คาสาคัญ : คาสันธานภาษาญี่ปุ่น วิธีใช้คาสันธาน คาสันธานที่มีความหมายให้เลือก
Abstract
The objective of this research was to study Japanese conjunctions usage which have meanings to
choose “aruiwa, matawa, moshikuwa, soretomo”. The 120 sentences were collected from Japanese sentence
pattern dictionary, Japanese textbooks and language data bank. The data were analyzed by percentage. The
results revealed that 1) all 4 Japanese conjunctions mean "or" can be used in the same sentence structure;
connect nouns and nouns, sentences and sentences.
2) “aruiwa” can be used in “aruiwa ~ aruiwa”
structure when explains actions or situations one by one. “Aruiwa” can function as an adverb when appears
with “kamoshirenai”. 3) “soretomo” is used to ask the listener’s intention and cannot be used in the
command or request. 4) “Aruiwa” and “soretomo” can be used interchangeably when there are two possible
ways and the speaker hesitates to choose.
Keywords: Japanese conjunctions, Conjunctions Usage, Conjunctions which have meanings to
choose
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บทนา
มนุษ ย์ใช้ภาษาเป็น เครื่องมือสาคัญ ในการสื่อสารกับผู้ อื่นเพื่อ ถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิ ดข้อมูลเท็ จ จริงหรือ
ความรู้สึก หากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ดังนั้น นอกจากการเรียนรู้ภาษา
ของชาติตนเอง การเรียนรู้ภาษาของชาติอื่นก็มีความสาคัญอย่างยิ่ง ภาษาแต่ละภาษาล้วนมี โครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นเรื่องยากสาหรับการเรียน ภาษาต่างประเทศให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง โดยปัจจัยสาคัญในการ
เรียนภาษาต่างประเทศ คือ คาศัพท์ เพราะคาศัพท์ เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนภาษา นอกจากนี้ต้องรู้ด้วยว่าคาศัพท์นั้นจัดอยู่ใน
คาชนิดใด เพื่อสามารถนาไปใช้ได้ ถูกต้อง ณัฏฐิรา ทับทิม (2557:123-158) ได้กล่าวไว้ว่า คาในภาษาต่างๆ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น
2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มคาเนื้อหากับกลุ่ม คาหน้าที่ชนิดของภาษาญี่ปุ่นเมื่อแบ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะประกอบด้วยกลุ่มคา
เนื้อหา คือ คานาม คากริยา คาคุณศัพท์ คากริยาวิเศษณ์ คาสันธาน คาขยายนาม คาอุทาน และคากริยาช่วย กลุ่มคา หน้าที่คือ คา
ช่วยการก คาช่วยแสดงสันธาน โทริทาเตะโจฉิคาช่วยลงท้าย และคาช่วยแสดงทัศนคติต่อผู้ฟัง
ในระดับคานั้นนักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาชนิดและหน้าที่ของคาในการสื่อความหมาย โดยสนใจศึกษาคาที่อยู่ในกลุ่มคา
หลั กและคาไวยากรณ์ กั นอย่างกว้างขวาง แต่ส าหรับ คาที่ ไม่ได้จัด อยู่ในกลุ่ม ดังกล่าวแต่ มีบ ทบาทอย่ างยิ่งในการสื่อ สาร เช่ น
“คาสันธาน” ที่พบได้ทุกภาษาทั่วโลก กลับมีผู้ให้ความสนใจไม่มากนัก คาสันธาน หรือ คาเชื่อม เป็น คาสาคัญในการเชื่อมคาวลี
หรือประโยคตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปเข้าด้ วยกัน และเป็นคาแสดงว่า คาวลีหรือประโยคนั้น มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม ขัดแย้ง
เพิ่มเติมเนื้อหา หรือเปรียบเทียบ (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2559: 240)
แม้ว่าคาสันธานจะไม่มีบทบาทในการสื่อสารเทียบเท่ากับคาอื่นๆ แต่ก็มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้าง ทางไวยากรณ์
กล่าวคือ มีหน้าที่ในการเชื่อมประโยคเพื่อบอกลักษณะของเจตนารมณ์ที่ต้องการสื่อออกมา ดังนั้น การพูดหรือเขียน คาวลีหรือ
ประโยค ให้มีความต่อเนื่อง จึงจาเป็นจะต้องใช้คาสันธานในการเชื่อม เพื่อแสดง ความสัมพันธ์ คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นมีหลาย
ประเภท และแต่ละประเภทก็มีคาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว
มีความหมายเหมือนกันหลายคาซึ่งเป็นปัญหาสาหรับ
ผู้เรียนชาวไทย เพราะทาให้เกิดความสับสนในการใช้และเข้าใจ ผิดคิดว่าสามารถใช้แทนกันได้ (สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข ,พัชราพร
แก้วกฤษฎางค์และสมเกียรติเชวงกิจวณิช , 2557 : 21)
กลุ่มคาสันธานที่เชื่อมในลักษณะให้เลือกสิ่งใดสิง่ หนึ่ง มีความหมายว่า “หรือหรือไม่ก็” ได้แก่คาว่า また は、あるい
は、もしくは、それとも、それか、ないしは การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาคาสันธาน4 ตัว คือ また は、あ
るいは、もしくは、それとも ทั้งนี้เพราะคาสันธานทั้ง 4 ตัวนี้แม้จะมีความหมายเหมือนกัน แต่มีวิธีใช้ที่ แตกต่างกัน ใน
ด้านโครงสร้างประโยค กรณีที่ใช้เลือก และรูปแบบสานวน ตัวอย่างเช่น それとも ใช้เชื่อมประโยค กับประโยคเท่านั้น ไม่ใช้
เชื่อมคา あるいは ก็มีวิธีใช้แตกต่างจากคาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน คือมีการใช้แสดง ความรู้สึกคาดการณ์หรือคาดเดา มักปรากฏ
ร่วมกับ かもしれない ซึ่งเป็นการใช้ในลักษณะของคากริยาวิเศษณ์ ดังนั้น あるいは จึงเป็นทั้งคาสันธาน และคากริยา
วิเศษณ์ (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2559 : 248 - 249) นอกจากนี้ ある いは ยังเป็นสานวนภาษาเขียน แต่สามารถใช้ในภาษาพูดที่เป็น
ทางการได้ (บุษบา บรรจงมณี, ปราณีจงสุจริต ธรรม, ประภา แสงทองสุข และ วันชัย สีลพัทธ์กุล , 2554: 28-30) จากความสาคัญ
และวิธีใช้กลุ่มคาสันธานที่มีความหมายให้เลือกที่แตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษาว่า คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่
มีความหมายให้เลือกซึ่งมีถึง 4 คาคือ「あるいは、または、それと も、もしくは」มีวิธีการใช้อย่างไร ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สาหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น คือเข้าใจวิธีการใช้คาสันธาน ดังกล่าว และสามารถนาไปใช้พูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาวิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก「あるいは、または、もしくは、それとも」
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ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาคาสันธาน ที่มีความหมายให้เลือก「あるいは、または、もしくは、それとも」
2. รวบรวมประโยคตั ว อย่ า งที่ มี ค าสั น ธาน 「あるいは、または、もしくは、それとも」จากหนั ง สื อ
พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น หนังสือโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น หนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น และคลังข้อมูลภาษาอย่างละ 30
ประโยค รวมทั้งสิ้น 120 ประโยค
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยรวบรวมตั วอย่ างประโยคที่ มี การใช้ค าสัน ธาน 「あるいは、または、もしくは、それと
も」จากหนังสือพจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น หนังสือโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น หนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น และคลังข้อมูล
ภาษาอย่างละ 30 ประโยค รวมทั้งสิ้น 120 ประโยค
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบบันทึกข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับคาสันธาน และวิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือกจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวทางในการวิเคราะห์
2. สร้างแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นรูปแบบตาราง
3. นาตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ ความครบถ้วนของเกณฑ์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์
4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมตั วอย่ า งประโยคที่ มี ก ารใช้ ค าสั น ธาน 「あるいは、または、もしくは、それとも」จากหนั งสื อ
พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น หนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น และคลังข้อมูลภาษา ตามจานวนที่กาหนด 2. บั น ทึ ก
ตัวอย่างประโยคลงในตารางที่สร้างไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. อ่านและแปลความหมายของตัวอย่างประโยคทั้งหมด
2. วิเคราะห์การใช้คาสันธานแต่ละคา ในแต่ละประโยคโดยเขียนเครื่องหมาย✓ลงในช่องที่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. นับจานวนเครื่องหมาย✓เพื่อหาค่าร้อยละ
4. สรุปผลการวิเคราะห์และนาเสนอผล ในรูปแบบตารางและการพรรณนา
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก「あるいは、または、それとも、も
しくは」ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์วิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นทีม่ ีความหมายให้เลือก
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในการใช้คาสันธานในภาษาญี่ปนุ่ ที่มีความหมายให้
เลือก
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์วิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์วิธีใช้คาสันธาน あるいは
แหล่งที่มา
หนังสือ คลังข้อมูลภาษา
6
5
7
3
4
2
3
30

あるいは

ด้านโครงสร้าง

~ (か)、あるいは

N (か)あるいは N
あるいは ~ かもしれない
あるいは ~ あるいは

รวม
ด้านกรณี
ให้เลือก

ด้านรูปแบบ
สานวน

ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง
ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงกับเงื่อนไขทั้งสองอย่าง
การคาดคะเน
มีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด
เล่าการกระทาหรือสภาพการณ์สองอย่างขึ้นไปโดยไล่เรียงทีละอย่าง
รวม
ภาษาพูดที่เป็นทางการ
ภาษาเขียน
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ
รวม

5
4
4
4
3

จานวน

ร้อยละ

11
10
6
3
30

36.67
33.33
20
10
30

10
6
6
5
3
30
16
14

33.33
20
20
16.67
10
30
53.33
46.67
0
30

5
2
2
1
30

10
10

6
4
0
30

0
30

จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมด้านโครงสร้างของประโยคคาสันธาน あるいは จะใช้ ในโครงสร้าง ~ (か)、或は
มากที่สุด 11 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาคือโครงสร้าง N (か) 或は N 10 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา
คือ โครงสร้าง 或は ~ かもしれない 6 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนโครงสร้าง 或は~ 或は พบน้อยที่สุดเพียง 3 ประโยค
คิดเป็นร้อยละ 10 ในด้านกรณีให้เลือกพบว่า จะใช้ในกรณีที่ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง มากที่สุด 10 ประโยค คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ใช้ในกรณีที่ ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงกับเงื่อนไขทั้งสองอย่าง และกรณีที่เป็นการ
คาดคะเน 6 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือ ใช้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด 5 ประโยค
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ กรณีที่ใช้เล่าการกระทาหรือสภาพการณ์สองอย่างขึ้นไปโดยไล่เรียงทีละ
อย่าง 3 ประโยค คิดเป็น ร้อยละ 10 ในด้านของรูปแบบสานวนที่ ใช้พบว่าใช้ในภาษาพู ดที่ เป็ นทางการมากที่สุด 16 ประโยค
คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือใช้ในภาษาเขียน 14 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 46.67
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์วิธีใช้คาสันธาน または
แหล่งที่มา
หนังสือ
คลังข้อมูลภาษา
3
23

または

ด้านโครงสร้าง
อื่นๆ
ด้านกรณี
ให้เลือก

N (か)または N
~ (か)、または

1

รวม
ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง

จานวน

ร้อยละ

26

86.67

3

4

13.33

26

30
30

30
100

30
4

รวม

30
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ด้านรูปแบบสานวน

ภาษาเขียน
ภาษาพูดที่เป็นทางการ
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ
รวม

3
1

17
9

20
10
0
30

0
30

66.67
33.33
0
30

จากตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมด้านโครงสร้างของประโยคคาสันธาน または จะใช้ในโครงสร้าง N (か) または N
มากที่สุด 26 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 86.67 นอกจากนี้พบว่ามีการใช้โครงสร้างอื่นนอกเหนือจากเกณฑ์ 4 ประโยค คือโครงสร้าง~
(か)、または คิดเป็นร้อยละ 13.33 ด้านกรณีให้เลือกพบว่า จะใช้ในกรณีที่ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง ทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 100 ในด้านของรูปแบบสานวนที่ใช้พบว่า ใช้ในภาษาเขียนมากที่สุด 20 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ
ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการ 10 คิดเป็นร้อยละ 33.33 และพบว่าไม่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์วิธีใช้คาสันธาน もしくは
แหล่งที่มา
หนังสือ
คลังข้อมูลภาษา
4
17

もしくは

ด้านโครงสร้าง

ด้านกรณี
ให้เลือก

ด้านรูปแบบ
สานวน

N (か)もしくは N
~ (か)、もしくは

3

รวม
ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง
ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงกับ
เงื่อนไขทั้งสองอย่าง
รวม
ภาษาเขียน
ภาษาพูดที่เป็นทางการ
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ
รวม

จานวน

ร้อยละ

21

70

6

9

30

16
7

30
20
10

30
66.67
33.33

30
16
12
2
30

30
53.33
40
6.67
30

30
4
3
30
7
-

9
12
2
30

จากตารางที่ 4 พบว่าในภาพรวมด้านโครงสร้างของประโยคคาสันธาน もしくは ใช้ในโครงสร้าง N (か) もしくは N
มากที่สุด 21 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือโครงสร้าง ~ (か)、もしくは 9 ประโยคคิดเป็นร้อยละ 30 ในด้านกรณีให้
เลือกพบว่า จะใช้ในกรณีที่ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง มากที่สุด 20 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 66.67 และความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ
ใช้ในกรณีที่ ตรงกับเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 10 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 33.33 ในด้านของรูปแบบสานวน ที่ใช้มากที่สุด
พบว่าเป็นสานวนภาษาเขียนจานวน 16 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ ภาษาพูดที่เป็นทางการ 12 ประโยค คิดเป็น
ร้อยละ 40 และที่ใช้น้อยที่สุดคือภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ 2 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 6.67
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์วิธีใช้คาสันธาน それとも
แหล่งที่มา

それとも

ด้านโครงสร้าง

~ (か)、それとも
N (か)それとも N
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หนังสือ
10

คลังข้อมูลภาษา
15

5

-

จานวน

ร้อยละ

25

83.33

5

16.67

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ด้านกรณี
ให้เลือก
ด้านรูปแบบสานวน

อื่นๆ

รวม
ยกขึ้นมาสองสิ่งถามความตั้งใจของผู้ฟัง
เป็นไปได้สองสิ่งลังเลไม่รู้เลือกสิ่งไหน

30
9
4

รวม
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ
ภาษาพูดที่เป็นทางการ
ภาษาเขียน
รวม
ใช้ あるいは แทนได้

12
5
30

11
2

12
5
0
30

4

30
21
9

30
70
30

30
23
7
0

30
76.67
23.33
0
30
20

30
2

6

จากตารางที่ 5 พบว่าในภาพรวมด้านโครงสร้างของประโยคคาสันธาน それとも จะใช้ในโครงสร้าง ~ (か)、それと
も มากที่สุด 25 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือโครงสร้าง N (か)それとも N 5 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 16.67 ใน
ด้านกรณีให้เลือกพบว่าจะใช้ในกรณี ที่ ยกขึ้นมาสองสิ่งถามความตั้งใจของผู้ฟัง มากที่สุด 21 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 70 และ
ความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ ใช้ในกรณีที่ เป็นไปได้สองสิ่งลังเลไม่รู้เลือกสิ่งไหน 9 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 30 ในด้านของรูปแบบ
สานวนที่ใช้ พบว่าใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ มากที่สุด 23 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 76.66 รองลงมาพบว่าใช้ในภาษาพูดที่เป็น
ทางการจานวน 7 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 23.33 นอกจากนี้ยังพบประโยคที่สามารถใช้ あるいは แทนได้ 6 ประโยค คิดเป็น
ร้อยละ 20
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของคาสันธานภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก
ทั้ง 4 คาสรุปได้ดังตาราง 6-8 ดังนี้
ตารางที่ 6 สรุปวิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก ด้านโครงสร้างประโยค
คาสันธาน

โครงสร้างประโยค
เหมือนกัน
-N (か) คาสันธานให้เลือก N

ต่างกัน

-あるいは~あるいは
- ~(か) คาสันธานให้เลือก
-あるいは~かもしれない
または
もしくは
それとも
จากตาราง 6 พบว่า คาสัน ธานในภาษาญี่ ปุ่ นที่ มีความหมายให้เลือก มี การใช้ในโครงสร้างประโยคที่เหมือ นกัน คื อ
โครงสร้าง “N (か) (あるいは、または、もしくは、それとも) N” และโครงสร้าง “ ~ (か) (あるいは、または、
もしくは、それとも)” ส าหรั บ ค าสั น ธาน あるいは ยั ง พบว่ า มี ก ารใช้ ใ นโครงสร้ า งอื่ น ๆ คื อ あるいは~あるいは
นอกจากนี้ยังพบว่าคาสันธาน あるいは ส่วนใหญ่ปรากฏร่วมกับ かもしれない
あるいは

ตารางที่ 7 สรุปวิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก กรณีให้เลือก
คาสันธาน

กรณีให้เลือก
เหมือนกัน

ต่างกัน
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または
もしくは
あるいは

それとも

เลือกสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง
ในสองสิ่ง
“หรือ,

-

หรือว่า ,

ตรงตามเงื่อนไข
อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่าง
“หรือ,หรือว่า ,

หรือไม่ก็”

หรือไม่ก็”

-

-

เป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่
ไม่รู้จะเลือกแบบใด
“หรือ,หรือว่า ,หรือไม่ก”็
*กรณีนี้ใช้แทนกันได้

-เล่าการกระทา/สภาพการณ์ 2 อย่างขึน้ ไปโดย
ไล่เรียงทีละอย่าง
“บางครั้ง ,บางครั้งก็”

-คาดคะเน “อาจจะ~”
ยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผูฟ้ ัง
“หรือ,หรือว่า ,หรือไม่ก”็

จากตารางที่ 7 พบว่า คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก คาสันธาน あるいは มีการใช้ในความหมายที่
หลากหลาย คือ การให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง เป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้
จะเลือกแบบใด เล่าการกระทาหรือ สภาพการณ์สองอย่างขึ้นไปโดยไล่เรียงทีละอย่าง และคาดคะเน คาสันธาน それとも ใช้ใน
2 ความหมาย คือ เป็นไปได้ทั้งสองแบบ แต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด และยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผู้ฟัง สาหรับคาสันธาน
もしくは ใช้ได้ 2 ความหมาย คือ การให้ เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง และตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง
ส่วนคาสันธาน または จะใช้ในความหมายเดียวเท่านั้น คือ การเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง
ตารางที่ 8 สรุปวิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก ด้านรูปแบบสานวน
คาสันธาน
あるいは
または
もしくは

รูปแบบสานวน
เหมือนกัน
ภาษาพูดที่เป็นทางการ -การสั่งหรือขอร้องให้ทา
*てください

-ภาษาเขียน
-

それとも

ต่างกัน

ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ

จากตารางที่ 8 พบว่าคาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือกทั้ง 4 คาใช้ในสานวนเหมือนกัน คือ ใช้ในภาษาพูดที่
เป็นทางการ สาหรับ あるいは、または、もしくは สามารถใช้ในภาษาเขียน และสานวนการสั่งหรือขอร้องให้ทา (~てください)
ส่วน それとも นอกจากใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการแล้ว ยังใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการได้ด้วย แต่จะไม่ใช้ในภาษาเขียนและ
สานวนการสั่ง หรือขอร้องให้ทา

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก “หรือ” “หรือว่า”“หรือไม่ก็”สามารถใช้ใน
โครงสร้างประโยคที่ เหมื อ นกั น คื อ ใช้ เชื่ อ มระหว่างค านามกั บ ค านาม และเชื่ อ มระหว่างประโยคกั บ ประโยคนั้ น เป็ น ไปตาม
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ความหมายและหน้าที่ของคาสันธานตามที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ (สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข,พัชราพร แก้วกฤษฎางค์และส
มเกียรติ เชวงกิจวณิช, 2557 : 17; และณัฏฐิราทับทิม, 2557: 126)
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า あるいは นอกจากจะใช้เชื่อมระดับประโยคและระดับคาแล้ว ยังพบว่ามีการใช้ในโครงสร้าง
อื่น ๆ ได้อีก คือ あるいは~あるいは เช่น ประโยค
しんがく

高校を卒業した学生たちは、あるいは 進 学し、あるいは
始める。

しゅうしょく

就

しんろ

職し、それぞれの 進 路を歩み

นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมปลายต่างเริ่มก้าวไปตามเส้นทางของตน บางคนก็เรียนต่อ บางคนก็ทางาน
จากประโยคข้างต้นนี้ あるいは ไม่ได้แสดงความหมายให้เลือก แต่เป็นการแสดงความหมาย ที่ใช้เล่าการกระทาหรือ
สภาพการณ์สองอย่างขึ้นไปโดยไล่เรียงทีละอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับคาอธิบายของบุษบา บรรจงมณี , ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา
แสงทองสุข และวันชัย สีลพัทธ์กุล, (ผู้แปล, 2554: 20-30) ว่าเป็นสานวนทางการที่ใช้ในภาษาเขียน ไม่ใช้ในภาษาพูด
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบประโยคที่มีการใช้ あるいは ปรากฏร่วมกับ かもしれない โดยการใช้ あるいは ใน
ลักษณะนี้เป็นลักษณะของคากริยาวิเศษณ์ซึ่งในพจนานุกรม 広辞苑(2008, p. 101 อ้างถึงใน ณัฏฐิรา ทับทิม,2559: 249) ระบุ
ว่า あるいは เป็นทั้งคาสันธานและคากริยาวิเศษณ์
เช่น ประโยค
彼の言うことは、あるいは本当かもしれない。

เรื่องที่เขาพูดน่ะไม่แน่นะ อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้
ซึ่ง あるいは ในประโยคข้างต้นทาหน้าที่กริยาวิเศษณ์ขยายคานาม 本当 และปรากฏร่วมกับ かもしれない
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า それとも จะใช้ในเงื่อนไขของการเลือกที่แตกต่างจากตัวอื่นคือการยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถาม
ความตั้งใจของผู้ฟังเช่น ประโยค
洋室がよろしいですか、それとも和室の法がよるしいですか。

เอาห้องแบบตะวันตก หรือห้องแบบญี่ปุ่นดีคะ
จากประโยคดังกล่าวข้างต้น เป็นการยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผู้ฟังว่าจะเลือกห้องแบบตะวันตกหรือ ห้อง
แบบตะวันออกซึ่งในกรณีนจี้ ะไม่สามารถใช้ในสานวนที่เป็นการสั่ง(บุษบาบรรจงมณี,ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข และ
วันชัย สีลพัทธ์กุล,ผู้แปล.2554: 230-231)
4. จากผลการวิจัยที่พบว่า あるいは กับ それとも สามารถใช้แทนกันได้ เช่น ประโยคดังต่อไปนี้
しゅうしょく

しんがく

まよ

就 職 しようか、それとも進学しようかと迷っている。

ลังเลอยู่ว่าจะทางานต่อดี หรือว่าเรียนต่อดี
จากประโยคดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความเป็นได้ทั้งสองสิ่ง แต่ผู้พูดมีความลังเล ว่าจะเรียนต่อหรือจะทางาน ซึ่งในส่วนของ
ประโยค それとも มีสิ่งที่เป็นไปได้อยู่สองสิ่ง เกิดความลังเลหรือไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งไหนนั้น สอดคล้องกับคากล่าวของ บุษบา
บรรจงมณี, ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข และวันชัย สีลพัทธ์กุล, (ผู้แปล, 2554: 230-231) ที่กล่าวว่า สามารถใช้ あ
るいは แทนได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้เรียนที่สนใจจะนาคาสันธานภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายเหมือนกันไปใช้ควรศึกษาหลักการใช้อย่างละเอียด เช่น ความ
เหมือนหรือความแตกต่างด้านโครงสร้างในการเชื่อม กรณี ของความหมาย ตลอดจนรูป แบบสานวนที่ใช้ เพราะคาสันธานใน
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ภาษาญี่ปุ่นนั้นมีหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีความหมายเหมือนกันหลายคา อีกทั้งคาสันธานบางตัวก็ไม่ได้ทาหน้าที่เชื่อม
ระดับประโยค หรือระดับคาเพียงอย่างเดียว และบางตัวก็มีรูปแบบการใช้เฉพาะตัว จึงควรมีการศึกษาหลักการใช้อย่างถ่องแท้
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษา วิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายคล้ายคลึงกันประเภทอื่น เช่น คาสันธานที่แสดงความหมาย
ขัดแย้ง คาสันธานที่แสดงเหตุ-ผล เป็นต้น
2. ควรศึกษาวิธีใช้คาสันธานในภาษาญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับภาษาไทย
สรุปผลการวิจัย
1. วิธีใช้คาสันธาน あるいは ด้านโครงสร้างพบว่า ใช้ในโครงสร้าง~ (か)、或は มากที่สุด รองลงมาคือ โครงสร้าง N
(か)或は N และโครงสร้าง 或は~かもしれない ส่วนโครงสร้าง 或は~ 或は พบน้อยที่สุด ในด้านกรณีให้เลือกพบว่า ใช้ใน
กรณีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างมากที่สุด รองลงมาคือ ใช้ในกรณีตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง
และกรณีที่ เป็นการคาดคะเน กับการใช้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด ส่วนการใช้เล่าการกระทา
หรือสภาพการณ์สองอย่างขึ้นไปโดยไล่เรียงทีละอย่าง พบน้อยที่สุด ในด้านรูปแบบสานวนพบว่า ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ใช้ในภาษาเขียน
2. วิธีใช้คาสันธาน または ด้านโครงสร้าง พบว่า ใช้ในโครงสร้าง N (か) または N มากที่สุด นอกจากนี้พบว่า มีการ
ใช้โครงสร้างอื่นนอกเหนือจากเกณฑ์ คือโครงสร้าง ~ (か)、または ในด้านกรณีให้เลือกพบว่า ใช้ในกรณีให้เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่งในสองอย่าง ในด้านรูปแบบสานวนพบว่าใช้ในภาษาเขียนมากที่สุด รองลงมาคือ ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการ
3. วิธีใช้คาสันธาน もしくは ด้านโครงสร้างพบว่าใช้ในโครงสร้าง N (か)もしくは N มากที่สุดรองลงมาคือโครงสร้าง
~ (か)、もしくは ในด้านกรณีให้เลือกพบว่าใช้ในกรณีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง มากที่สุด และความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ ใช้
ในกรณีที่ ตรงกับเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ในด้านของรูปแบบสานวน ที่ใช้มากที่สุดพบว่าเป็นสานวนภาษาเขียน
รองลงมาคือ ภาษาพูดที่เป็นทางการ และทีใ่ ช้น้อยที่สุดคือภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ
4. วิ ธี ใช้ ค าสั น ธาน それとも ด้ า นโครงสร้ า ง พบว่ า ใช้ ในโครงสร้ า ง~ (か)、それとも มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
โครงสร้าง N (か) それとも N ในด้านกรณีให้เลือกพบว่า ใช้ในกรณียกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผู้ฟัง มากที่สุด และ
ความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ ใช้ในกรณีที่ เป็นไปได้สองสิ่งลังเลไม่รู้เลือกสิ่งไหน ในด้านของรูปแบบสานวนที่ใช้พบว่า ใช้ในภาษา
พูดที่ไม่เป็นทางการ มากที่สุด รองลงมาพบว่า ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการ นอกจากนี้ ยังพบประโยคที่สามารถใช้ あるいは
แทนได้
5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในการใช้ คาสันธานที่มีความหมายว่า “หรือ”ทั้ง 4 คา
พบว่า
5.1 ด้ านโครงสร้าง พบว่าค าสัน ธานที่ มีค ามหมายเลื อกทั้ ง 4 ตั ว มีก ารใช้ ในโครงสร้างประโยคที่เหมือ นกัน 2
โครงสร้ า ง คื อ “N (か) (あるいは、または、もしくは、それとも) N” และ“~ (か) (あるいは、または、もしく
は、それとも)”สาหรับ あるいは ยังพบว่ามีการใช้ในโครงสร้างอื่นๆ คือ あるいは~あるいは นอกจากนี้ยังพบว่า あるい
は ส่วนใหญ่ปรากฏร่วมกับ かもしれない
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5.2 ด้านกรณีใช้เลือกพบว่า あるいは มีการใช้ในความหมายที่หลากหลาย ได้แก่การให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสอง
สิ่ง ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง เป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด เรียงลาดับเหตุการณ์ และ
คาดคะเน สาหรับ それとも ใช้ใน 2 ความหมาย คือ ยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผู้ฟังและเป็นไปได้ทั้งสองแบบ แต่ไม่
รู้จะเลือกแบบใด ส่วน もしくは ใช้ได้ 2 ความหมาย คือ การให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่งและตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งสองอย่างในขณะที่ または ใช้เพียงความหมายเดียว คือ การเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง
5.3 ด้านสานวนพบว่า คาสันธานทั้ง 4 ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการเหมือนกัน แต่ あるいは、または、もし
くは สามารถใช้ในภาษาเขียน และสานวนการสั่งหรือขอร้องให้ทา (~てください) ส่วน それとも ยังสามารถใช้ในภาษาพูดที่
ไม่เป็นทางการได้ด้วย
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การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา เรื่องการเขียนคาที่ประสมกับสระ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเด่น ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลาปาง
WORDS SPELLING WRITING EXERCISE LESSON ON 'COMPOUND WORDS WITH VOWELS' FOR
GRADE 1 PRIMARY SCHOOL STUDENTS OF BANDEN SCHOOL,
SOBPRAB DISTRICT, LAMPANG PROVINCE
กันยา ลาดปะละ
โรงเรียนบ้านเด่น ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลาปาง
corresponding author e-mail: yakanya02@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเขียนคาที่ประสมกับสระ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาเรื่อง การเขียนคาที่ประสมกับสระ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเด่น อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 8 คน โดยผู้วิจัยได้
สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบรวมทั้งทดลองหาประสิทธิภาพจากนักเรียน
รายบุคคล นักเรียนกลุ่มเล็กและทดลองภาคสนามพบว่า การเขียนคาที่ป ระสมกับสระ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/88.15
ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวัดโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนคาที่ประสมกับสระ แบบ
ปรนัย 3 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีความเชื่อมั่น .85 พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจรูปแบบของลิเกิร์ตจานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 พบว่านักเรียนมีระดับ ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการ
เขียนคาที่ประสมกับสระในระดับพอใจมาก
คาสาคัญ : แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา การเขียนคาที่ประสมกับสระ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Abstract
The purposes of this research were 1) to construct and find the efficiency of Thai spelling by writing
skill practices for the Prathomsuksa 1’s students in the composing words with vowels learning. 2) to compare
learning achievement and student satisfaction toward spelling practices. The populations were 8 students in
Prathomsuksa 1 at Ban Den school, Sobprab district, Lampang Province during the 2ndsemester in the
academic year of 2017. The researcher constructed these practices and they were inspected by the experts
including to find the efficiency as Individual, Small group and field experiment. The students' achievement
was measured by the achievement test. The results of this study are as follows. Using the Likert scale of
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satisfaction questionnaire with the reliability value of .82, the students found that their satisfaction level with
the practice of writing the words with the vowels was very satisfactory.
Keywords : Thai spelling by writing skill practices, The composing words with vowels, Prathomsuksa 1

บทนา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถ
ประกอบกิจธุระ การงานและดารงชี วิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์ จากแหล่ งข้ อ มู ล สารสนเทศต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความคิ ด วิเคราะห์ วิ จารณ์ และสร้ างสรรค์ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ การสอนภาษาไทยจึงเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นวิชาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนทา
ความเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษาโดยฝึกฝนให้เกิดทักษะทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด การฝึ กฝน
ทักษะทุกๆ ด้านให้ถูกต้องแม่นยาอย่างสม่าเสมอจนเกิดความชานาญจึงจะใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (กรมวิชาการ, 2551)
จากการวิจัยของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ทาการวิ จัยเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น่าพอใจ ทั้งนี้เพราะว่าพฤติกรรมการสอนของครูยังคงยึดบทบาทเดิม ไม่ยอมรับวิธีสอนใหม่ ไม่สนใจที่
จะนานวัตกรรมการศึกษาหรือสื่อการเรียนการสอนมาประกอบการสอนของแต่ละคน มุ่งสอนเฉพาะเนื้อหาในแบบเรียน ไม่มีการ
นาสิ่งแวดล้อมมาสอนนักเรีย น ครูมีปัญหาในการผลิตสื่อเพราะงบประมาณมีน้อย มีภาระในการสอนมากและโรงเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ และสื่อที่มีอยู่ไม่ตรงกับ จุ ดมุ่งหมายหรือเนื้ อหาที่จะสอน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่า (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) โรงเรียนบ้านเด่น ที่เน้นการสอนโดยใช้การบรรยาย การทาแบบฝึกหัด ครูเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนของครูขาดสือ่ หรืออุปกรณ์ประกอบการสอนกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักเรียน ทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ และที่สาคัญคือนักเรียนไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จึงส่งผล
ให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในชั้น ป.1 ต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนได้กาหนดกล่าวคือ เป้าหมายของโรงเรียนบ้านเด่น ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 80 แต่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อ ยละ
80.16 และปีการศึกษา 2559 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.13 (โรงเรียนบ้านเด่น, 2559) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
น่าพอใจ สอดคล้องกับการสังเกตของผู้วิจัยที่พบว่า นักเรียนชั้น ป.1 ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียน
คาจากการประสมจากสระ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 โดยมุ่งให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสาร ตาราและผลงานทางวิชาการ
ต่างๆ เพื่ อค้ น หาสื่ อการเรียนการสอนมาใช้พั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ ท างการเรียนของนั กเรีย น ซึ่ งสื่ อการเรียนการสอนอย่ างหนึ่ งที่
เหมาะสมและสามารถนามาใช้ได้ดี เหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้น ป.1 คือ แบบฝึกทักษะ โดยแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียน
ประเภทหนึ่งสาหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน, 2551) อีกทั้งยังเป็นกลวิธีสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่งเพราะแบบฝึกจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสนาความรู้ที่ เรียนมาแล้ว มาฝึกให้
เกิดความเข้าใจกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังงานวิจัยของ วิไล, (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาสระเสียง
สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้น ป.1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาสระเสียงสั้นของ
นักเรียนที่ได้ รับ การเรียนด้วยแบบฝึกทั กษะการเขียนสะกดคาสระเสียงสั้น มี คะแนนเฉลี่ย หลังเรีย นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเห็นได้ว่าการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะสามารถทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 เรื่อง
การเขียนคาที่ประสมกับสระ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา และศึกษาความพึงพอใจที่ดี
ต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 เรื่องการเขียนคาที่ประสมกับสระครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านเด่น ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลาปาง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 8 คน เนื้อหาที่ใช้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น ป.1 ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเขียนและสาระ
หลักการใช้ภาษาไทย โดยได้กาหนดเรื่องเป็น 5 เรื่อง ดังนี้ 1) การเขียนคาที่ประสมกับสระ อิ และ สระ เอ 2) การเขียนคาที่
ประสมกับสระ อัว และ สระ ออ 3) การเขียนคาที่ประสมกับสระ เออ และ สระ เอา 4) การเขียนคาที่ประสมกับสระ โอะ และ
สระ เอีย 5) การเขียนคาที่ประสมกับสระ อึ และ สระ เอาะ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับแก้ไขตามคาแนะนา
2. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ
การหาประสิ ท ธิภ าพ (E1/E2) ของแบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นสะกดค าที่ ป ระสมกั บ สระ ได้ ใช้ ต ามวิ ธีก ารของชั ย ยงค์
พรหมวงศ์ (2556) โดยนาแบบฝึกไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง นาไปทดลองกับนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านน้า
หลง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้นักเรียน 3 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นั กเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และ
เรียนอ่อน ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาทีละคน ทีละเรื่อง ตั้งแต่ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 5 และคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลเพื่อนาไปปรับปรุงแบบฝึกทักษะต่อไป ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.46/73.21 ซึ่งต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนด จึงต้องนาไปหาประสิทธิภาพต่อไป โดยทดลองใช้ครั้งที่ 2 ทดลองกลุ่มเล็กได้นาแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสม
กับสระ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจากการทดลองครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว มาใช้ทดลองกับนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านสมัย ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ซึง่ คัดเลือกมาทั้งหมด จานวน 9 คน ได้แก่นักเรียนที่เรียนเก่ง 3 คน เรียน ปานกลาง 3 คน และเรียนอ่อน 3 คน
ซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ซ้ากับคนเดิมที่ทาการทดลองครั้งที่ 1 เนื่องจากจานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่น มีจานวนไม่
พอในการทดลอง ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.53/78.84 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด จึงต้องนาไปหา
ประสิทธิภาพในภาคสนามต่อไป ในทดลองใช้ครั้งที่ 3 ทดลองภาคสนาม ผู้วิจัยได้นาแบบฝึกทักษะไปทดลองภาคสนามโดยใช้กับ
นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 35 คน
เนื่องจากจานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่น มีจานวนไม่พอตามเกณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง ผลการทดลองภาคสนามพบว่า นักเรียนทา
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แบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยทั้ง 5 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 87.32 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เช่นกัน
3. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 เรื่อง การเขียนคาที่ประสมกับสระตามเกณฑ์ 80/80
นาแบบฝึก ทั กษะ แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนเรื่องการเขี ยนค าที่ ประสมกั บสระ ที่ ได้ ห าประสิ ท ธิภ าพ
เรีย บร้อ ยแล้ว ไปใช้ จริงกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยใช้ก ารทดลองตามแบบแผนการวิจัย แบบ One – Group Pretest – Posttest
Design ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ใช้เวลา 15 ชั่วโมง ไม่รวมเวลา
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนอีก 2 ชั่วโมง โดยดาเนินการทดสอบก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จานวน 30 ข้อ
4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ทาการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจรูปแบบของลิเกิร์ตจานวน 10 ข้อ ให้มี 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก
พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด ข้อความในแบบสอบถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ โดยครูเป็นผู้อ่านข้อความในแบบสอบถามนักเรียนฟังทีละข้อ และให้นักเรียนพิจารณา
ว่าข้อความแต่ละข้อตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนมากน้อยเพียงใด และให้ทาเครื่องหมายลงในแบบสอบถาม
พอใจมากที่ สุ ด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้ อ ย พอใจน้ อ ยที่ สุ ด ให้ ค ะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดั บ จากนั้ น น า
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจเพื่อพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษาและข้อความให้ชัดเจน
เหมาะสมยิ่งขึ้น นาแบบสอบถามที่ได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจนได้
แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัด
ลาปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 35 คน แล้วนามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าอานาจการจาแนก (r) ของแบบสอบถาม
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .28 - .734 และหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) (ล้วน, 2543) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะแต่ ละชุดที่นักเรียนทาทั้ง 5 ชุด
และข้อมูลแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ นามาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนใช้การทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน
(t-test for dependent samples) (ชูศรี, 2544)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 เรื่องการเขียนคาที่ประสมกับสระ
นั ก เรีย นชั้ น ป.1 โรงเรีย นบ้ านเด่ น ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 5 เรื่ อ ง จากนั้ น ให้ ต รวจและได้ ป รั บ แก้ ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/88.15 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง การเขียนคาที่
ประสมกับสระ ในภาคสนาม
ผลการทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ในแต่ละชุดของแบบฝึกทักษะ (E1)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(หลังเรียน) (E2)

คะแนนเต็ม

X

S.D.

ร้อยละ

50

42.75

2.75

85.50

20

17.63

0.79

88.15

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่
ประสมกับสระทั้ง 5 ชุด รวม 50 คะแนนเท่ากับ 42.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.50 นั่นคือประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1)
เท่ากับ 85.50 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้
คะแนนเฉลี่ย 17.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.15 นั่นคือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 88.15 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการ
เขียนคาที่ประสมกับสระ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/88.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ
ผู้วิจัยได้นาแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ดาเนินการทดสอบก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 30 ข้อ พบว่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระสูงกว่าก่อนเรียนดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
คาที่ประสมกับสระ
ค่าสถิติ
คะแนน
N
S.D.
t
p**
X
ก่อนเรียน
8
9.81
0.49
31.008**
.000
หลังเรียน
8
17.28
0.90
**p<.01, t ตาราง (df = 6) เท่ากับ 3.143
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.81 เมื่อนักเรียนเรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 17.28 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ
ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจรูปแบบของลิเกิร์ตจานวน 10 ข้อ มี 5 ระดับ คือ
พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด ข้อความในแบบสอบถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความ
คิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ โดยพบว่า นักเรียนความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
คาที่ประสมกับสระอยู่ในระดับพอใจมาก ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ
ความพึงพอใจต่อบทเรียนสาเร็จรูป
S.D.
การแปลผล
X
4.29
0.49
มาก
4.57
0.53
มากที่สุด
4.39
0.49
มาก
4.57
0.53
มากที่สุด
4.71
0.49
มากที่สุด
4.63
0.51
มาก
4.57
0.53
มากที่สุด
4.71
0.49
มากที่สุด
4.29
0.49
มาก
4.43
0.53
มาก
4.52
0.50
มากที่สุด

รายการประเมิน
1. แบบฝึกทักษะมีคาแนะนาการใช้ที่ชัดเจน
2. แบบฝึกทักษะมีรูปเล่มที่สวยงาม
3. แบบฝึกทักษะช่วยทาให้การเรียนไม่น่าเบื่อ
4. แบบฝึกทักษะมีตัวอย่างที่ชัดเจน
5. แบบฝึกทักษะช่วยทาให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น
6. แบบฝึกทักษะมีกิจกรรมและแบบฝึกที่น่าสนใจ
7. แบบฝึกทักษะช่วยทาให้ได้คิดมากขึ้น.
8. แบบฝึกทักษะมีรูปภาพประกอบที่สวยงาม
9. แบบทดสอบที่ใช้สอบตรงกับแบบฝึกทักษะที่เรียน
10. มีการทดสอบทุกเรื่องที่เรียน
รวม

ลาดับที่
5
3
4
3
1
2
3
1
5
6

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ โดยเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 4.50 - 5.00=มากที่สุด,3.50 - 4.49=มาก,2.50 - 3.49=ปานกลาง,1.50 - 2.49=น้อย และ 1.00 - 1.49=น้อยที่สุด
ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมาก ( X = 4.52 , SD=0.50) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า 3 อันดับแรกซึ่งมีระดับความพึงพอใจ
สูงสุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดได้แก่ อันดับที่ 1 แบบฝึกทักษะช่วยทาให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น แบบฝึกทักษะมี
รูปภาพประกอบที่สวยงาม ( X = 4.71, SD= 0.49) และอันดับที่ 2 แบบฝึกทักษะมีกิจกรรมและแบบฝึกที่น่าสนใจ ( X = 4.63
SD=0.51) ขณะที่ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในลาดับที่ 3 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจเท่ากันอยู่ 3 ประเด็น คือ แบบฝึก
ทักษะมีรูปเล่มที่สวยงาม แบบฝึกทักษะมีตัวอย่างที่ชัดเจน และแบบฝึกทักษะช่วยทาให้ได้คิดมากขึ้น ( X = 4.57 SD=0.53)
อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ
ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระโดยดาเนินการสร้างอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน โดยศึกษา
รวบรวมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในเรื่องการเขียนคาที่ประสมกับสระ ศึกษา
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ทฤษฎีการสอน จิตวิทยาประสบการณ์ สอบถามผู้รู้ วิเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร วิเคราะห์ตัวชี้วัด จากนั้นศึกษาหลักการสร้างแบบ
ฝึกทักษะ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน แล้วจึงดาเนินการสร้างแบบฝึกทักษะโดยผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน แล้วนาไปทดลองใช้กับนักเรียนรายบุคคลและนักเรียนกลุ่มเล็กเพื่อตรวจสอบความยาก
ง่ายของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา และความสัมพันธ์ของเนื้อหากับระยะเวลาที่ใช้ทดลอง นาแบบฝึกทักษะมาปรับปรุงอีกครั้ง
หนึ่ง นอกจากนี้แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระที่ผู้รายงานสร้ างขึ้น ยังมีความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับตัวชี้วัด
และเนื้อหา มุ่งเน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เสริมทักษะการใช้ภาษา ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและพัฒนา
ตนเองได้ตามความสามารถ มีรูปภาพที่สวยงาม และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2551) ด้วยเหตุผลนี้จึงทาให้ได้แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.50/88.15 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชนก, (2551) ที่ได้ศึกษาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาประสม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ของโรงเรียนบ้าน โพธิ์สง่า กลุ่ มเครือข่ายท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด สานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
88.27/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้สามารถนาไปใช้สาหรับจัดการเรียนการสอนได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ
ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ กับกลุ่มเป้าหมายพบว่า นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านเด่น
ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลาปาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแบบ
ฝึกทั กษะที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้ นมี ประสิท ธิภ าพอยู่ ระดับ ที่ส ามารถน ามาใช้ส อนได้ มีการทดลองใช้กั บนั กเรียนในระดับ ชั้น เดียวกั บ
กลุ่มเป้าหมายก่อนนามาใช้ถึง 3 ครั้ง ผ่านการประเมินตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ มีการจัดเรียงลาดับเนื้อหาตามลาดับคือ
จากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยาก มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระเพิ่มสูงขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนมวัน, (2542) ได้ศึกษาวิจัยการ
สร้างแบบฝึกหัดการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้น ป.2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาหลังได้รับการสอนด้วยแบบฝึกหัด
การเขียนสะกดคาสูงกว่าก่อนได้รับการสอนด้วยแบบฝึกหัดการเขียนสะกดคาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภา, (2542) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้น ป.1 โดยใช้
แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคาพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคา
แตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดของกรมวิชาการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ นักเรียนที่เรียนโดย
ใช้ แ บบฝึ ก การเขี ย นสะกดค ามี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเขี ย นสะกดค าสู งกว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ แ บบฝึ ก หั ด ของกรมวิ ชาการ
ขณะเดียวกันมีความสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ถนอม, (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคา โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ
การใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจรูปแบบของลิเกิร์ตจานวน 10 สอบถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น
ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสมกับสระ พบว่า นักเรียนความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ประสม
กับสระอยู่ในระดับพอใจมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานได้จัดทาขึ้นมีการจั ดทาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนั กเรียน มีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทาพร้อมกับมีการแจ้งผลทันที ทาให้นักเรียน
ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองในทันที ผู้เรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของผู้สอน นอกจากนี้แบบฝึกทักษะยังมีรูปแบบ
ที่เรียบร้อย สวยงามน่าสนใจ และมีรูปภาพเพื่อสื่อความหมายคาศัพท์ที่ชัดเจน จึงทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ
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อยู่ในระดับพอใจมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถนอม, (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาโดยใช้แบบฝึก
ทักษะในระดับชั้น ป.1 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียน ชั้น ป.1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.03 แสดงให้เห็นถึงนักเรียนชั้น ป.1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะดังกล่าวในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา สระที่มีการเปลี่ยนรูป และสระลดรูปต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคากับวิธีการสอนแบบอื่น หรือ กับตัวแปรอื่น
เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิด เป็นต้น เพื่อจะได้ข้อสรุปในการศึกษาอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่องการเขียนคาที่ประสมกับสระ ที่สร้างขึ้น
เป็นแบบฝึกทักษะทีม่ ีประสิทธิภาพ ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะดังกล่าวโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่น ตาบลสมัย อาเภอสบปราบ
จังหวัดลาปาง พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อีกทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อ
ได้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะนี้
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่น ตาบลสมัย อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ที่ให้การ
สนับสนุนในการทาวิจัย และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ให้คาแนะนารวมทั้งตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
A DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC BOOK NAMED GAIRAIGO WRITING RULES
FOR JAPANESE MAJOR STUDENTS PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY
ขจรศักดิ์ บุญช่วย และกนกรัตน์ ปิลาผล*
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*corresponding author e-mail : kruyainewlook2013@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การเขียน GAIRAIGO และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า tผลการวิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The objectives of this research were to develop an electronic book named GAIRAIGO Writing
Rules for Japanese major students, Pibulsongkram Rajabhat University, to study an achievement after studying
with the electronic book and to study the students’ satisfactions on the electronic book. The samples were
33 2nd year Japanese major students studying in the first semester of 2016 academic year. The research
instruments were the electronic book named GAIRAIGO Writing Rules, an achievement test and a satisfaction
questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test. The result
showed that the electronic book was at a good level, the students’ achievement after using the electronic
book was significantly higher than before at 0.05 and the students’ satisfactions on the electronic book were
at the good level.
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บทนา
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีความยากเป็นอันดับต้น ๆของโลก เนื่องมาจากภาษาญี่ปุ่นมีการใช้ตัวอักษรมากถึง 3 ชนิด คือ
ตัวอักษรฮิรางานะ ตัวอักษรคาตาคานะ และตัวอักษรคันจิ ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคันจิเป็นตัวอักษรที่เรียนยาก เพราะว่าคัน
จินั้น มีจานวนเส้น เสียงอ่าน ลาดับการเขียน และความหมายมากมาย จึงยากต่อการจดจา แต่ในปัจจุบันคายืมภาษาต่างประเทศ
หรือ GAIRAIGO คือ คาที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศจะเป็นการนาคาที่มาจากภาษาต่างประเทศมาเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะ
โดยมีหลักเกณฑ์การเขียนที่ถูกต้องตามหลักการเขียน และเป็นที่ยอมรับตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น (Skitter, 2013) การเขียน
ด้วยตัวอักษรคาตาคานะนั้นกลับพบว่าเริ่มเรียนรู้ยากขึ้นและเริ่มเป็นปัญหาตามมา เพราะ ปัจจุบัน มีจานวนคาศัพท์เพิ่มขึ้นจานวน
มาก และคาศัพท์ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคายืมมาจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาสากลอย่างเป็น
ประจาก็จะสามารถเข้าใจได้มากกว่า เพราะคาที่ยืมมานั้นจะคล้ายคลึงกันกับต้นฉบับ สาหรับนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
นั้น GAIRAIGO คือ ปัญหาใหญ่ เนื่องจากเขียนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นระบบระเบียบ เพราะไม่รู้หลักเกณฑ์การเทียบเสียง GAIRAIGO
ดังนั้น GAIRAIGO จึงเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งที่ควรจะได้มีการศึกษาพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ใน
การเขียนให้ถูกต้อง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book เป็นสื่อรูปแบบของหนังสือที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ณรงค์ ศรีท้วม, 2551 :
11) และสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าต่าง ๆ
ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อ่านได้ (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย นาประเสริฐชัย , 2556 :
42) นอกจากนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังมีองค์ประกอบของ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และแบบทดสอบ ทาให้ผู้อ่านใช้งานได้
สะดวก และพัฒ นาทักษะของตนเองได้ง่ายมากขึ้น และสิ่งที่ทาให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างจากหนังสือทั่วไปคือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ต่างจากหนังสือรูปแบบปกติทั่วไป กระบวนการผลิต
รูปแบบและวิธีการใช้งาน เพราะมีความสะดวกต่อผู้อ่านมากขึ้น ไม่จาเป็นต้องพกพาหนังสือติดตัวไปด้วยทีละหลายๆเล่ม เพียงแค่มี
คอมพิวเตอร์พกพา หรืออุปกรณ์ที่รองรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้งานได้ และนอกจากนี้ยังสามารถอ่านได้ทุกที่
ทุกเวลา ตามความต้องการของผู้ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพได้ระดับใด และนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในด้านความรู้ ความเข้าใจและความสามารถ
ในการเขียน GAIRAIGO ในระดับใด ตลอดจนนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO
มีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างไร ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
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หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนั กศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการเขียน GAIRAIGO สามารถนาไปประยุกต์ใช้จริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถนาไปใช้กับผู้ที่มีความสนใจในการที่จะศึกษาในเรื่องของการเขียน GAIRAIGO ได้อย่าง
ถูกต้องมากขึ้นอีกด้วย
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. พั ฒ นาหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ในการเขี ย น GAIRAIGO ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนGAIRAIGO สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจัยนี้แบ่งการดาเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพั ฒ นาหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ในการเขี ย น GAIRAIGO ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสร้าง
ระยะที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ศึกษาความพึงพอของกลุ่มเป้าหมายที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO
ระยะที่ 1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่ น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ผู้ วิจัย ดาเนิ น การตามกระบวนการพั ฒ นาหนั งสื ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2) วิเคราะห์และเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO
3) ออกแบบการดาเนินเรื่องเพื่อกาหนดขั้นตอนการเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
ส่วนของชื่อเรื่อง ส่วนของเนื้อหา ส่วนของแบบทดสอบ รวมถึงส่วนของการออกจากบทเรียน
4) เขียนบทดาเนินเรื่อง และรูปแบบการนาเสนอโดยแบ่งออกเป็นเฟรมย่อย ๆ ตามเนื้อหาสาระ และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง เรียงตามลาดับตั้งแต่เฟรมที่ 1 จนถึงเฟรมสุดท้ายของบทเรียน โดยแต่ละบทประกอบไปด้วยเนื้อหาบทเรียน ภาพ
แบบฝึกหัดและเฉลย
5) สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเขียน GAIRAIGO ตามรูปแบบที่ร่างไว้ในการดาเนินเรื่อง
และบทดาเนินเรื่องโดยใช้โปรแกรม Flip album
6) นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเสร็จแล้ว ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ จากนั้นนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแบบประเมิน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี
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น าข้ อ มู ล จากขั้ น ที่ 1 – 6 มาปรับ ปรุ งและแก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะที่ ผู้ เชี่ ย วชาญแนะน า และน าไปใช้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย
การสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ
2) กาหนดเนื้อหาและสัดส่วนของจานวนข้อสอบที่สร้างและใช้จริง
3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงสร้างซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 25 ข้อ และแบบเติมคา 10 ข้อ โดยมีน้าหนักคะแนนข้อละ 1 คะแนน ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0
4) สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามจานวน 61
ข้อ พบว่า มีข้อที่ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.0 จานวน 57 ข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 จานวน 4 ข้อ แสดงว่า แบบทดสอบนาไปใช้ได้จริง
ทั้งหมด 61 ข้อ
5) นาไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย นา
คะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) เป็นรายข้อ เพื่อคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์ไว้ใช้
จานวน 35 ข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบที่ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.60 จากนั้นนาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสูตร KR20 ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.92 ซึ่งแสดงว่ามีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
6) จัดทาแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ มีขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
2) กาหนดโครงสร้าง และลักษณะของแบบประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ที่มีข้อคาถาม ครอบคลุมด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน ด้านภาพ และตัวอักษร
3) สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ความพึงพอใจและนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อคาถาม
จานวน 9 ข้อ พบว่า มีข้อที่ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกข้อ แสดงว่า แบบทดสอบนาไปใช้ได้จริงทั้งหมด 9 ข้อ
4) หาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจโดยการทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
5) นาแบบประเมินความพึงพอใจ มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 ซึ่งแสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
6) จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์และนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
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ระยะที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ศึกษาความพึงพอของกลุ่มเป้าหมายที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการดาเนินการดังนี้
1) ติดต่อนัดหมายวันเวลากับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 33 คน เพื่อทาการทดสอบก่อนเรียนเรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การเขียน GAIRAIGO จานวน 35 ข้อ
2) ให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
3) หลังจากที่เรียนยรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทาการนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง เพื่อทาการ
ทดสอบหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นนาผลของการทดสอบมาหาค่า t-test ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนที่ได้ตั้งไว้ และหาค่าความพึงพอใจที่ตั้งไว้ 5 ระดับมาหาค่าด้วย
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนที่ตั้งไว้
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ได้ โครงร่ า งของหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประกอบด้ ว ย ความหมายและประวั ติ ข อง GAIRAIGO ความแตกต่ า งของ
KATAKANAGO และ GAIRAIGO ตารางเทียบตัวอักษรคาตาคานะ หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO การย่อคา และการสร้างคา
และมีผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงในตาราง 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับคุณ ภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.2 เนื้อหามีความถูกต้อง
1.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความยากง่ายต่อผูเ้ รียน
2. ด้านเทคนิค
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ระดับคุณภาพ

5.00

0.00

ดีมาก

4.33
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0.58
0.58
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ดีมาก
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2.1 ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน
2.2 การจัดวางตัวอักษรมีความเหมาะสมกับกรอบ
2.3 ความถูกต้องของข้อความและตัวอักษรตามหลักภาษา
2.4 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.5 ความชัดเจนของภาพที่ใช้
2.6 การเชื่อมโยงไปยังจุดต่าง ๆ มีความถูกต้องและรวดเร็ว
2.7 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดเวลาและสถานที่
2.8 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง

4.33
4.33
4.00
4.00
4.00
4.67
4.33
4.67

0.58
0.58
0.00
0.00
0.00
0.58
0.58
0.58

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

4.29
4.39

0.36
0.98

ดี
ดี

จากตาราง 1 พบว่าในภาพรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยู่ในระดับดีซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 3.51 ขึ้นไป
แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนา มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ได้
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ในการเขียน GAIRAIGO ของนักศึกษานั้น ผู้วิจัย
นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO มาเปรียบเทียบ
กัน โดยใช้การทดสอบค่า t (Dependent) นาเสนอผล ดังแสดงในตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
35
หลังเรียน
35
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

̅
𝒙
17.91
25.12

S.D.
5.13
3.76

t
11.23*

Sig.
0.00

จากตารางพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ผลการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การศึกษาความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียนGAIRAIGO ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากแบบ
วัดความพึงพอใจมาเทียบกับเกณฑ์การแปลผลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้านดังแสดงในตาราง 3
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ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การเรีย นด้ ว ยหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
̅
𝒙
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาเข้าใจง่าย มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในเรื่องหลักเกณฑ์ใน
4.21
0.55
มาก
การเขียน GAIRAIGO
1.2 ยกตัวอย่างชัดเจน และแบบฝึกเพียงพอต่อความเข้าใจ
4.45
0.56
มาก
1.3 คาอธิบายหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO มีความชัดเจน
4.24
0.56
มาก
รวม
4.30
0.56
มาก
2. ด้านการใช้งาน
2.1 เมนู และแถบเครื่องมือมีความเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน
4.18
0.68
มาก
2.2 ความรวดเร็วในการเปิดใช้งาน
4.18
0.64
มาก
2.3 ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสะดวก ทุกสถานที่ ทุกเวลา
4.21
0.82
มาก
รวม
4.19
0.71
มาก
3 ด้านภาพ และตัวอักษร
3.1 ขนาดของภาพและสีที่ใช้ประกอบบทเรียน
4.36
0.70
มาก
3.2 รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรที่ใช้ประกอบบทเรียน
4.33
0.65
มาก
3.3 สีพื้นหลังของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4.39
0.66
มาก
รวม
4.36
0.67
มาก
รวมทั้งหมด
4.29
0.65
มาก
จากตาราง 3 พบว่า ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
เขียน GAIRAIGO อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน และด้านภาพ และตัวอักษร อยู่
ในระดับมากทุกด้าน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัยนามาอภิปรายได้ ดังนี้
1. จากผลการพั ฒ นาหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ในการเขี ย น GAIRAIGO ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุ ณภาพในระดับดีซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ ถือว่าเป็นสื่อที่สามารถนาไปใช้ได้จริงนั้น อาจเนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีการสร้างอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน
เริ่มจากศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบการดาเนินเนื้อเรื่อง วิ เคราะห์เนื้อหาโดยมีการ
เรียงลาดับความยากง่ายของเนื้อหา มีตัวอย่างที่เพียงพอ และเสริมแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงออกแบบโครงสร้างหนังสือให้มีความน่าสนใจ มีการใช้ตัวอักษรและสีสันที่สบายตา เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ใช้งานง่าย และตอบสนองความต้องของผู้เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของทักษิณา ดาราบถ (2558)
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ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การเขียนผังงานแบบลาดับ เพื่อส่งเสริมทักษะทางการเขียนผังงานแก้ปัญหาโจทย์
สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก
2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนนั้น
แสดงว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการเขียน GAIRAIGO ทั้งนี้เนื่องจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีองค์ประกอบในด้านเนื้อหาที่มีการเรียงลาดับความยากง่าย มีแบบฝึกหัดและเฉลยให้นักศึกษาได้เรียนด้วย
ตนเอง รูปแบบของหนังสือที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ที่สามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนและเรียนได้ทุก
สถานที่ ทุ ก เวลาที่ ต้ อ งการ สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ปรเมษฐ์ ธรรมธั ญ ลั ก ษณ์ (2556) ที่ ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากได้รับการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. จากผลการศึกษาความพึ งพอใจของนั กศึก ษาสาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่ น ชั้นปี ที่ 2 ที่มี ต่อ หนั งสื ออิเล็ก ทรอนิกส์ เรื่อ ง
หลั กเกณฑ์ ในการเขียน GAIRAIGO ที่พ บว่า นั กศึ กษามี ความพึ งพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดั บมากนั้น อาจเป็ นเพราะหนั งสื อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ มี การอธิบ ายเนื้อ หา ขอบเขตเนื้ อ หา การยกตัวอย่าง และการเชื่ อมโยงเนื้อ หาได้ ส ะดวกรวดเร็วท าให้ ง่ายต่ อ
การศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมล สังข์ทอง (2555 : 44) และ ทักษิณา ดาราบถ (2559) ที่พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1) ก่อนใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรสารวจ และตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานก่อนทุกครั้ง และ
ควรตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถรองรับการทางานของโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
2) ผู้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรจัดทาคู่มือการใช้หนังสืออย่างละเอียด แนบไปพร้อมกับแผ่น CD-ROM หรือนา
ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ และควรจะมีอีเมลติดต่อกับผู้พัฒนาโดยตรงสาหรับ
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามถึงปัญหาในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาผลการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO กับชั้นปีอื่น ๆ
2) ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องอื่น ๆ
3) ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในสมาร์ทโฟน แทบเลต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พกพาชนิดอื่น ๆ เพื่ออานวยความสะดวกในด้านการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
สรุปผลการทาวิจัย
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ผลการวิจัยสรุปผลได้ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียนGAIRAIGO สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้โครงร่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) ความหมายและ
ประวัติของ GAIRAIGO 2) ความแตกต่างของKATAKANAGO และ GAIRAIGO 3) ตารางเทียบตัวอักษรคาตาคานะ 4) หลักเกณฑ์
ในการเขียนGAIRAIGO 5) การย่อคา และ 6) แนวทางการวัดประเมินผล ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดี (X ̅=4.39) ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 3.51 ขึ้นไป โดยองค์ประกอบด้านเนื้อหามีคุณภาพดีมาก และองค์ประกอบ
ด้านเทคนิคมีคุณภาพดี แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ มีคุณภาพดี สามารถนาไปใช้ได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักศึกษามีความพึงพอใจของต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X ̅=4.29) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน และด้านภาพ และตัวอักษร อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน
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การวิเคราะห์การใช้คาอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียว
AN ANALYSIS OF JAPANESE INTERJECTIONS USAGE APPEARED
IN COMIC BOOKS “CHI'S SWEET HOME”
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทานที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นโดย
ศึกษาจากหนั งสือการ์ตูน ญี่ปุ่ นเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียว(Chi’s Sweet Home) ฉบับ ภาษาญี่ ปุ่นเล่มที่ 1-10 จานวน10 เล่มและ
วิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายโดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูดหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อ
ผู้ฟังและหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาผลการวิจัยพบว่า 1) มีการใช้คาอุทานที่ทาหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูดมาก
ที่สุด91คารองลงมาคือคาอุทานที่ทาหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา 20 คาและคาอุทานที่ทาหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มี
ต่อผู้ฟัง 11 คา 2) คาอุทานบางคาสามารถทาหน้าที่ได้หลายหน้าที่ คือทาหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟังหรือทาหน้าที่สร้าง
ความต่อเนื่องของบทสนทนาและในขณะเดียวกันก็สามารถทาหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูดซึ่งถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของคา
อุทาน
คาสาคัญ : คาอุทาน หน้าที่ในการสื่อความหมาย หนังสือการ์ตูนญีป่ ุ่น
Abstract
The purpose of this study was to analyze the communicative functions of Japanese interjections
appeared in comic books named “Chi’s Sweet Home”. The data were collected from 10 comic books
named “Chi’s Sweet Home” in Japanese version vol. 1-10. The analysis of communicative functions of
interjections was performed by classifying the functions into 3 distinctive types included expressing a
speaker’s mental state, indicating a speaker’s attitude towards listeners, and continuing the conversation. The
results revealed that 1) 91 expressive interjections were used most for expressing a speaker’s mental state,
followed by 20 phatic interjections used for continuing the conversation, and 11 conative interjections used
for indicating a speaker’s attitude towards listeners. Some interjections can be used as multifunction such as
either indicating a speaker’s attitude or continuing the conversation while expressing a speaker’s mental state,
fundamental function of interjections, at the same time
Keywords : interjections, communicative functions,Japanese comic books
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บทนา
การดูละคร ดูอนิเมชั่น หรือแม้แต่การอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ ปุ่น สิ่งแรกที่ผู้เรียนภาษาญี่ ปุ่นสงสัยคือ ท าไมบทสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นสนทนากันจึงไม่เหมือนกับในตาราเรียน กล่าวคือมีการใช้คาอุทานเป็นจานวนมากทั้งนี้เนื่องจากคนญี่ปุ่นให้
ความสาคัญต่อความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมากการเลือกใช้คาอุทานจะเปลี่ยนไปตามบริบทหรือสถานการณ์หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเองก็
มักจะใช้คาอุทานเพื่อที่จะช่วยสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเจตนาและความรู้สึกของผู้ส่งสารได้ชัดเจนขึ้น
คาอุทานในภาษาญี่ปุ่นเป็นคาชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่มีความน่าสนใจเพราะไม่เพียงสื่อให้ทราบถึงอารมณ์ ของผู้
พูดหรือตัวละครแต่ยังสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ดังที่ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2537 : 280) ได้กล่าวว่าถ้าเราไม่รู้
ความหมายของคาอุทานต่างๆก็เท่ากับเราเข้าไม่ถึงจิตใจของเจ้าของภาษา โดยมากแล้วคาอุทานจะไม่มีความหมายตรงตามถ้อยคา
แต่อาจจะมีความหมายทางเน้นความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พูดเป็นสาคัญ (พรทิพย์ แฟงสุด, 2559 : 59) ดังนั้นเพื่อให้การพูดและ
การเขีย นบรรลุจุ ด มุ่ งหมายของการสื่ อสาร ผู้พู ด และผู้เขี ย นจาเป็ น ต้ องรู้จั ก เลื อกใช้ ค าอุ ท านให้ ถู กต้ อ งตามหน้ าที่ ในการสื่ อ
ความหมายของบริบทหากผู้พูดและผู้เขียนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้คาอุทานก็จะไม่สามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่
ต้องการไปยังผู้ฟังและผู้อ่านได้อย่างถูกต้อง
คาอุทานมีการแบ่งประเภทแตกต่างกันไปตามนิยามของนักวิชาการแต่ละคน เช่น ตาเกยิโร โทมีต้า (2548 : 202-208)
แบ่งคาอุทานออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) คาอุทานที่แสดงอารมณ์โดยตรง 2) คาอุทานที่เรียกให้รู้ตัว 3) คาอุทานที่ตอบรับหรือ
ปฏิเสธ ส่วนสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, พัชราพร แก้วกฤษฏางค์ และสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2557 : 22-23) แบ่งคาอุทานออกเป็น
2 ประเภทคือ คาที่ใช้แสดงอารมณ์และคาที่ไม่ได้ใช้แสดงอารมณ์ (คาทักทายต่างๆ) ซึ่งคาอุทาน เป็นคาที่สามารถทาหน้าที่ได้หลาย
อย่างตามบริบทที่ต่างกัน การจะแบ่งประเภทของคาอุทานนั้นจึงไม่ควรกาหนดให้แน่นอนว่าคาอุทานนั้น ๆ เป็นคาอุทานประเภทใด
ควรวิเคราะห์จากหน้าที่และการสื่อความหมายเป็นหลัก ซึ่งหน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทานนั้น อเมก้า (Ameka, 1992)
ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านความหมาย ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และด้านองค์ประกอบใน
การสื่อสาร สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาแนวคิดของ อเมก้า ในเรื่องหน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทานมาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ และเลือกวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทานเฉพาะด้านโครงสร้างเท่านั้น
จากความสาคัญของคาอุทานดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าคาอุทานในภาษาญี่ปุ่นมีหน้าที่ในการสือ่ สารอย่างไร
ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือ ทราบและเข้าใจหน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทานและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทานที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อ งการวิเคราะห์ก ารใช้ คาอุท านภาษาญี่ ปุ่น ที่ ปรากฏในหนั งสื อการ์ตูน ญี่ ปุ่น เรื่อ ง บ้ านนี้ ต้อ งมี เหมี ยว ฉบั บ
ภาษาญี่ปุ่น เป็นการวิจัยเอกสารผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง บ้านนี้ต้องมีเหมียว (Chi’s Sweet Home) ฉบับภาษาญี่ปุ่น เล่ม1-10
จานวน10เล่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบบันทึกข้อมูลมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
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1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใช้คาอุทานจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์
2. สร้างแบบบันทึกข้อมูลโดยสร้างเป็นรูปแบบตารางการวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเกณฑ์การวิเคราะห์
4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. อ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง บ้านนี้ต้องมีเหมียว ฉบับภาษาญี่ปุ่น จานวน 10 เล่มและรวบรวมคาอุทานที่ปรากฏ
2. บันทึกคาอุทาน ความถี่ และตัวอย่างประโยคลงในตารางการวิเคราะห์ โดยแยกตามหน้าที่ในการสื่อความหมาย 3
ประเภท ได้แก่ หน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด หน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง และหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบท
สนทนา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นับความถี่และเรียงลาดับคาอุทานตามความถี่จากมากไปหาน้อย
2. สรุปผลการวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทาน โดยการพรรณนาพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ผลการวิจัย

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์คาอุทานที่ทาหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด

752

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

จากแผนภูมิเส้นพบว่า คาอุทานคาอุทานที่ทาหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูดแบ่งออกเป็น2 ประเภทย่อย คือ คาอุทานที่
สื่ออารมณ์ความรู้สึกและสื่ออาการรับรู้หรือแสดงความคิดเห็นของผู้พูดโดยคาอุทานที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกมี 15 อารมณ์และพบว่า
คาอุทานที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกแต่ละอารมณ์จะมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. อารมณ์ไม่พอใจพบคาอุทาน4คาได้แก่ こら、あーっ、あ และ あっこら ผู้พูดมักใช้ร่วมกับประโยคห้ามปราม
หรือประโยคคาสั่ง
2. อารมณ์โกรธเคืองพบคาอุทาน1คาได้แก่ こらーっ ผู้พูดมักใช้คาอุทานเพียงคาเดียวหรือใช้คาอุทานคาเดิมซ้ากัน
หลายครั้ง
3. อารมณ์ ร าคาญพบค าอุ ท าน2ค าได้ แ ก่ あーっ！กั บ あーあ ผู้ พู ด มั ก ใช้ ร่ ว มกั บ ประโยคบอกเล่ า ที่ แ สดงถึ ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าๆเหมือนกับการบ่นกับตัวเอง
4. อารมณ์รังเกียจพบคาอุทาน2คาได้แก่ あーっ!กับ ひっ ซึง่ คาอุทานนี้เกิดขึ้นโดยลาพังไม่มีข้อความใดๆมาประกอบ
แต่ผู้ฟังก็สามารถเข้าใจในความหมายของคาอุทานได้ชัดเจนจากเหตุการณ์ประกอบ
5. อารมณ์ตกใจพบคาอุทาน11คาได้แก่ え、あ、わ、あえ、お、うわー、あれ、へ、あや、はーและ あ
らら ซึ่งคาเหล่านี้มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นคาอุทานแท้ที่เกิดขึ้นโดยลาพังไม่มีข้อความประกอบซึ่ง
อาจเป็นเพราะสถานการณ์ของบทสนทนามีความชัดเจน
6. อารมณ์กลัวพบคาอุทาน7คาได้แก่ ひえー、わー、ひー、うわ、あわ！、わーっ และ ひゃーっ มัก
มีการลากเสียง (ー) คาอุทานเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดส่วนใหญ่เป็นคาอุทานแท้ที่เกิดขึ้นโดยลาพังไม่มีข้อความประกอบ
7. อารมณ์ดีใจพบคาอุทาน8คาได้แก่ わーい、あ、はー、やった、うわーい、んはー、まーและ ええ
8. อารมณ์ชื่นชมพบคาอุทาน3คาได้แก่ まあ、おーและ わー
9. อารมณ์สนุกสนานพบคาอุทาน7คาได้แก่ えい、わ、うわー、あ、ひぇー、ひゃーและ はーあ
อารมณ์ดีใจชื่นชม และสนุกสนาน ต่างก็สื่ออารมณ์ในเชิงบวกเหมือนกันแต่จะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
10. อารมณ์ ผิด หวังพบค าอุท าน2คาได้แ ก่ ああーกับ あ・・・ผู้ พู ดจะใช้ คาอุ ทานนี้ เมื่ อตนมี ค วามคาดหวังแต่
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
11. อารมณ์ตื่นเต้นพบคาอุทาน5คาได้แก่ おー、わあー、あ、うわーและ へーส่วนใหญ่เป็นคาอุทานแท้ซึ่งต้อง
อาศัยบริบทในการพิจารณาว่าคาอุทานนั้นๆทาหน้าที่อะไร
12. อารมณ์ป ระหลาดใจพบคาอุทาน6คาได้แก่ え、へー、お！、あ、あら และ はァーส่วนใหญ่ มักเป็นคา
อุทานแท้ที่ผู้ฟังต้องอาศัยการตีความจากบริบทจึงจะเข้ าใจว่าคาอุทานนี้สื่อความหมายว่าอย่างไรและหากมีข้อความตามหลังคา
อุทานข้อความเหล่านั้นมักเป็นประโยคแสดงคาถาม
13. อารมณ์ ส งสั ย พบค าอุ ท าน17ค าได้ แ ก่ あえ？、え？、なんだ？、あれ？、ん？、あ？、へ？、
は？、あら？、あや？、あえ？、あれば、お？、これ？、あん、う และ そう？ค าอุ ท านเหล่ า นี้ ส ามารถสื่ อ
ความหมายได้อย่างชัดเจนโดยนาเครื่องหมายปรัศนีมาใช้ประกอบคาอุทานโดยไม่ต้องมีข้อความใดๆและหากมีข้อความที่อยู่หลังคา
อุทานเหล่านี้ข้อความนั้นมักจะเป็นประโยคแสดงคาถาม
14. อารมณ์เจ็บปวดพบคาอุทาน4คาได้แก่ ひゃっ、いやーん、う・・・และ あーっ คาอุทานเหล่านี้ส่วนใหญ่
มักเกิดขึ้นโดยลาพังในลักษณะของถ้อยคาและมักไม่มีข้อความใดๆประกอบและหากมีข้อความประกอบข้อความนั้นมักจะเป็น
ประโยคสื่ออารมณ์อันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บของผู้พูด
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15. อารมณ์ ผ่อนคลายพบคาอุทาน3คาได้แก่ はー、あー、และ はわあ ข้อความที่อยู่ข้างหลังคาอุ ทานจะเป็ น
ประโยคบอกเล่าซึ่งทาหน้าที่บ่งบอกสาเหตุที่ทาให้ผู้พูดรู้สึกผ่อนคลาย
แผนภูมิใยแมงมุมแสดงผลการวิเคราะห์คาอุทานที่ทาหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง

ภาพที่ 2 ใยแมงมุม
ผลการวิเคราะห์คาอุทานที่ทาหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผูฟ้ ังพบคาอุทานทั้งหมด 11 คาและคาอุทานเหล่านี้มักจะ
ปรากฏในประโยคคาสั่งซึ่งจะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนว่าผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังทาอะไรแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าประโยคคาสั่ง
ทุกประโยคสามารถเป็นคาอุทานในกลุ่มนี้ได้เพราะคาอุทานในกลุ่มนี้มักแฝงอารมณ์บางอย่างไว้เสมอ
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ภาพที่ 3 การวิเคราะห์คาอุทานที่ทาหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา
จากแผนภูมิวงกลมพบว่าคาอุทานที่ทาหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาจะปรากฏในบทสนทนาเท่านั้น และมี
ลักษณะการใช้แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังแผนภูมิ
ตารางที่ 1 แสดงหน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทานที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เรื่องบ้านนี้ต้องเหมียวในภาพรวม
หน้าที่ในการสื่อความหมาย
1. ทาหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด
2. ทาหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง
3. ทาหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา

คาอุทานที่พบ
91
11
20

จากตารางที่ 1 พบว่า คาอุทานที่พบมากที่สุดในภาพรวม คือ คาอุทานที่ทาหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด พบ 91 คา
รองลงมาคือ คาอุทานที่ทาหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา และคาอุทานที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง พบ 20 คา และ
11 คา ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. จากผลการวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทาน ที่พบว่า คาอุทานแสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด บางคา
สามารถสื่ออารมณ์ได้หลายอารมณ์ เช่น あえ สามารถสื่ออารมณ์ได้ทั้ง ตกใจ และสงสัยนั้น อาจเป็นเพราะการสื่อความหมายของ
คาอุทานนั้นจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของผู้พูด ไม่มี ความหมายตรงตามถ้อยคา แต่อาจจะมีความหมายเน้นทางความรู้สึกและ
อารมณ์ของผู้พูดเป็นสาคัญ ดังนั้น คาอุทานคาเดียวกันถ้าใช้แสดงความรู้สึกต่างกัน การสื่อความหมายก็ย่อมต่างกันด้วย (พรทิพย์
แฟงสุด, 2559 : 59) สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา ฉัททันต์รัศมี (2554) ที่พ บว่า คาอุทานบางส่วนสามารถสื่อสภาวะอารมณ์
หรือทัศนคติ ท่าทีของผู้ส่งสารได้มากกว่าหนึ่งความหมาย
2. คาอุทานที่ทาหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟังที่พบว่า ส่วนใหญ่จะปรากฏในประโยคคาสั่ง เช่น あーやめてく
れー(ทาหน้าที่สื่อความต้องการให้ผู้ฟังหยุดการกระทา) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประโยคคาสั่งสามารถสื่อความต้องการของผู้พูดที่มีต่อ
ผู้ฟังได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมภพ ใหญ่โสมานัง (2545 : 3 อ้างถึงในรุ่งทิวา ฉัททันต์รัศมี, 2554 : 31-32) ที่
พบว่า คาอุทานในกลุ่มนี้ อาจปรากฏอยู่ในรูปประโยคคาสั่ง ซึ่งจะสื่อความหมายชัดเจนว่า ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังทาอะไร
3. คาอุทานที่ทาหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาที่พบว่า เกิดขึ้นในบทสนทนาเท่านั้น ไม่ปรากฏในข้อความที่ผู้
พูดกล่าวโดยลาพังและมีรูปแบบในการใช้คาอุทานทั้งหมด 4 รูปแบบ เรียงลาดับตามความถี่ที่พบ ได้แก่ คาอุทานที่สร้างความ
ต่อเนื่องของบทสนทนาโดยการกล่าวนา คาอุทานที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาโดยการสรุปหรือจบบทสนทนา คาอุทานที่
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สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาโดยการพิจารณาหาคาพูด และคาอุทานที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาโดยการแก้ไขคาพูด
นั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมภพ ใหญ่โสมานัง (2545 : 3 อ้างถึงในรุ่งทิวา ฉัททันต์รัศมี, 2554 : 31-32) ที่พบว่า คาอุทาน
ในกลุ่มนี้ จะเกิดในบทสนทนาเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อความหมายของข้อความที่นามาประกอบเมื่อเติม หรือละคาอุทานออกไป
เช่น さおうちに帰ろう ประโยคนี้ถึงแม้จะละคาอุทาน（さ)ออกไป เนื้อหาในประโยคก็ยังคงเดิม ทั้งนี้เนื่องจากคาอุทานที่ทา
หน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา เป็นคาอุทานที่ทาหน้าที่กระตุ้นให้บทสนทนามีความไหลลื่น ไม่ติดขัดและฟั งดูเป็ น
ธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1 ควรศึกษาการใช้คาอุทานที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูน หรือนวนิยายประเภทอื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2 ควรมีการวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทานในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ความหมาย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบในการสื่อสาร เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้เรียนที่สนใจจะนาคาอุทานภาษาญี่ ปุ่นไปใช้ ควรศึกษาหน้าที่ของคาอุทานทั้ง 3 ประเภท อย่างละเอียด เช่น
หน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด แบ่งอารมณ์ได้ถึง 15 อารมณ์ นอกจากนี้ ในคาอุทาน 1 คา ยังทาหน้าที่ได้มากกว่า 1 หน้าที่ จึง
ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากคาอุทาน 1 คา ไม่ได้มีความหมายเฉพาะตัว
ต้องดูบริบทประกอบด้วย
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของคาอุทานในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยพบว่า คาอุทานที่ปรากฏในเอกสารที่นามา
ศึกษาครั้งนี้ มีหน้าที่ในการสื่อความหมายแยกได้เป็น 3 ประเภท และพบว่า คาอุทาน 1 คา จะมีหน้าที่ในการสื่อความหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ คาอุทานบางคา สามารถทาหน้าที่ได้หลายหน้าที่ เช่น ในประโยค あチーそこはだめーคาอุทาน あ
ทาหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง (สื่อความต้องการห้ามไม่ให้ผู้ฟังกระทาการเช่นนั้น) และในขณะเดียวกันก็สามารถทาหน้าที่
แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด (สื่ออารมณ์ไม่พอใจ) และในประโยค おやどうしたんだい？คาอุทาน おや ทาหน้าที่สร้างความ
ต่อเนื่องของบทสนทนา (โดยการกล่าวนา) และในขณะเดียวกันก็สามารถทาหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด (สื่ออารมณ์สงสัย)
ตัวอย่างทั้งสองประโยคดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า แม้คาอุทานจะทาหน้าที่ในการสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็มักจะทา
หน้าที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดประกอบด้วย ซึ่งถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของคาอุทาน
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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง การศึ กษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้ คากริยานุเคราะห์ รูป You ของนักศึ กษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความเข้าใจและความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป You ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป youda “ดูเหมือนว่า (คาดคะเน) มากที่สุด อยู่ในระดับดี รองลงมาคือ youna
“เช่น” (ยกตัวอย่าง) อยู่ในระดับปานกลางและ youni “เช่น” (ยกตัวอย่าง) youni “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ youda “ราว
กับว่า” (เปรียบเปรย) อยู่ในระดับพอใช้เท่ากัน ส่วน youna “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) นักศึกษามีความเข้าใจน้อยที่สุดอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง นักศึกษามีความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป youna “เช่น” (ยกตัวอย่าง) มากที่สุด อยู่ในระดับดี
มาก รองลงมาคือ youda “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) อยู่ใน ระดับดี youni “เช่น” (ยกตัวอย่าง) และ youna “ราวกับว่า” (เปรียบ
เปรย) อยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน ส่วน youni “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ youda “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) นักศึกษามี
ความสามารถในการใช้ อยู่ในระดับพอใช้
คาสาคัญ : ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้ คากริยานุเคราะห์รูป You
Abstract
This research aimed to study the level of an understanding and ability in using the auxiliary verb
“you” of 4th year Japanese students. The samples were 32 4th year Japanese major students studying in
the first semester of 2017 academic year. The research instruments was a test. The data were analyzed by
using percentage. The findings showed that the students’ understanding in using the auxiliary verb “youda”
"seems" was at a good level, “youna” "like" was at a moderate level, “youni” "like" , “youni” "as if" and
“youda” "as if" was at a fair level. The students have the least understanding in using “youna” "as if". For the
ability in using the auxiliary verb “ you” , the result revealed that the students’ ability in using the auxiliary
verb “ youna” "like" was at a very good level, “ youda” "seems" was at a good level, “ youni” "like" and
“youna” "as if" was at a moderate level, “youni” "as if" and “youda” "as if" was at a fair level.
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บทนา
ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนต่างใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความต้องการ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ หรือแม้กระทั่งกับคนต่างชาติที่ใช้ภาษาต่างกัน ก็
สามารถติดต่อกันได้โดยใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากล (จิราวัตน์ เพชรรัตนและอัมพร ทองใบ, 2555) ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะ ภาษาแต่ละภาษาล้วนมีโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ แตกต่างกันออกไป จึงเป็น
เรื่องยากสาหรับผู้ที่เรียนภาษาต่างประเทศ
ชนิ ด ของค าภาษาญี่ ปุ่ น แบ่ งออกเป็ น คาเนื้ อ หากับ ค าหน้ าที่ ค าเนื้ อ หาคื อ ค าที่ มี ความหมายด้ านศัพ ท์ เช่น ค านาม
คากริยา คาคุณศัพท์ คากริยาวิเศษณ์ คาสันธาน คาขยายคานาม คาอุทาน และคากริยาช่วยหรือคากริยานุ เคราะห์ ส่วนคาหน้าที่
เป็นคาแสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์ เช่น คาช่วยการก คาช่วยแสดงสันธาน โทริทาเตะโจฉิ คาช่วยลงท้าย และคาช่วยแสดงทัศนคติต่อ
ผู้ฟัง ซึ่งการเรียนรู้ชนิดของคาและหน้าที่ของคาจะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น (ณัฏฐิรา ทับทิม , 2557 :
123 - 159)
คากริยาช่วยหรือคากริยานุเคราะห์ เป็นคากริยาที่ทาหน้าที่ช่วยกริยาอื่น เพื่อให้แสดงความหมายที่สมบูรณ์ และแสดง
กาล มาลา และวาจก โดยนาไปไว้หลังคากริยาในประโยค เนื่องจากคากริยานุเคราะห์เป็นคาที่ใช้ขยายภาคแสดงเท่านั้น ไม่สามารถ
นามาใช้เพียงคาเดียวได้ คากริยานุเคราะห์ มีหลายความหมาย หลายประเภท และมีวิธีการใช้ที่ต่ างกัน เช่น คากริยานุเคราะห์รูป
よう ( you ) แสดงสภาพของคน สิ่งของ ในแง่ความคล้ายคลึง การเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสาหรับคนต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะทาให้เกิดความสับสนในการนามาใช้และเข้าใจความหมายผิด
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้
ค ากริ ย านุ เคราะห์ รู ป よう( you ) โดยแบ่ งโครงสร้ า งและการใช้ เป็ น ように( youni )、ような( youna )、ようだ
( youda ) ว่ามีความหมายและวิธีการใช้อย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น คือ ทาให้เข้าใจความหมายและ
วิธีการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう( you ) และสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう( you ) ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดความเข้าใจและความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう
ของนัก ศึก ษาสาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่ น ชั้น ปีที่ 4 มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พิ บู ลสงคราม ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น เป็ น แบบทดสอบแบบปรนั ย
แบ่งเป็น 2 ตอนคือ
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ตอนที่ 1 แบบทดสอบความเข้าใจในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう( you ) จานวน 14 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう( you ) จานวน 6 ข้อ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการใช้คา กริยานุเคราะห์รูป よう ( you ) และการสร้างแบบทดสอบ
2. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และกาหนดเนื้อหาที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบ
3. ทาโครงสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจและความสามารถในการใช้ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบทดสอบแบบปรนัย แบ่งเป็น 2
ตอน คือ ตอนที่ 1 จานวน 14 ข้อ และตอนที่ 2 จานวน 6 ข้อ โดยมีโครงสร้างแบบทดสอบดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจและความสามารถในการใช้
ที่
1
2
3
4
5
6

ように
ような
ように
ような
ようだ
ようだ

ความหมาย
“เช่น” (ยกตัวอย่าง)
“เช่น” (ยกตัวอย่าง)
“ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)
“ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)
“ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน
“ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)
รวม

จานวนข้อที่สร้าง
6
6
7
7
7
6
39

จานวนข้อที่ใช้จริง
3
4
2
3
4
4
20

4. สร้างแบบทดสอบและนาแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. นาเสนอทดสอบที่ผ่านการแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบเนื้อหา และความถูกต้องในการใช้ภาษา
6. หาค่าดัชนีความสอดคล้องของคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการศึกษา (IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาข้อคาถามเป็นรายข้อว่า สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุ ประสงค์การวิจัยหรือไม่เพียงใดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
7. น าคะแนนการพิ จ ารณาของผู้ เชี่ ย วชาญมาวิ เคราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC (Index of Objective
Congruence) โดยข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถนาไปใช้ได้จะมีค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น 0.67 ขึ้นไป
(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 248-249) ซึ่งผลการประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามจานวน 39 ข้อ พบว่ามีข้อที่

760

ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.0 จานวน 33 ข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 จานวน 3 ข้อ และได้ค่า IOC เท่ากับ 0.33 จานวน 3 ข้อ แสดงว่า
แบบทดสอบใช้ได้จริงจานวน 36 ข้อ และมีข้อที่ไม่ถึงเกณฑ์จานวน 3 ข้อ ดังแสดงในภาคผนวก
8. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ข้อ โดยปรับปรุงรูปประโยคให้เหมาะสม
9. นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 13 คน
10. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของข้อสอบเป็นรายข้อ โดย
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ตอนที่ 1 ไว้ใช้ 16 ข้อ
จากจานวน 25 ข้อ และตอนที่ 2 ไว้ใช้ 10 ข้อ จากจานวน 14 ข้อ ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r)
พบว่า ตอนที่ 1 แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.85 และค่าอานาจจาแนก (r) 0.31 ถึง 0.77 ตอนที่ 2
แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.77 และค่าอานาจจาแนก (r) 0.31 ถึง 0.62
11. นาแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การหาค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
(Reliability) โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์สัน (KR - 21) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.77
12. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความเข้าใจและความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう แบบทดสอบแบบปรนัย
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 จานวน 14 ข้อ และตอนที่ 2 จานวน 6 ข้อ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่
4 แสดงในแผ่นภูมิแท่ง 1-4
ร้อยละ
ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)

1.59

ようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน)

2.28

ような “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย)

0.72

ように “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย)

0.59

ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง)
ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง)

คะแนนเฉลี่ย
53.13
76.04
35.94
59.38
67.71

2.03
54.69

1.09

ภาพที่ 1 แผ่นภูมิแท่งแสดงความเข้าใจในการใช้คากริยานุเคราะห์รปู よう แต่ละความหมาย
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จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป ようだ“ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน)
มากที่สุด รองลงมาคือ ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง)ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง)ように“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) และ よ
うだ “ราวกับว่า ” (เปรียบเปรย) ตามลาดับ ส่วนคากริยานุเคราะห์ ที่นักศึกษามีความเข้าใจน้อยที่สุดคือ ような“ราวกับว่า ”
(เปรียบเปรย)
ตารางที่ 2 ค่าร้อยละความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう แต่ละความหมาย
ความหมาย

คะแนนเต็ม

ようだ“ราวกับว่า” (เปรียบเปรย

1
1
1
1
81.25
65.63

ようだ“ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน)
ような“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย)
ように“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย)
ような“เช่น” (ยกตัวอย่าง)
ように“เช่น” (ยกตัวอย่าง)

1
1

0.81
0.66

คะแนน
ร้อยละ
เฉลี่ย
0.56
56.25
0.75
75
0.66
65.63
0.53
53.13
ดีมาก
ปานกลาง

ระดับ
ความสามารถ
พอใช้
ดี
ปานกลาง
พอใช้

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง) มากที่สุด อยู่
ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ようだ“ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) อยู่ใน ระดับดี ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง) และ ような“ราว
กับว่า”(เปรียบเปรย) อยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน ส่วน ように “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย)และ ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบ
เปรย) นักศึกษามีความสามารถในการใช้ อยู่ในระดับพอใช้

ร้อยละ

ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)

0.56

ようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน)

0.75

ような “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย)

0.66

ように “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย)

0.53

ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง)

0.81

ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง)

0.66

คะแนนเฉลี่ย

56.25
75
65.63
53.13
81.25
65.63

ภาพที่ 2 แผ่นภูมิแท่งแสดงความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう แต่ละความหมาย
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จากภาพ 2 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รปู ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง)
มากที่สุด รองลงมาคือ ようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง)และ ような “ราวกับว่า”(เปรียบ
เปรย) ตามลาดับ ส่วนคากริยานุเคราะห์ที่นักศึกษามีความเข้าใจน้อยที่สุดคือ よう
“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) และ ように“ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)
81.25
76.04
65.63 67.71

75

65.63
59.38

54.69

53.13

53.13

56.25

35.94

1.09

0.66

ように “เช่น”
(ยกตัวอย่าง)

2.03

0.81

0.59

0.53

0.72

ような “เช่น” ように “ราวกับ
(ยกตัวอย่าง) ว่า”(เปรียบเปรย)

0.66

2.28

0.75

ような “ราวกับ ようだ “ดู
ว่า”(เปรียบเปรย)

1.59

0.56

ようだ “ราวกับ
ว่า” (เปรียบ

ค่าเฉลี่ยและร้อยละความเข้าใจในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう แต่ละความหมาย
ค่าเฉลียและร้อยละความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう แต่ละ
ความหมาย

ภาพที่ 3 แผ่นภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบความเข้าใจและความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう แต่ละความหมาย
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม นักศึกษามีความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう เกือบทุกคา
มากกว่าความเข้าใจในการใช้ ซึ่ง ได้แก่ ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง), ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง), ような “ราวกับว่า”
(เปรียบเปรย), และ ようだ “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) ส่วน ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ ようだ “ดูเหมือนว่า”
(คาดคะเน) นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้มากกว่าความสามารถในการใช้
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้นั้น
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีระดับการเรียนรู้ด้านความเข้าใจ อยู่ในระดับการแปลความเท่านั้น (Bloom et al., 1956 อ้างถึงใน เยา
วดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2556 : 191) ยังไม่สามารถตีความได้ถูกต้อง เนื่องจากคากริยานุเคราะห์รูป よう เมื่อแปลเป็นภาษาไทย
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จะมี 3 ความหมาย ได้แก่ “เช่น” (ยกตัวอย่าง) ,“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย)และ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) แต่ในภาษาญี่ปุ่นมีคาที่มี
ความหมาย ดังกล่าว ถึง 6 คา คือ ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง), ような“เช่น” (ยกตัวอย่าง) , ように“ราวกับว่า”(เปรียบ
เปรย) , ような“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) , ようだ“ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) และ ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) ทาให้
นักศึกษาไม่เข้าใจว่าแต่ละคามีวิธีใช้แตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษาขาดการวิเคราะห์ความแตกต่างในการใช้รูป
よう ที่มีความหมายเหมือนกัน รวมถึงขาดการทาแบบฝึกหัดที่มากพอ จึงทาให้เกิดความไม่เข้าใจ และไม่ส ามารถแยกแยะความ
แตกต่างในการใช้แต่ละคาได้
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง แสดงว่า นักศึกษายังไม่เข้าใจการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう แต่ละความหมายอย่างแท้จริง จึงไม่สามารถนาไปใช้ได้
ถูกต้อง สอดคล้องกับบลูมและคณะ (Bloom et al., 1956 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2556 : 191) ที่กล่าวไว้ว่า การที่
ผู้เรียนจะสามารถนาความรู้ประสบการณ์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจจึงจะ
สามารถน าไปใช้ ไ ด้ และเนื่ อ งจากค ากริ ย านุ เคราะห์ รู ป よう เมื่ อ แปลเป็ น ภาษาไทยจะมี 3 ความหมาย ได้ แ ก่ “เช่ น ”
(ยกตัวอย่าง) , “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) และ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) แต่ในภาษาญี่ปุ่นมีคาที่มีความหมาย ดังกล่าว ถึง 6 คา
คือ ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง), ような“เช่น” (ยกตัวอย่าง) , ように“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) , ような “ราวกับว่า”
(เปรียบเปรย), ようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) และ ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) ซึ่งแม้ว่าบางคาจะมีความหมายและ
โครงสร้างเหมือนกัน แต่กลับมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ถ้าไม่เข้าใจลักษณะการใช้ของแต่ละคาดีพอ ก็จะไม่สามารถ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง คากริยานุเคราะห์ที่นักศึกษานาไปใช้ได้มากที่สุด คือ ような“เช่น” (ยกตัวอย่าง) เพราะโครงสร้างไม่
ซับซ้อน ใช้กริยารูปธรรมดา และคานามเติม の เท่านั้น รองลงมาคือ ようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) อยู่ในระดับดีเพราะ
ความหมายในประโยคค่อนข้างเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ส่วน ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง) และ ような “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)
นักศึกษาสามารถใช้ ได้ในระดับปานกลางเท่ากัน เพราะมีโครงสร้างเหมือนกัน แต่มีลักษณะการใช้ต่างกัน คือ ように “เช่น”
(ยกตัวอย่าง) ใช้ในสถานการณ์ยกตัวอย่าง ซึ่งมีหลักในการสังเกตการใช้ คือ อยู่ในรูปขยายภาคแสดงและรูปขยายคานาม ในขณะ
ที่ ような “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) เป็นลักษณะการใช้ในเขิงเปรียบเทียบ
ส่วนคากริยานุเคราะห์ที่นักศึกษานาไปใช้ได้น้อย คือ ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ ようだ “ราวกับว่า”
(เปรียบเปรย) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีความหมายเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างอยู่คือ ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) มีลักษณะ
การใช้คือ คานามที่นามายกตัวอย่างต้องเป็นคานามย่อยของคานามที่ถูกกล่าวถึง แต่ ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) เป็นการ
เปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้น การที่นักศึกษาไม่เข้าใจลักษณะการใช้ของคากริยานุเคราะห์ ดังกล่าว จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
นาไปใช้ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอัจฉรา ชูพูล (2553) ที่วิจัยเรื่อง การศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการนาไปใช้
จริงเกี่ยวกับประโยค [-teageru]
[-tekureru] [-temorau] ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและพบว่า ระดับความเข้าใจมีผล
ต่อระดับความสามารถในการนาไปใช้ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32 เท่านั้น ที่นาไปใช้ได้จริงและเหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ นอกจากจะต้องเข้าใจในเกณฑ์ไวยากรณ์ที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องอาศัยความเข้าใจในปัจจัยด้านอื่น ๆ ด้วย
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้คากริยานุเคราะห์ ような“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) น้อย
ที่สุด นั้นอาจเป็นเพราะ ような มีโครงสร้างใช้เหมือน ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง) แต่ต่างตรงลักษณะการใช้ กล่าวคือ よう
な “เช่น” (ยกตัวอย่าง) คานามที่นามาต้องเป็นคานามย่อยของคานามที่ถูกกล่าวถึง แต่ ような “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) เป็น
ลักษณะการใช้ในเชิงเปรียบเทียบ จึงทาให้นักศึกษาไม่สามารถเลือกความหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
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わたし

さけ

の

เช่น ประโยค 私 はジュースのようなお酒しか飲まない。ความหมายของ ような ที่ถูกต้อง คือข้อ (b)
“ราวกับ ว่ า ” (เปรี ยบเปรย) แต่ นั ก ศึก ษาส่ วนใหญ่ ต อบข้อ (a) “เช่ น ” (ยกตั วอย่ าง) ทั้ งนี้ เพราะประโยคดั งกล่ าวมี โครงสร้า ง
เหมือนกับ ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง) แต่มีลักษณะการใช้ต่างกัน ดังกล่าวข้างต้น
4. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์ ように “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) และ
ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) น้อยที่สุดนั้น อาจเป็นเพราะ นักศึกษาสับสนและไม่เข้าใจลักษณะการใช้ ように“ราวกับ
ว่า”(เปรียบเปรย) และ ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) กล่าวคือ ลักษณะการใช้ ように“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) ที่สาคัญ
อีกประการหนึ่งคือ คานามที่นามายกตัวอย่างต้องเป็นคานามย่อยของคานามที่ถูกกล่าวถึง เช่น ประโยค หัวใจของเขาเย็นชาราว
กั บ น้ าแข็ ง ค าตอบที่ ถู ก ต้ อ งคื อ 彼の心は氷のように冷たい。แต่ นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เลื อ กใช้ ような“ราวกั บ ว่ า ”
(เปรียบเปรย) จะเห็นได้ว่านักศึกษายังสับสนและไม่เข้าใจลักษณะการใช้ระหว่าง ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ よう
な “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) อยู่มาก
หรือจากประโยค ภูเขาลูกโน้นสวยจังนะ ดูราวกับภูเขาฟูจินะ คาตอบที่ถูกคือ あの山はきれいですね。まるで
富士さんのようですね。แต่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ ような “ราวกับว่า”
(เปรียบเปรย) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ลักษณะของข้อสอบที่มีความหมายเหมือนกัน จึงทาให้นักศึกษาเลือกใช้คาไม่ถูกต้อง
5. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう เกือบทุกคา มากกว่าความเข้าใจ
ในการใช้ ซึ่ง ได้แก่ ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง), ような“เช่น” (ยกตัวอย่าง), ような “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย), และ よ
うだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) นั้น อาจเป็นเพราะรูปประโยคที่ให้แต่ง มีคาระบุชัดเจน ได้แก่ เช่น ราวกับ จึงทาให้นักศึกษา
สามารถใช้ ค ากริ ย านุ เคราะห์ ได้ ถู ก ต้ อ งตรงกั บ ความหมาย ส่ ว น ように “ราวกั บ ว่ า ” (เปรี ย บเปรย) และ ようだ “ดู
เหมือนว่า” (คาดคะเน) นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้มากกว่าความสามารถในการใช้ นั้น อาจเพราะ ในประโยคมีข้อสังเกตที่
เป็นคาปรากฏร่วม เช่น ถ้าความหมายเชิงเปรียบเทียบจะเกิดร่วมกับ まるで ส่วน ความหมายเชิงคาดคะเนจะเกิดร่วมกับ どう
やら เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจะสามารถสังเกตได้อย่างง่ายและสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
1. ผู้ สอนควรอธิบ ายและฝึก ให้ ผู้ เรีย นวิเคราะห์ ค วามแตกต่ างในการใช้ ค ากริ ยานุ เคราะห์ รูป よう ที่ มี ความหมาย
เหมือนกันให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ แยกแยะความแตกต่างในการใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้สอนควรเพิ่มแบบฝึกหัดการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう ให้มากขึ้น จนสามารถนาไปใช้จริงได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความเข้าใจและสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう โดยใช้แบบทดสอบที่เป็นแบบบทสนทนา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพิจารณาสถานการณ์ประกอบในการเลือกใช้คาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความหมาย
2. ควรมีการพัฒนาและศึกษาผลการใช้แบบฝึกที่มีต่อความสามารถในการใช้คากริยา นุเคราะห์รูป よう
สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 โดยภาพรวม มีความเข้าใจในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう อยู่ในระดับ
พอใช้และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในระดับดีมาก 2 คน ระดับดี 9 คน ระดับปานกลาง 5 คน
ระดับพอใช้ 7 คน ตามลาดับ ส่วนอีก 7 คน มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 50
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2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 โดยภาพรวม มีความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป よう อยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักศึกษามีความสามารถในระดับดีมาก 12 คน ระดับปานกลาง 10 คน ระดับ
พอใช้ 7 คน ตามลาดับ ส่วนอีก 4 คน มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 50
3. นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป ようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) มากที่สุด อยู่ในระดับดี
รองลงมาคือ ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง) อยู่ในระดับปานกลางและ ように “เช่น ” (ยกตัวอย่าง) ように“ราวกับ ว่า ”
(เปรียบเปรย) และ ようだ “ราวกั บว่า ” (เปรียบเปรย) อยู่ในระดั บพอใช้เท่ ากัน ส่วน ような“ราวกับ ว่า ” (เปรีย บเปรย)
นักศึกษามีความเข้าใจน้อยที่สุด อยู่ในระดับควรปรับปรุง
4. นักศึกษามีความสามารถในการใช้คากริยานุเคราะห์รูป ような“เช่น” (ยกตัวอย่าง) มากที่สุด อยู่ในระดับดีมาก
รองลงมาคือ ようだ “ดูเหมือนว่า ” (คาดคะเน) อยู่ในระดั บดี ように “เช่น ” (ยกตัวอย่าง) และ ような “ราวกับว่า ”
(เปรียบเปรย) อยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน ส่วน ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)
นักศึกษามีความสามารถในการใช้ อยู่ในระดับพอใช้
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในการลดการใชสารเคมี
ในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 4 จังหวัด ไดแก ตําบลซับสมบูรณ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร ตําบลทาศาลา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย และตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง จํานวนรวม 882 ราย เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง พรรณนา ไดแ ก รอยละ
คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยเทากับ 52.99 ± 11.54 ป สวนใหญเปน
เพศชายรอยละ 52.67 สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษารอยละ 54.98 มีการปลูกขาวมากที่สุดรอยละ 47.26 ในสวนของคา
คะแนนความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมมีคารอยละ 77.35 สําหรับพฤติกรรมการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก (3.56 ± 0.36) อยางไรก็ตามเกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใช
สารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมาก (4.25 ± 1.08) จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดง
ใหเห็นวา เกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช แตอยางไรก็ตามเจาหนาที่เกษตรกรผูเกี่ยวของ
ทุกหนวยงานและชุมชนตองรวมมือกันสงเสริมใหความรูแ ละมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกตองดวยเชนกัน
คําสําคัญ : ความรูและพฤติกรรม การใชสารเคมี การมีสวนรวม เกษตรกร
Abstract
The purpose of this research was to study the approach of knowledge promoted participation with
farmers in reducing use of chemical for protects and eliminates pests in 4 province Sap Sombun subdistrict,
Wichian buri district, Phetchabun province Pho Thale subdistrict, Pho Thale district, Phichit province, Tha Sala
subdistrict, Phu Ruea district, Loei province and Ban Sieo subdistrict, Fak Tha district, Uttaradit province. The 882
samples were selected by purposive sampling. The data were collected by using of a set of questionnaires and
analyzed with descriptive statistics i.e. percentage, arithmetic mean, minimum, maximum and standard deviation.
The result revealed that the farmers’ average age was 52.99 ± 11.54 years old, most farmers were male (52.67%)
and had primary school education level (54.98%). Most of farmer grown rice field (47.26%). Average mean score of
knowledge of farmers was 77.35%. The overall mean of behavior in using pesticides were high level (3.56 ± 0.36).
The participation with farmers in reducing use of chemical for protects and eliminates pests was high (4.25 ± 1.08).
This result revealed that even though farmer had high level of knowledge and behavior in using pesticides.
Government, related personals and organization should be to emphasize on appropriate knowledge to
agriculture.
Keywords : knowledge and behavior, using pesticides, participation, farmer
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บทนํา
ปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเคมีเปนจํานวนมากทางการเกษตร สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสภาพโดยรวมของ
ชุมชน การใชสารเคมีจํานวนมากและติดตอกันเปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดปญหาการปนเปอนของสารเคมีในแหลงน้ําผิวดิน
น้ําใตดิน การทําลายระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดปญหาการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช ทําใหมีความ
ตองการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นไปอีก (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) นอกจากนี้ยังสงผลตอสุขภาพทั้งทางกาย
และจิตใจของเกษตรกรและชุมชน จากงานวิจัยของวิทญา ตันอารีย (2554) ศึกษาเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพจากการ
ใชสารเคมีทางการเกษตรในการปลูกพืชไร เขตเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวา มีผลกระทบตอ
สุขภาพทางกาย คือ เกษตรกรสวนใหญมี ปญหาดานระบบกลามเนื้อ เสนเอ็น กระดูก และขอ มากขึ้น นอกจากนี้เมื่อนําไป
ตรวจเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด พบวามีความเสี่ยงและไมปลอดภัยถึงรอยละ 56.14 สวนผลกระทบทางสุขภาพจิต
พบวา เกษตรกรสวนใหญ รูสึกทอแทที่ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาสารเคมี การเกษตรเพิ่มขึ้น รองลงมายังพบวา มี
ความทุกขจากการใชสารเคมีการเกษตรที่สงผลตอความเจ็บปวยของตนเองและคนในครอบครัว สาเหตุของการใชสารเคมีทาง
การเกษตรประการหนึ่ง คือ เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการลดการใชสารเคมีทั้งดานประโยชนและวิธีการ (โสพรรณ
เรืองเจริญ, 2550) จากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวที่ผานมาพบวาปจจุบันเกษตรกรโดยเฉพาะผูที่ประกอบอาชีพเกษตรดานการ
ปลูกพืชประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาแพง ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ํา ตลาดรับซื้อผลผลิตไมแนนอน สงผลทางดาน
เศรษฐกิจตอเกษตรกร คือ ทําใหเงินทุนในดานการผลิตมีไมเพียงพอ เกษตรกรมีหนี้สินมาก เนื่องจากตองการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรโดยการใชสารเคมี ทําใหมีตนทุนการผลิตที่สูง ทําใหตองกูเงินเพื่อนํามาลงทุนทําการเกษตร โดยอาจกูจากแหลง
เงินกูจากภาครัฐ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ หรือจากภาคเอกชน เชน แหลงเงินกูนอกระบบ รานคาขายสารเคมี
ทางการเกษตร เปนตน โดยผลผลิตที่ไดรับเกิดความไมแนนอน อาจไดราคาสูงหรือต่ํากวาตนทุน ซึ่งเกิดจากหลายปจจัย ไมวา
จะเปน กลไกทางการตลาด พอคาคนกลาง ฤดูกาล แมลงศัตรูพืช และโรคในพืช เปนตน ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในการลดการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ พิจิตร เลย และอุตรติดถ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการเสริมสรางความรูความเขาใจ และ
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีเพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรใหปฏิบัติตนไดอยางถูกวิธแี ละมี
ความเหมาะสมตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพในดานการเกษตร
เกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก (1) ตําบลซับสมบูรณ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
(2) ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (3) ตําบลทาศาลา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย และ (4) ตําบลบานเสี้ยว อําเภอ
ฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ทําการสุมขนาดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงกับเกษตรกรที่มีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชได
จํานวน 882 ราย (ตามวิธีของ Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
เครื่อ งมื อ ที่ ใช ในการศึ ก ษา ได แ ก แบบสอบถาม ประกอบด วยเนื้ อ หา 4 ส ว น คื อ (1) ข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
เกษตรกร (2) ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช (3) พฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช และ (4) การมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบล จากนั้นนําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและภาษา และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไป
ทดสอบ (Try out) กับประชาชนในตําบลใกลเคียง จํานวน 10 คน การเก็บขอมูล โดยทําการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งมีการอบรมผูสัมภาษณใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการตอบแบบสอบถามใหเขาใจตรงกัน
การวิเคราะหขอมูล สามารถจําแนกการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
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1. การวิเคราะห ขอมู ลเบื้องตนเกี่ย วกั บเกษตรกร ได แก เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ประสบการณ ทํ า
การเกษตร จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และแหลงความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการใชสารเคมี เปนตน สถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage) คาต่ําสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะหขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช จําแนกเปน ความรู
กอนการใชสารเคมี ความรูขณะใชสารเคมี ความรูหลังการใชสารเคมี และความรูในการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช รวมจํานวน 30 ขอ 30 คะแนน เปนคําถามดานบวกและลบ กําหนดใหเลือกตอบได 2 ตัวเลือก คือ ถูก และผิด
มีเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูก มีคาคะแนน เทากับ 1 คะแนน และตอบผิด มีคาคะแนน เทากับ 0 คะแนน สถิติที่ใช
ไดแก คารอยละ โดยคาคะแนนความรูนํามาคํานวณเปนรอยละ ตามสูตร คือ จํานวนขอที่ตอบถูก × 100/จํานวนขอทั้งหมด
3. การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช จําแนกเปน พฤติกรรม
กอนการใชสารเคมี พฤติกรรมขณะใชสารเคมี พฤติกรรมหลังการใชสารเคมี และพฤติกรรมลดผลกระทบจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช รวมจํานวน 45 ขอ เกณฑการใหคะแนนแบบวัดพฤติกรรม กําหนดตัวเลขแทนตั้งแต 1-5 ซึ่งใชเกณฑ ดังนี้
ระดับพฤติกรรม
ถาเปนดานบวก
คําถามเชิงลบ
ปฏิบัติทุกครั้ง
5 คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง
4 คะแนน
2 คะแนน
ปฏิบัติเปนบางครั้ง
3 คะแนน
3 คะแนน
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง
2 คะแนน
4 คะแนน
ไมเคยปฎิบัติ
1 คะแนน
5 คะแนน
การวิเคราะหคะแนนแบบวัดพฤติกรรม ลักษณะเครื่องมือเปนแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย เหมาะสมนอยที่สุด การนําคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละ
ทานมาใหคา น้ําหนักเปนคะแนนโดยใชเกณฑของบุญชม (2538) โดยการรวมคะแนนรายขอ แลวนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย (X)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลความหมายคาคะแนนพฤติกรรม ชวงกวางละ (5-1/5) = 0.8 ดังนี้
ระดับความเหมาะสม
การใหคะแนน
เกณฑการแปลความ
เหมาะสมมากที่สุด
5
4.21-5.00
เหมาะสมมาก
4
3.41-4.20
เหมาะสมปานกลาง
3
2.61-3.40
เหมาะสมนอย
2
1.81-2.60
เหมาะสมนอยทีส่ ุด
1
1.00-1.80
4. การวิเคราะหคาการมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
รวมกับองคการบริหารสวนตําบล เกณฑการใหคะแนนคือระดับการมีสวนรวม จําแนกเปน ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด 5
คะแนน ระดับการมีสวนรวมมาก 4 คะแนน ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 3 คะแนน ระดับการมีสวนรวมนอย 2 คะแนน
ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด 1 คะแนน และระดับไมเคยมีสวนรวม 0 คะแนน จากนั้นนําคะแนนที่ไดในแตละสวนมารวม
คะแนนรายขอ แลวนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลความหมายคาคะแนนของระดับ
การมีสวนรวมของเกษตรกร ดังนี้
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ระดับการมีสวนรวมของเกษตรกร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมเคย

การใหคะแนน
6
5
4
3
2
1

เกณฑการแปลความ
5.20-6.00
4.36-5.19
3.52-4.35
2.68-3.51
1.84-2.67
1.00-1.83

ผลการวิจัย
การศึกษาการสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในการลดการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร โดยสามารถจําแนกการวิเคราะหไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเกษตรกร พบวาเกษตรกรสวนใหญ มีอายุเฉลี่ย เทากับ 52.99 ± 11.54 ป
โดยมีอายุต่ําสุด เทากับ 16 ป และอายุสูงสุด เทากับ 79 ป เปนเพศชาย รอยละ 52.67 และเพศหญิง รอยละ 47.33 มีสถานะ
เปนหัวหนาครอบครัว รอยละ 59.03 รองลงมา ไดแก ภรรยา รอยละ 25.69 บุตร รอยละ10.65 และอื่นๆ เชน ผูอาศัย รอย
ละ 4.63 ตามลําดับ สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 54.98 รองลงมา ไดแก มัธยมศึกษา รอยละ
19.91 ไมไดเรียน รอยละ 19.44 และปริญ ญาตรี หรือสูงกวา รอยละ 2.43 ตามลําดับ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
เทากับ 4.10 ± 1.58 คน โดยมีจํานวนสมาชิกต่ําสุด 1 คน และมีจํานวนสมาชิกสูงสุด เทากับ 9 คน สวนใหญมีการจางแรงงาน
รอยละ 65.50 มากวาไมมีการจางแรงงาน รอยละ 34.50 มีประสบการณในการทําการเกษตรเฉลี่ย 25.10 ± 13.10 ป โดยมี
ประสบการณ ต่ําสุด 1 ป และมีป ระสบการณ สูงสุด 65 ป สวนใหญ เกษตรกรมีการปลูกพื ช ขาวมากที่ สุด รอ ยละ 47.26
รองลงมา ไดแก พืชไร รอยละ 41.32 ไมผล รอยละ 8.41 และอื่น ๆ รอยละ 3.01 ตามลําดับ โดยมีพื้นที่ที่ทําการเกษตรเฉลี่ย
เทากับ 24.68 ± 18.29 ไร โดยมีพื้นที่ทําการเกษตรต่ําสุด 0.3 ไร และมีพื้นที่ทําการเกษตรสูงสุด 200 ไร เกษตรกรสวนใหญ
ใชแหลงทุนของตนเอง รอยละ 50.43 มากกวาการใชแหลงเงินทุนจากแหลงอื่นๆ ที่ไมใชเงินของตนเอง รอยละ 49.57 ซึ่งสวน
ใหญกูเงินจากธกส. รอยละ 54.82 และจากธนาคาร รอยละ 45.18 และแหลงความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการใชสารเคมีสวนใหญ
มาจากเจาหนาที่บริษัท รอยละ 26.26 รองลงมา ไดแก เพื่อนบาน รอยละ 25.74 เรียนรูดวยตนเอง รอยละ 22.53 เจาหนาที่
ของรัฐ รอยละ 16.37 และบุคคลในครัวเรือน รอยละ 9.10 ตามลําดับ
2. การวิเคราะหขอมูลคาคะแนนความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช (ตารางที่ 1) พบวา
เกษตรกรมีคาคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช รอยละ 77.35 โดยพบวาความรู
เกี่ยวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรมีคาคะแนนมากที่สุด คือ ความรูกอนการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช รอยละ 81.18 รองลงมา ไดแก ความรูหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช รอยละ 76.53 ความรูขณะใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช รอยละ 72.87 และการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช รอยละ 65.23 เปน
ตน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของความรูกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาขอที่ตอบถูกมากที่สุด คือ เรื่อง
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรา งกายไดทางปาก ทางการหายใจ หรือจากการสัมผัส รอยละ 96.82 สวนขอที่ตอบถูกนอย
ที่สุด คือ เรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมสามารถทําใหเกิดโรคมะเร็งได รอยละ 35.83 ในสวนของความรูขณะใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช พบวาขอที่ตอบถูกมากที่สุด ไดแก การปฐมพยาบาลเบื้องตนผูไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรเคลื่อนยายผูปวย
ออกจากบริเวณที่ฉีดพนสารเคมี รอยละ 93.61 ขอที่ตอบถูกนอยที่สุด ไดแก การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป
สามารถทําใหศัตรูพืชตายเพิ่มขึ้น รอยละ 37.84 สําหรับความรูหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาขอที่ตอบถูกมาก
ที่สุด ไดแก การจัดเก็บสารเคมีใหมิดชิด และติดปายเตือน ทําใหสะดวกการใชงาน และปองกันอุบัติเหตุได รอยละ 95.17 ขอ
ที่ตอบถูกนอยที่สุด คือ การทําลายขวดที่ใชแลวโดยการเผาหรือฝงดิน ชวยปองกันอันตรายและลดภาวะมลพิษได รอยละ
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61.99 และการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช โดยขอที่ตอบถูกมากที่สุดมี 2 ขอ ไดแก การใชใบผัก ใบ
มันเทศ ใบมันสําปะหลัง ใบมะละกอ สามารถลอหอยเชอรี่ใหมากินได และการใชเมล็ดพันธุขาวจากแปลงที่ไมเปนโรค สามารถ
ลดโรคของขาวได รอยละ 22.81 และขอที่ตอบถูกนอยที่สุด คือ การปลอยน้ําใหทวมยอดขาว 1-2 วัน สามารถลดปริมาณ
เพลี้ยไฟได รอยละ 22.81
ตารางที่ 1 คาคะแนนความรูในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ความรู
ตอบถูก (รอยละ)
กอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
81.18
ขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
72.87
หลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
76.53
การลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
65.23
คาเฉลี่ยโดยรวม
77.35
3. การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช (ตารางที่ 2) พบวาเกษตรกรมี คา
คะแนนพฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก (3.56 ± 0.36) โดยพบวาคา
คะแนนพฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด เทากับ 4.31 ± 0.45 รองลงมา ไดแก
คาคะแนนพฤติกรรมหลังการใชส ารเคมีในการกําจัดศัต รูพื ชอยู ในระดับ เหมาะสมมาก เทากับ 3.69 ± 0.63 คาคะแนน
พฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับเหมาะสมมาก 3.59 ± 0.72 และคาคะแนนพฤติกรรมการลด
ผลกระทบจาการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง เทากับ 3.32 ± 0.78 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดของพฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาเรื่องที่เกษตรกรมีพฤติกรรมเหมาะสมมากที่สุด คือ
การศึกษาชนิดของสารเคมีใหเหมาะสมกับชนิดของศัตรูพืช (4.69 ± 0.64) และพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง
ไดแก การเลือกใชสารเคมีตามคําแนะนําของเพื่อนบาน (2.73 ± 0.94) ในสวนพฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
พบวาเรื่องที่เกษตรกรมีพฤติกรรมเหมาะสมมากที่สุดในเรื่อง สวมถุงมือขณะดําเนินการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (4.74 ±
2.56) และพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง ไดแก ผสมสารเคมีดวยมือเปลาโดยไมสวมถุงมือยาง (2.42 ± 1.52)
สําหรับพฤติกรรมหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาเรื่องที่เกษตรกรมีพฤติกรรมเหมาะสมมากที่สุด เรื่อง ถอดชุดที่
สวมใสแลวซักดวยผงซักฟอกทันทีหลังฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (4.71 ± 0.65) และพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติเหมาะสมปาน
กลาง ไดแก เก็บผลผลิตกอนระยะเวลาที่กําหนดไวในฉลากของสารกําจัดศัตรูพืช (2.68 ± 1.74) และพฤติกรรมการลด
ผลกระทบจาการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาเรื่องที่เกษตรกรมีพฤติกรรมเหมาะสมมากที่สุดในการทําความสะอาด
แปลงนาขาว เพื่อลดวัชพืชขาวในนา (4.23 ± 1.00) และพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติเหมาะสมนอย ไดแก เผาตอฟางขาวในแปลง
นาเพื่อกําจัดศัตรูพืช (2.32 ± 1.48)
ตารางที่ 2 คาคะแนนพฤติกรรมในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X ±
พฤติกรรม
)
กอนการใชสารเคมี
4.31 ± 0.45
ขณะใชสารเคมี
3.59 ± 0.72
หลังการใชสารเคมี
3.69 ± 0.63
การลดผลกระทบจาการใชสารเคมี
3.32 ± 0.78
คาเฉลี่ยโดยรวม
3.56 ± 0.36
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เหมาะสมมาก
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4. การวิเคราะหการมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบล พบวาในภาพรวมเกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมาก มีเฉลี่ยเทากับ 4.25 ± 1.08 โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คาคะแนนมากที่สุด
ไดแก เกษตรกรมีการเขารวมการประชุมประชาคม เพื่อเสนอปญหาและความตองการการลดการใชสารเคมีในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชกับ อบต. อยูในระดับมาก (4.66 ± 1.17) รองลงมา ไดแก เกษตรกรมีสวนรวมในการไดรับรูขอมูลขาวสารและ
เสนอแนะแนวทางการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ อบต. อยูในระดับมาก (4.63 ± 1.23) เกษตรกรมี
สวนรวมในการวางแผนงาน/โครงการเพื่อลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับมาก (4.63 ± 1.90)
เกษตรกรมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมของ อบต. ในการรณรงคการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับ
มาก (4.55 ± 1.25) เกษตรกรมีสวนรวมวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรม
การลดการใชสารเคมีในการปองกัน และกําจัดศัตรูพื ช อยูในระดับ มาก (4.55 ± 1.31) เกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทํ า
นโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับมาก (4.53 ± 1.22) และทาน
รวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชให อบต. ทราบ อยูในระดับมาก
(4.43 ± 1.28) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาคะแนนการมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบล
คาคะแนน
การมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมี
ระดับ
(X ± SD)
1. ทานเขารวมการประชุมประชาคม เพื่อเสนอปญหาและความตองการการลดการใช 4.66 ± 1.17
มาก
สารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชกับ อบต.
2. ทานมีสวนรวมวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนเพื่อจัดทํา 4.55 ± 1.31
มาก
โครงการ/กิจกรรมการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
3. ทานมีสวนรวมในการไดรับรูขอมูลขาวสารและเสนอแนะแนวทางการลดการใชสารเคมี 4.63 ± 1.23
มาก
ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ อบต.
4. ทานมีสวนรวมในการวางแผนงาน/โครงการเพื่อ ลดการใชสารเคมีในการปองกันและ 4.63 ± 1.90
มาก
กําจัดศัตรูพืช
5. ทานมีสวนรวมในการจัดทํานโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับ การลดการใชสารเคมีในการ 4.53 ± 1.22
มาก
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช
6. ทานมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมของ อบต.ในการรณรงค การลดการใชสารเคมีในการ 4.55 ± 1.25
มาก
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช
7. ทานรวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการลดการใชสารเคมีในการปองกันและ 4.43 ± 1.28
มาก
กําจัดศัตรูพืชให อบต. ทราบ
คาเฉลี่ยรวม
4.25 ± 1.08
มาก
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย เทากับ 52.99 ± 11.54 ป สวนใหญสําเร็จการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.10 ± 1.58 คน มีการจางแรงงาน มีประสบการณในการทําการเกษตร
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เฉลี่ย 25.10 ± 13.10 ป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชนิกานต คุมนก และสุดารัตน พิมเสน (2557) และศศิธร แทนทอง
และคณะ (2555) พบวาเกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 31-50 ป และ 41 ป รอยละ 81.20 สําเร็จการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา รอยละ 60 และรอยละ 86.70 ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามพบวาเกษตรกรสวนใหญมีแหลงเงินทุนจากของ
ตนเองมากกวากูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และเงินกองทุนหมูบาน เปนตน แตกตางกับการศึกษา
ของนัฐวุฒิ ไผผาด (2557) ที่พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 84 กูเงินมาลงทุนทําการเกษตร และในสวนของแหลงความรูที่
ไดรับเกี่ยวกับการใชสารเคมีสวนใหญมาจากเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของพิมพลดา ภิรมยจิตร และสุชาดา
ภัยหลีกลี้ (2557) ที่พบวาเกษตรกรสวนใหญเคยไดรับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี รอยละ 91.00 จากหนวยงานเกษตรกร
ตําบล เกษตรอําเภอ รอยละ 44.20
คาคะแนนความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรมีความรูกอนการใชสารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมากที่สุด ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของนัฐวุฒิ ไผผาด (2557) พบวาเกษตรกรในอําเภอรองคํา
จังหวัดกาฬสินธุ มีคาคะแนนของความรูของเกษตรกรหลังการใชสารเคมีมากที่สุด รอยละ 85.25 อยางไรก็ตามคาเฉลี่ย
โดยรวมของคาคะแนนความรูในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช มีคาเทากับ รอยละ 77.35 ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ
พิมพลดา ภิรมยจิตร และสุชาดา ภัยหลีกลี้ (2557) ไดทําการศึกษาความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรสวน
ใหญเคยไดรับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี โดยเฉลี่ยมีความรูระดับดี รอยละ 92.90 ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเคยไดรับความรู
เกี่ยวกับการใชสารเคมี รอยละ 91.00 จากหนวยงานเกษตรตําบล รองลงมา รอยละ 44.20 จากเกษตรอําเภอ รอยละ 16.90
จากรานจําหนายสารเคมีกําจัดศัตรูพืช นอกจากนี้เกษตรกรมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 52.40 สามารถอานออก
เขียนได และมีประสบการณในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนระยะเวลานานเฉลี่ย 1-5 ป จึงทําใหเกษตรกรมีความรูอยูใน
ระดับสูง
สําหรับขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรมีพ ฤติกรรมกอนการใช
สารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชเหมาะสมมากที่สุด เทากับ 4.31 ± 0.45 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนัฐวุฒิ ไผผาด
(2557) พบวาเกษตรกรในอําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ มีพฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
เหมาะสมมาก เทากับ 3.65 ± 0.36 เปนอันดับแรก และเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของพิมพร ทองเมือง และยุทธนา
สุดเจริญ (2559) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมของกลุมตัวอยางเกษตรกร
จังหวัดสมุทรสงครามพบวา กลุมตัวอยางเกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูในระดับ
ดี โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมกอนการใชสารเคมีเทากับคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมระหวางการใชสารเคมี (2.95
เทากับ ระดับดี) และมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลังการใชสารเคมี (2.80 เทากับ ระดับดี)
ในดานการมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบล ในภาพรวมอยูในระดับ มาก แสดงใหเห็นวามีกระบวนการลดใชสารเคมีในการเกษตรแบบมีสวนรวมระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลและเกษตรกร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและพัฒนาไปสูเกษตรอินทรีย และสงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจใหกับประชาชนสูการดํารงวิถี
ชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนวทางดังกลาวถูกระบุในยุทธศาสตรการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวน
ตําบล อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการลดใชสารเคมี ควรเพิ่มบทบาทของเกษตรกรผูมีสวนไดสวน
เสียในสวนการจัดทํานโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
อาจจะเพิ่มกิจกรรมในการลดใชสารเคมีในสวนของขั้นตอนขณะใชสารเคมี หลังการใชสารเคมี และผลกระทบหลังจากใช
สารเคมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อยกระดับความรูของเกษตรกร นอกจากนี้ควรเนนในเรื่องการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกเกษตรกร
ในขอความรูที่พบวายังมีความเขาใจที่ไมถูกตอง ใหมีความเขาใจถูกตองเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําขอมูลการศึกษาดาน
พฤติก รรมการปฏิ บั ติ ตั วในการใชส ารเคมี กํ าจั ดศั ต รูพื ช ที่ พ บวายั งอยูในระดั บ พอใช ห รือ ไม ดี ม าปรับ ปรุงแก ไข มาใช ใน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรใหมีการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกตองมากขึ้น เพื่อเปน การปองกัน
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สุขภาพของตนเอง คนรอบขาง และเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกํา จัดศัตรูพืชที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ ผานสื่อและแหลงความรูตางๆ อยางสม่ําเสมอใหทั่วถึง และควรพัฒนาวิธีกําจัดศัตรูพืช เชน การใชสารชีวภาพหรือ
การใชวิธีอื่นที่สามารถนํามาใชกําจัดศัตรูพืชไดสะดวก มีประสิทธิภาพสูง ชวยลดตนทุนในการผลิต ปลอดภัยตอเกษตรกร
ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาสงเสริมเผยแพรสนับสนุนใหกับเกษตรกรใชในการกําจัดศัตรูพืช แทนการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชไดตอไปในอนาคต
ดังนั้นจากการวิจัยในครั้งนี้แนวทางการสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในกระบวนการลด
การใชส ารเคมีที่ ดี คือ ทุ กภาคสวนที่ เกี่ยวของควรมีการรณรงคให ความรูเกี่ยวกับ การใชส ารเคมี ในการกําจัดศัต รูพื ชกั บ
เกษตรกร เพื่อใหเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนการลดการใชสารเคมีรวมถึงการใชสารเคมีอยาง
ถูกตอง ซึ่งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตลอดจนผูมีสวนรวมในการทําใหเกษตรกรมีความรูและพฤติกรรมอยูในชวงระดับที่เหมาะสม
มากถึงเหมาะสมมากที่สุด โดยการการจัดอบรมหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับเกษตรกรที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การ
ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชสารเคมีที่เหมาะสม อันจะนําไปสูการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพื่อ
ชวยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และลดปญหาทางดานสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมได
ตอไป และเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ หากมีการใหความรูความเขาใจอยางถูกตอง จะสามารถ
ชวยใหเกษตรกรปลอดภัยตอผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสัมผัสสารเคมีรวมถึงชวยลดตนทุนของสารเคมีที่ใชลงได นอกจากนี้
ยังชวยสรางจิตสํานึกถึงอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม และควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น
ตอไปในอนาคต สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยแนวทางและการพัฒนาสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชจาก
ธรรมชาติ ที่มีตนทุนตํ่า มีวิธีการผลิตหรือหาซื้อไดงาย และมีประสิทธิภาพใกลเคียงหรือมากกวาสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชที่มีจําหนายตามทองตลาด
สรุปผลการวิจัย
เกษตรกรในการศึกษาครั้งนี้มีอายุเฉลีย่ เทากับ 52.99 ± 11.54 ป สวนใหญเปนเพศชาย สําเร็จการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษา มีการปลูกพืชขาวมากที่สุด ในสวนของคาคะแนนความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชใน
ภาพรวมมี ค ารอยละ 77.35 สํ าหรับ พฤติ กรรมการใชส ารเคมี ในการกําจั ด ศั ตรูพื ชของเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดั บ
เหมาะสมมาก (3.56 ± 0.36) อยางไรก็ตามเกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
รวมกับองคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมาก (4.25 ± 1.08) จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา เกษตรกรมีสวนรวม
ตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช แตอยางไรก็ตามเจาหนาที่เกษตรกรผูเกี่ยวของทุกหนวยงานและ
ชุมชนตองรวมมือกันสงเสริมใหความรูและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกตองดวยเชนกัน
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สําหรับทุนอุดหนุนการวิจัยปงบประมาณ
2560 องคการบริหารสวนตําบลซับสมบูรณ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สําหรับคําแนะนํา และการอนุเคราะหขอมูล
สําหรับการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเกษตรกร ตําบลซับสมบูรณ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ทุกทานที่มีสวนรวมใน
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
เอกสารอางอิง
กรมควบคุมมลพิษ. (2556). ภูมิปญญาชาวบานในการลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช. สํานักจัดการคุณภาพน้ํา. คน
เมื่อ 1 มกราคม 2018, จากเว็ปไซด: http://www.moac.go.th/people/html/msg_ type1_888.htm
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แนวทางการลดใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลแมยางตาล
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
THE GUIDELINES FOR REDUCING USE OF CHEMICAL FOR PROTECT AND ELIMINATE PESTS
OF FARMER IN MAE YANG TAN SUB-DISTRICT, RONG KWANG DISTRICT, PHREE PROVINCE
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลแมยางตาล
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จากกลุมตัวอยาง 84 ครัวเรือน นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูล โดยสถิติที่ใช
ไดแก คารอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 44.07 ± 13.77 ป สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 63.10) และสําเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 35.71) เกษตรกรมีการปลูกขาวมากที่สุด (รอยละ 54.76) และแหลงความรูที่ไดรับเกี่ยวกับ
การใชสารเคมีสวนใหญมาจากการเรียนรูดวยตนเอง (รอยละ 35.71) สําหรับคาคะแนนความรูในภาพรวมของการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช พบวามีอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 79.05) สวนใหญมีคะแนนของความรูกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเปน
ลําดับแรก และพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง (2.75 ±
0.43) โดยเกษตรกรมีพฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเหมาะสมอยูในลําดับแรก อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวาง
ความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -0.55, P<0.01) ดังนั้นแนวทางการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการลดใชสารเคมีแบบ
มีสวนรวม และสงเสริมใหความรูและปรับพฤติกรรมของเกษตรกรในเรื่องเกี่ยวกับการใชสารเคมีทําใหเกิดโรคตางๆ และควรสงเสริมให
เกษตรกรรวมมือกับเพื่อนบานหาทางแกไขปญหาผลกระทบจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
คําสําคัญ : การลดการใชสารเคมี เกษตรกร จังหวัดแพร
Abstract
The main purpose of this research was to study the guidelines for reducing use of chemical for protect
and eliminate pests of in Mae Yang Tan Sub-district, Rong Kwang District, Phree Province. The 84 household
samples were selected sampling. The data were collected by using of questionnaires and analyzed with
percentage, arithmetic mean, minimum, maximum, standard deviation and correlation between knowledge and
behaviors of farmers. The result showed that the farmers’ average age was 44.07 ± 13.77 years old, most farmers
were male (63.10%) and had primary school education level (35.17%). Most of farmer grown rice (54.76%). The
source of knowledge in using pesticides was from selft learning (35.71%). Overall average means score of
knowledge of farmers was medium (79.05%). Most farmers had highest score of knowledge in before using
pesticides. The overall mean score of behavior in using pesticides was 2.75 ± 0.43 (medium high level). The most
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of farmers had highest score of behavior in while using pesticides. However, the correlation between the
knowledge and behaviors regarding pesticides usage was negative at statistically significant level (r = -0.55, P<0.01).
Thus, the guidelines for reducing use of chemical for protect and eliminate pests of farmer in Mae Yang Tan Subdistrict, Rong Kwang District, Phree Province, government, related personals and organization should be to
emphasize knowledge and behavior of farmer about after using pesticides and reduce impact from using
pesticides by participation process.
keywords : reducing use of chemical, farmer, Phree province

บทนํา
ประเทศไทย เปนประเทศเกษตรกรรมอาชีพหลักของคนไทย คือ เกษตรกรรม ผลผลิตตางๆ ที่ไดมาจึงเปนเพื่อการ
บริโภคและการสงออก ในปจจุบันการเกษตรมีความแตกตางจากในอดีตซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทําเกษตร โดยมีเปาหมาย
ทางการคาเปนสําคัญจึงทําใหปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตรของไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถือไดวาติดอันดับประเทศที่ใช
สารเคมีทางการเกษตรมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประเทศไทยมีปริมาณการนําเขาสารเคมีที่
ใชในการเกษตรรวม 147,269.93 ตัน มูลคารวม 22,789.23 ลานบาท โดยมีปริมาณของสารกําจัดวัชพืช (Herbicide) สูงสุด
ถึง 117,645.36 ตัน รองลงมา ไดแก สารกําจัดแมลง (Insecticide) ปริมาณ13,910.54 ตัน และสารปองกันและกําจัดโรคพืช
(Fungicide) ปริมาณ 10,988.22 ตัน (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558)
การใชสารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความจําเปน เพื่อสนองตอบการพัฒนาที่มุงแตแสวงหาผลประโยชน ทําให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม หากมีการใชอยางไมถูกตองและไมมีการปองกันอันตรายจากการใช
ยอมสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูใชโดยตรงจากการใช ดังขอมูลเฝาระวังโรคจากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม (2558) รายงานถึงขอมูลการเจ็บปวยเจ็บปวยดวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซึ่งมี อัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในป
พ.ศ. 2557 พบวา มีอัตราผูปวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทากับ 12.25 ตอประชากร 100,000 คน และกลุมผูปวยที่ไดรับ
อันตรายจากสารเคมีมากที่สุดก็เปนเกษตรกรในกลุมอาชีพผูปลูกพืชไรและพืชผัก รอยละ 36.02 จากผูปวยทั้งหมด
จังหวัดแพรประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยผลผลิตทางดานเกษตรกรรมเปนสินคาที่ทํารายได
เขาสูจังหวัดมากที่สุด ซึ่งอําเภอที่มีพื้นที่ทํากินทางการเกษตรมากที่สุด คือ อําเภอรองกวาง รองลงมาคือ อําเภอเมืองแพร
อําเภอที่มีพื้นที่ทําการเกษตรนอยที่สุด คือ อําเภอเดนชัย ในดานพื้นที่ถือครองนั้นเกษตรกรในอําเภอสองมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย
สูงที่สุด คือประมาณครอบครัวละ 11.5 ไร โดยพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดแพรสวนใหญใชในการทํานา รองลงมาคือการปลูก
พืชไร ไมผลไมยืนตน พืชผัก ไมดอกไมประดับ ตามลําดับ พืชเศรษฐกิจสําคัญที่เกษตรกรนิยมทําการเพาะปลูกไดแก ขาว ถั่ว
เหลือง ขาวโพด ยาสูบ ถั่วลิสง ฝาย ออยโรงงาน ถั่วเขียว ผลไม พืชผัก (สํานักงานจังหวัดแพร, 2560)
ตําบลแมยางตาล อํ าเภอรองกวาง จังหวัดแพร ซึ่ งถือวาเปน หมูบ านเกษตรกรรมแห งหนึ่งในจังหวัด เนื่ องจาก
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญจะเปนการปลูกขาว ขาวโพด ยาสูบ แตงโม พริก แตงกวาง และพืชผักสวนครัว ปลูกไวเพื่อจําหนาย
โดยมีการนําสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดมาใชในการเกษตรกรรม ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
พัฒนาแนวทางการลดใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการเสริมสรางความรูความเขาใจ และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใชสารเคมีเพื่อ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ใหปฏิบัติตนไดอยางถูกวิธีและมีความเหมาะสมตอไป
วิธีดําเนินการวิจยั
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยคณะผูศึกษาวิจัยไดลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามจากเกษตรตําบลแม
ยางตาล อํ าเภอร อ งกวาง จั งหวั ด แพร จากนั้ น นํ า ข อ มู ล ที่ ได ม าวิ เคราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ โดยใช โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทาง
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คอมพิ วเตอร สถิ ติที่ ใช คือ สถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได แก ค าความถี่ ค ารอยละ ค าเฉลี่ย และคาสว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ได แ ก ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เพี ย ร สั น (Pearson
Correlation Coefficient) เพื่อใชวิเคราะหความสัมพันธ
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเกษตรกร สถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย คา
รอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช จําแนกเปน ความรูกอนการใชสารเคมี ความรู
ขณะใชสารเคมี ความรูหลังการใชสารเคมี และความรูในการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช รวมจํานวน
30 ขอ 30 คะแนน เปนคําถามดานบวกและลบ เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ถูก และผิด เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูก มีคา
เทากับ 1 คะแนน และตอบผิด มีคา เทากับ 0 คะแนน สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ โดยเกณฑการประเมินความรู กําหนด
คะแนนแบบอิงเกณฑ เปน 3 ระดับ คือ ระดับความรูนอย หมายถึง คาคะแนนนอยกวารอยละ 60.00 ระดับความรูปานกลาง
หมายถึง คะแนนรวมระหวางรอยละ 60.00-79.99 และระดับความรูสูง หมายถึง คะแนนรวมมากกวาหรือเทากับรอยละ
80.00 ขึ้นไป
3. พฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช จําแนกเปน พฤติกรรมกอนการใชสารเคมี พฤติกรรม
ขณะใชสารเคมี พฤติกรรมหลังการใชสารเคมี และพฤติกรรมลดผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมจํานวน 45 ขอ
แบบสอบถามมี 5 ตัวเลือก ไดแก ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไมปฏิบัติเลย โดย
แบงขอคําถามเปนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เกณฑการใหคะแนนในขอคําถามเชิงบวก คือ ปฏิบัติทุกครั้ง 5 คะแนน ปฏิบัติเกือบ
ทุกครั้ง 4 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง 3 คะแนน ปฏิบัตินานๆ ครัง้ 2 คะแนน และไมปฏิบัติเลย 1 คะแนน เกณฑการใหคะแนนใน
ขอคําถามเชิงลบ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง 1 คะแนน ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง 2 คะแนนปฏิบัติบางครั้ง 3 คะแนน ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 4
คะแนน และไมปฏิบัติเลย 5 คะแนน จากนั้นนําคะแนนที่ไดในแตละสวนมารวมคะแนนรายขอ แลวนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย
(X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลความหมายคาคะแนนของระดับของพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร ดังนี้
ระดับพฤติกรรม
การใหคะแนน
เกณฑการแปลความ
ปฏิบัติเหมาะสมมากที่สุด
5
4.20-5.00
ปฏิบัติเหมาะสมมาก
4
3.40-4.19
ปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง
3
2.60-3.39
ปฏิบัติเหมาะสมนอย
2
1.80-2.59
ปฏิบัติเหมาะสมนอยที่สุด
1
1.00-1.79
4. วิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น (Pearson Correlation Coefficient) เพื่ อ ใช วิ เ คราะห
ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร โดยใชคาไคสแควร
5. การมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบล เกณฑการใหคะแนนคือระดับการมีสวนรวม จําแนกเปน ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด 5 คะแนน ระดับการมีสวนรวม
มาก 4 คะแนน ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 3 คะแนน ระดับการมีสวนรวมนอย 2 คะแนน ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด 1
คะแนน และระดับไมเคยมีสวนรวม 0 คะแนน จากนั้นนําคะแนนที่ไดในแตละสวนมารวมคะแนนรายขอ แลวนํามาหาคา
คะแนนเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลความหมายคาคะแนนของระดับการมีสวนรวมของเกษตรกร ดังนี้
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ระดับการมีสวนรวมของเกษตรกร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมเคย

การใหคะแนน
6
5
4
3
2
1

เกณฑการแปลความ
5.20-6.00
4.36-5.19
3.52-4.35
2.68-3.51
1.84-2.67
1.00-1.83

ผลการวิจัย
1. ขอมูลเบื้องตนของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวาเกษตรกรมี
อายุเฉลี่ย 44.07 ± 13.77 ป สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 63.10 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 36.90 สวนใหญเปน
หัวหนาครอบครัว รอยละ 50.00 รองลงมาเปนบุตร และภรรยา คิดเปนรอยละ 29.19 และรอยละ 5.95 ตามลําดับ สวน
ใหญมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาไดแก มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 35.71
26.19และ 14.29 โดยกลุมตัวอยางมีสมาชิกเฉลี่ยในครอบครัว 4 คน รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอปเทากับ 208,524 บาท/ป
หรือ 17,377 บาท/เดือน
ขอมูลดานอาชีพพบวากลุมตัวอยางมากกวาครึ่งมีอาชีพหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาไดแกรับจาง คิด
เปนรอยละ 61.90 และรอยละ 25.00 ตามลําดับ ซึ่งเฉลี่ยแลวกลุมตัวอยางทําการเกษตรมาแลว 14 ป ซึ่งสวนใหญนิยมปลูก
ขาว รองลงมา เปนพืชไร และผัก คิดเปนรอยละ 54.76 20.24 และ 17.86
ขอมูลเบื้องตนของดานการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชพบวา เกษตรกรกลุมเปาหมายมากกวาครึ่งมีการจางฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 57.14 และเกษตรกรไดรับความรู เกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชจากการ
เรียนรูดวยตนเอง รองลงมาไดแก เพื่อนบาน/บุคคลที่รูจักภายนอก และเจาหนาที่ของบริษัท คิดเปนรอยละ 35.71 26.19
และ 23.81 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ประเด็น
จํานวน
เพศ
ชาย
53
หญิง
31
สถานภาพครอบครัว
หัวหนาครอบครัว
42
ภรรยา
15
บุตร
22
อื่นๆ
5
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
0
ประถมศึกษา
30
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รอยละ
63.10
36.90
50.00
17.86
29.19
5.95
0.00
35.71
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ประเด็น
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
การจางงาน
ไมมีการจางงาน
มีการจางงาน
อาชีพหลัก
รับราชการ
เกษตรกรรม
รับจาง
อื่นๆ
พืชหลักที่ทําการเกษตร
ผัก
พืชไร
ไมผล
ขาว
สถานะการเลี้ยงสัตวในครัวเรือน
มี
ไมมี
แหลงเงินทุนที่ใชในการทําการเกษตร
เงินทุนของตัวเอง
แหลงเงินกูจากสหกรณ
แหลงเงินกูจาก ธกส.
แหลงเงินกูจากธนาคาร
การจางฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ไมมี
มี
แหลงที่ไดรับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
เจาหนาที่ของรัฐ
เจาหนาที่ของบริษัท
เพื่อนบาน/บุคคลที่รูจักภายนอก
บุคคลในครัวเรือน
เรียนรูดวยตนเอง
อื่นๆ
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จํานวน
10
22
10
12

รอยละ
11.90
26.19
11.90
14.29

38
46

45.24
54.76

5
52
21
6

5.95
61.90
25.00
7.15

15
17
6
46

17.86
20.24
7.14
54.76

27
57

32.14
67. 86

25
7
52
0

29.76
8.33
61.91
0

36
48

42.86
57.14

15
20
22
5
30
6

17.86
23.81
26.19
5.95
35.71
7.14
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2. ขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัด
แพร
สําหรับความรูเกี่ยวกับ การใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร พบวา ภาพรวมเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
79.05 โดยเมื่อจําแนกความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 4 ขั้นตอน คือ กอนการใชสารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืช ขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช หลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช และผลกระทบหลังจากการใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งพบวาเกษตรกรมีความรูสูงในขั้นตอนกอนการใชสารเคมีเปนลําดับแรก
ซึ่งมีคาคะแนนความรูอยูในระดับสูง (รอยละ 87.76) รองลงมาไดแก ความรูหลังการใชสารเคมีอยูในระดับสูง (รอยละ
83.19) ความรูในการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีปานกลาง (รอยละ 77.55) และความรูขณะใชสารเคมีอยูในระดับปาน
กลาง (รอยละ 67.71) ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
เมื่อจําแนกเปนความรูกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชที่ตอบคําถามถูกเฉลี่ย รอยละ 87.76 โดยขอที่ตอบ
ถูกมากที่สุด มีคารอยละ 100 เทากัน ไดแก สารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตละชนิดมีอันตรายและความรุนแรงตางกัน สวนขอที่ตอบ
ถูกนอยที่สุด มีคารอยละ 69.05 ในเรื่อง สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมสามารถทําใหเกิดโรคมะเร็งได
ในสวนของความรูขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชที่ตอบถูกเฉลี่ย รอยละ 67.71 โดยขอที่ตอบถูกมากที่สุด มี
คารอยละ 88.09 ไดแก การปฐมพยาบาลเบื้องตนผูไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรเคลื่อนยายผูปวยออกจากบริเวณที่ฉีดพน
สารเคมี สวนขอที่ตอบถูกนอยที่สุด มีคารอยละ 33.33 ในเรื่อง หากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาตาใหลางดวยน้ําสะอาดหลายๆ
ครั้ง และหยอดยาแกแพทันที
สําหรับความรูหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชที่ตอบถูกเฉลี่ย รอยละ 83.19 โดยขอที่ตอบถูกมากที่สุด มีคา
รอยละ 100 ไดแก ภาชนะที่บรรจุสารเคมีแตกหรือรั่ว ไมสามารถนํามาใชได หากยังมีฉลากติดอยู สวนขอที่ตอบถูกนอยที่สุด
มีคารอยละ 52.38 ในเรื่อง การจะนําภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไปใชตองทําการลางดวยน้ําหลายครั้ง
ดานการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชที่ ตอบถูกเฉลี่ย รอยละ 77.55 โดยขอที่ตอบถูกมาก
ที่สุด มีคารอยละ 100 เทากัน ไดแก การใชใบผัก ใบมันเทศ ใบมันสําปะหลัง ใบมะละกอ สามารถลอหอยเชอรี่ใหมากินได
สวนขอที่ตอบถูกนอยที่สุด มีคารอยละ 57.14 ในเรื่อง การปลอยน้ําใหทวมยอดขาว 1-2 วัน สามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟได
ตารางที่ 2 ระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัด
แพร
ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
คาคะแนน (%)
ระดับ
ความรูกอนการใชสารเคมี
87.76
สูง
ความรูขณะใชสารเคมี
67.71
ปานกลาง
ความรูหลังการใชสารเคมี
83.19
สูง
ความรูในการลดผลกระทบจากการใชสารเคมี
77.55
ปานกลาง
คาเฉลี่ยรวม
79.05
ปานกลาง
3. ขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
พฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาในภาพรวมของพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชมี
คาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง (2.75 ± 0.43) ดังแสดงในตารางที่ 3
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เมื่อดําเนินการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 4 ขั้นตอน คือ พฤติกรรม
กอนการใชสารเคมี พฤติกรรมขณะใชสารเคมี พฤติกรรมหลังการใชสารเคมี และพฤติกรรมลดผลกระทบจากการใชสารเคมี
พบวาเกษตรกรมีพฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเหมาะสมสูงเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูใน
ระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง (3.32 ± 0.25) รองลงมาไดแก พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชมีคาเฉลี่ย
ในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง (3.04 ± 0.77) พฤติกรรมหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชมีคาเฉลี่ย
ในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมนอย (2.58 ± 0.28) และพฤติกรรมการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืชมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมนอย (2.06 ± 0.41) เปนลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณารายขอคําถาม
ของพฤติกรรมการใชสารเคมีในแตละขั้นตอน เกษตรกรมีระดับพฤติกรรมดังตอไปนี้
พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาคาเฉลี่ยสูงที่สุดของพฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช ไดแกพฤติกรรม 2 ขอ คือ กอนดําเนินการใดๆ กับสารเคมี ตองอานฉลากคําแนะนําทุกครั้ ง และตรวจสอบ
อุปกรณและเครื่องมือกอนฉีดพนสารเคมีทุกครั้ง (3.43 ± 0.56) ซึ่งอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมมาก สวนคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ของพฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปฏิบัตเิ หมาะสมนอย ไดแก ไปพบแพทยเพื่อตรวจเช็ครางกายทุก
ป (2.23 ± 0.39)
พฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาคาเฉลี่ยสูงที่สุดของพฤติกรรมขณะใชสารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืช ไดแก ขณะผสมสารเคมีใชผาปดปากปดจมูก (3.68 ± 0.16) ซึ่งอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมมาก และ
คาเฉลี่ยนอยที่สุดของพฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ไดแก ปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลากทุกขั้นตอน (2.86 ±
0.30) อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง
พฤติกรรมหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาคาเฉลี่ยสูงที่สุดของพฤติกรรมหลังการใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช จํานวน 2 ขอที่เทากัน คือ ถอดชุดที่สวมใส แลวซักดวยผงซักฟอกทันทีหลังฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และอาบน้ําทําความสะอาดรางกายและสวนที่สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนรับประทานอาหาร (3.11 ± 0.23) ซึ่ง
อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมนอย สวนคาเฉลี่ยนอยที่สุดของพฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ไดแก นําภาชนะที่
บรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลวไปฝงหรือเผา (1.77 ± 0.40) อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมนอยที่สุด
พฤติ กรรมการลดผลกระทบจากการใชส ารเคมีในการกําจัด ศัตรูพื ช ของเกษตรกร พบวาคาเฉลี่ยสู งที่ สุดของ
พฤติกรรมการลดผลกระทบจาการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ไดแก ใชวิธีการตัดหญาแทนการใชยาฆาหญา (2.92 ± 0.92)
อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง และคาเฉลี่ยนอยที่สุดของพฤติกรรมการลดผลกระทบจาการใชสารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืช ไดแก รวมมือกันทดลองปลูกขาวอินทรีย (1.00 ± 0.92) อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมนอยที่สุด
ตารางที่ 3 คาคะแนนของพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร
คาคะแนน
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
ระดับ
(X ± SD)
พฤติกรรมกอนการใชสารเคมี
3.04 ± 0.77
ปฏิบัติเหมาะสมปาน
กลาง
พฤติกรรมขณะใชสารเคมี
3.32 ± 0.25
ปฏิบัติเหมาะสมปาน
กลาง
พฤติกรรมหลังการใชสารเคมี
2.58 ± 0.28
ปฏิบัติเหมาะสมนอย
พฤติ ก รรมทุ ก ภาคส ว นควรช ว ยกั น สร า งความตระหนั ก รู ถึ ง
2.06 ± 0.41
ปฏิบัติเหมาะสมนอย
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ผลกระทบเชิ งลบในการใช ส ารเคมี ท างการเกษตรที่ ม ากเกิ น
ความจําเปนและไมเหมาะสม รวมทั้งรวมกันปลูกฝงจิตสํานึก
ความรับ ผิ ด ชอบสํ าหรับ ทุ ก คนที่ เกี่ ย วข อ งในห วงโซ ก ารผลิ ต
อาหารและการเกษตร
คาเฉลี่ยรวม

2.75 ± 0.43

ปฏิบัติเหมาะสมปาน
กลาง

4. ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร
การวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาความรูกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -0.55, P<0.01) ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
Correlation (r)
P-value
ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
-0.51
0.01
อภิปรายผล
ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวาเกษตรกรมี
ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวาโดย
ภาพรวมเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 79.05 ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษาของสุรชาติ นายดาน (2552) ซึ่งศึกษาแนวทางของเกษตรกรในการลดการใชสารเคมีในนาขาว เขตพื้นที่ตําบลแม
ลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความรูในการใชสารเคมีคิดเปนรอยละ 76.90 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรสวนใหญจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งมีความสามารถในการอานและเขียน ประกอบกับ สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทําให
สามารถรับความรูในดานการใชสารเคมีจากสื่อชองทางตางๆ ได สําหรับดานพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
พบวาในภาพรวมของพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง
(2.75 ± 0.43) เมื่อดําเนินการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 4 ดาน คือ พฤติกรรม
กอนการใชสารเคมี พฤติกรรมขณะใชสารเคมี พฤติกรรมหลังการใชสารเคมี และพฤติกรรมลดผลกระทบจากการใชสารเคมี
พบวาเกษตรกรมีพฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศั ตรูพืชมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปาน
กลาง (3.32 ± 0.25) เปนลําดับแรก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา พฤติกรรมดานการใชสารเคมีที่เกษตรกรปฏิบัติสูงเปน
ลําดับแรกไดแก การถอดชุดที่สวมใส แลวซักดวยผงซักฟอกทันทีหลังฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพชื และอาบน้ําทําความสะอาด
รางกายและสวนที่สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนรับประทานอาหาร (3.11 ± 0.23) ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาของพิมพร
ทองเมือง (2557) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนสมโอ จังหวัดสมุทรสงคราม มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.80 (S.D. = 0.39) และดานความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร พบวาความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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(r = -0.55, P<0.01) สอดคลองกับการศึกษาของ สนาน ผดุงศฺลป (2556) ซึ่งไดวิเคราะหคาความสัมพันธเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอพฤติกรรมการใชสารเคมีโดยผลการวิเคราะหพบวาความรูในการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีที่แตกตางกัน (r = -0.510, P<0.000) ซึ่งอาจแสดงใหเห็น
วาความรูของการใชสารเคมีไมสงผลตอการปฏิบัติดานการใชสารเคมีในการเกษตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแรงงานดานการทํา
การเกษตรสวนใหญในพื้นที่เปนไปในลักษณะการจาง ทําใหผลกระทบจากสารเคมีไมสงผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรผูตอบ
แบบสอบถาม ทําใหรูปแบบการเกษตรยังคงมีพฤติกรรมดานการใชสารเคมีที่ชวยใหผลผลิตมีลักษณะตรงตามความตองการ
ของตลาด ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลควรดําเนินการสงเสริมการลดใชสารเคมีแบบมีสวนรวมเพื่อใหผลลัพธที่ชัดเจน ทั้งนี้มี
นโยบายที่ตองดําเนินการเรงดวนในการลดใช สารเคมีระยะแรก คือ การใหความรูในขั้นตอนการลดผลกระทบจากการใช
สารเคมี เชน ทุกภาคสวนควรชวยกันสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบเชิงลบในการใชสารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความ
จําเปนและไมเหมาะสม รวมทั้งรวมกันปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบสําหรับทุกคนที่เกี่ยวของในหวงโซการผลิตอาหารและ
การเกษตร
สรุปผลการวิจัย
คาคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของความรูในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร มีคาอยูในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรสวนใหญมีคะแนนของความรูความเขาใจการใชสารเคมี
ในขั้นตอนกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมากที่สุด แตความรูในการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมีความรูความเขาใจต่ําที่สุด สําหรับพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชในภาพรวม มี
คาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง โดยเกษตรกรมีพฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
อยูในระดับสูงที่สุด แตพฤติกรรมในการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยูในระดับต่ําที่สุด
ซึ่งปฏิบัติอยูในระดับนอย ซึ่งความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกันทั้งในสวนของ
กอนการใชสารเคมี ขณะการใชสารเคมี หลังการใชสารเคมี และผลกระทบการใชสารเคมี สวนดานการมีสวนรวมในการลด
ใชสารเคมีในการเกษตรระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบล และองคกรผูเกี่ยวของทุกภาคสวนจะตองเรงดําเนินการกระบวนการการใชสารเคมีแบบมีสวนรวมเพื่อใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม โดยในระยะแรกควรมุงกิจกรรมที่ใหความรูดานและสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูและพฤติกรรมที่ดีในขั้นตอน
การลดผลกระทบการใชสารเคมี เชน การใชพืชสมุนไพรในการกําจัดศัตรูพืช การทําเกษตรอินทรีย เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ กองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) สํ า หรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การทํ า วิ จั ย ใน
ปงบประมาณ 2560 องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร สําหรับคําแนะนําและอนุเคราะห
ขอมูลสําหรับการทําวิจัย และขอขอบคุณเกษตรกรตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรทุกทานที่มีสวนรวมในการ
ใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
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การศึกษาการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
A STUDY OF COMMUNITY’S PARTICIPATION IN LOCAL WISDOM, ART AND CULTURE OF
BUENGTUBRAT COMMUNITY, LAN KRABUE DISTRICT, KAMPHAENG PHET PROVINCE :
WICKERWORK HANDICRAFTS
โชติ บดีรัฐ นันทพันธ คดคง อุมาภรณ ยศเจริญ
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมและแนวทางการสงเสริมและอนุรักษหัตถกรรมพื้นบานเครื่อง
จักสาน การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน เชิงคุณภาพ จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูลไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน นํามาแจกแจงความถี่
หาค ารอยละ คาเฉลี่ย ค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก
(x =3.57, S.D. = 0.84) เรียงตามลําดับดังนี้ ดานบริหารจัดการทรัพยากร ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ดานการสืบ
ทอดภูมิปญญาทองถิ่น ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และดานการมีสวนรวม สวนแนวทางการสงเสริมฯ ควรมีการบรรจุใน
แผน อบต.บึงทับแรต เพื่อรวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนบึงทับแรต ควรมีการนําความรูเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถิ่นมา
พัฒนาและตอยอดเปนผลิตภัณฑประจําชุมชนอยางยั่งยืน
คําสําคัญ : การมีสวนรวม ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
Abstract
The purpose of this research were to study the level of participation and the guidelines to
promote and preserve the Wickerwork Handicrafts. The participants were 340 people of Buengtubrat
Community, Lan Krabue District, Kamphaeng Phet Province. The instruments used for data collection
were a questionnaire and an interview. The data were analyzed using frequency, percentage, mean,
standard deviation and content analysis. The research showed that the level of participation in all five
aspects as a whole was at a high level, with the highest mean on resource management, conservation of
local wisdom, transferring of local wisdom, learning local wisdom, and participation. As for the guidelines,
the results suggested that, first, community enterprise establishment should be included in the plan.
Second, local wisdom should be introduced and developed into a community product for sustained
development.
Keywords : participation, local wisdom, art and culture, wickerwork handicrafts
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บทนํา
“ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี” เกิดรวมกับ “มนุษย” มาตั้งแตแรกเริ่ม การอยูรวมกันเปนสังคมของมนุษยจําเปน
อยางยิ่งที่จะมีรูปแบบวิถีการดําเนินชีวิต เพื่อใชเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรม โดยพฤติกรรมที่แสดงออกและปฏิบัติตอกันมา
ในทางที่ดีงามนั้นคือสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้น เรียก วัฒนธรรม เฉกเชนกันการเรียนรูภูมิปญญาคานิยมของคนในสังคมตั้งแตอดีต
จวบจนปจจุบัน ชุมชนสังคมแตละชุมชนจึงตองรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของตนเองไว เพื่อความกินดีอยูดี ความสมานฉันทใน
ชุ ม ชนให อ ยู เย็ น เป น สุ ข แต สั งคมป จ จุ บั น ได เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงไปอย างรวดเร็ว อย างมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได เป น เหตุ ให
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมเริ่มสูญหาย และคนในชุมชนขาดความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาทําใหยากในการสืบ
คนหาวัฒนธรรมเหลานั้นได เพราะถูกวัฒนธรรมของคนตางพื้นที่เขามาแทนที่ ทั้งนี้เมื่อ พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยไดมี
ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการสวนตําบล โดยจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทําหนาที่แทนรัฐบาล
กลาง เพื่อจัดใหมีบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟา ประปา ถนน สะพาน คูคลองน้ํา บอน้ํา สถานีอนามัย เปนตน สิ่ง
ตางๆ เหลานี้เปนเสมือนถาวรวัตถุที่สามารถเห็นเปนรูปธรรม ความเปนสังคมเมืองที่มนุษยสรางขึ้นตางสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ความเปนอยู ภูมิปญญา ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งบางอยางอาจสูญหายไปอยางมิอาจหวนกลับคืนมา
สําหรับการพัฒนาที่เกิดจากความเจริญของเทคโนโลยีกอใหเกิดการละเลยศิล ปวัฒนธรรมและประเพณีมีการขยายขนาดไป
อยางกวางขวาง การพัฒนาทางจิตใจดานคุณธรรมจริยธรรมไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง หรือมีจิตใจที่มุงแตเศรษฐกิจ ไม
คํานึงถึงคุณคาทางจิตใจ จนทําใหเกิดความฟุงเฟอฟุมเฟอย อิทธิพลดังกลาวอาจเปนการทําลายคุณคา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิมไปโดยมิรูตัว นอกจากภัยอันตรายของมนุษยที่เกิดจากภัยธรรมชาติแลวยังกลับตองมาเผชิญจากภัยที่
เกิดจากมนุษยที่ไรซึ่งวัฒนธรรมประเพณี ศีลธรรมอันดีงามอีกดวย (ศรุดา สมพอง, 2548)
องคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต เล็งเห็นคุณคาทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองพื้นถิ่นที่กําลังจะสูญหาย ผนวก
กับคณะนักวิจัยจากโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถิ่นนาอยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดลงพื้นที่เมื่อเดือน
มีนาคม 2560 ที่ผานมา ทําใหทราบถึงขอมูลทางภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต ดานหัตถกรรม
เครื่องจักสาน อาทิ การทอผา ทอเสือกก ทําไมกวาด เปนตน เริ่มมีการสูญหาย เพราะไมมีการการสืบทอดใหกับชนรุนหลัง
จากสภาพปญหาขางตนทางชุมชนบึงทับแรต จึงตองการใหทางคณะผูวิจัยไดลงไปชวยศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ
ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาดานหัตถกรรมเครื่องจักสานดังกลาวใหดํารงอยู รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาอันเปนอัตลักษณ
เฉพาะตัว เพื่อใหชุมชนแข็งแรงมีรากแกว ไมถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒนโดยปราศจากดุลยภาพทางปญญาและความรูที่
จะอนุรักษสิ่งที่บรรพบุรุษไดสรางไว งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษางานดานหัตถกรรมการจักสานรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
บึงทับแรต ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทถือเปนตัวกลางทําหนาที่แทนรัฐบาลกลางสําหรับประโยชนตอคนในชุมชนดาน
ธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญของชุมชน ซึ่ งตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย ทําใหเกิดแรงกระตุนในการสรางความมั่นคงทางวัฒนธรรมของชุมชนบึงทับแรต โดยการอนุรักษ ฟนฟู สืบ
สานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นดานหัตถกรรมการจักสาน ทําใหเกิดการกระตุนหลอหลอมคนในชุมชนใหหวนคืนสู
วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมใหกลับคืนมา และธํารงรักษาไวใหลูกหลานและคนรุนตอไปไดตระหนักรูถึงคุณคาในศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่สอดแทรกดวยภูมิปญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษ พรอมทั้งรวมกันสรางความมั่นคง มั่งคั่งอยางยั่งยืนของ
ชุมชนสืบไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและการเลือกกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต อําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เชิงปริมาณ จํานวน 3,299 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด
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กําแพงเพชร เชิงปริมาณ คํานวณโดยตารางทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกําหนด
ความคลาดเคลื่อน (e) ขนาดประชากรที่ยอมรับได 0.05 จํานวน 340 คน เชิงคุณภาพ ทําการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดแก ผูใหญบาน ผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน คณะกรรมการหมูบาน ประธานกลุม ชาวบานที่มีสวนเกี่ยวของกับงานหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสาน จํานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
วิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอ การมี สว นรว มด านภู มิ ป ญ ญาและศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น ถิ่ น ของชุ ม ชนบึ งทั บ แรต อํ าเภอลานกระบื อ จั งหวั ด
กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน โดยคณะผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก รายไดจากอาชีพหลัก ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที่ เปนแบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ (Checklists)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมดานภูมิปญ
 ญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครือ่ งจักสาน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สดุ
ตอนที่ 3 แนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบมีสวนรวมของชุมชนบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครือ่ งจักสาน
โดยเกณฑการใหคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กําหนดเกณฑในการแปลความหมายตามแนวทางของ
เบสท (Best, 1970) ซึ่งมีเกณฑการวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมในดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม
พื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
การสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อศึกษาภูมิปญญาและศิลปวัฒ นธรรมพื้นถิ่น ขอมูลทางดานภูมิปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น การสรางเครือขายดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นแนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และรูปแบบที่เหมาะสมในการเผยแพรภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น การจัดสนทนากลุม (Focus
Group) เปนการสนทนาแบบกลุม โดยมีประเด็นปญหาที่เจาะจงกับกลุมคน จํานวน 20 คน มีลักษณะการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เครื่องมือที่ชวยในการจัดเสวนากลุม (Focus Group) คือ เทคนิค AIC (Appreciation Influence
Control :AIC)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็ บ รวบรวมขอ มูล ผู วิจัย รวมทั้ งนั ก ศึก ษา และนั ก วิจัย ในชุ มชนทํ าการเก็ บ รวบรวมขอ มู ลจากแบบสอบถามตาม
กระบวนการตางๆ ดังนี้
วิจัยเชิงปริมาณ 1) จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง 2) ทําสําเนาแบบสอบถามและจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเองทั้งหมด จํานวน 340 ชุด ในเขตพื้นทีต่ ําบลบึงทับแรต 3) นําแบบสอบถามที่ไดรับคืน
มาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบคําถาม และ 4) นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวไปวิเคราะหขอมูล
วิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและแบบมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ไดแก ประชาชนทั่วไปในทองถิ่น
ของชุมชน อาทิ กลุมผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน ประชาชนทีมีความรูเรื่องภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น จํานวน 20 คน
โดยผูวิจัยเลือกผูที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางไดทําการตอบแลวมาวิเคราะห
ประมวลผล โดยแบงการวิเคราะหตามขั้นตอนตอไปนี้ คือ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอางอิง
(Inferential Statistics) รวมถึงใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรดังนี้
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- วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ตั วแปรอิสระ ดานลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูล ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดจากอาชีพหลัก ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที่ โดยผูวิจัย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ (Percentage)
- วิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมในดานภูมิ
ปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่อง
จักสาน ในภาพรวม 5 ดาน โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถี่หาคารอยละ
(Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
-ขอมูลการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมปิ ญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบ
มีสวนรวมของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
วิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางประชากรผูขอมูลมาจัด
กระทํากับขอมูล (Data Processing) เริ่มดวยการจัดระบบขอมูล แยกประเภทขอมูล ตามกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยและทํา
ความเขาใจกับความหลากหลายตลอดจนความแตกตางของขอมูลที่รวบรวมมา จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาที่ได โดยผูวิจัยไดจัด
กระทํากับขอมูลพรอมๆ กันไป ตลอดระยะการดําเนินการวิจัย คือในแตละครั้งหลังจากที่เก็บขอมูลเสร็จแลว ผูวิจัย จะบันทึก
อยางละเอียด
จากขอมูลที่ไดในประเด็นตางๆ ไดครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยนํามาจัดระบบขอมูลแยกเปนหมวดหมูและวิเคราะหขอมูล
ด ว ยการเชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ อ อธิ บ ายให เข า ใจเกี่ ย วกั บ บริ บ ทชุ ม ชน การอนุ รั ก ษ ภู มิ ป ญ ญาและ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Analytical
Description)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิตติ าง ๆ ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 1) คารอยละ (Percentage) 2) คาเฉลี่ย (x) 3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
หลัก รายไดจากอาชีพหลัก ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพื้นที่ พบวา
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน
185
155

รอยละ
54.41
45.58

31
53
71
95
90

9.11
15.60
20.88
27.94
26.47

83
224
33

22.2
68.31
9.49

138

45.43

อายุ
อายุ 21 - 30 ป
อายุ 31 - 40 ป
อายุ 41 - 50 ป
อายุ 51 - 60 ป
61 ปขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย/ หยาราง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
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มัธยมศึกษาตอนตน/ปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่นๆ
อาชีพหลัก
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ขาราชการบํานาญ
เกษตรกร
คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว
รับจางทั่วไป
รายได
นอยกวา 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
การอาศัยอยูในพื้นที่
นอยกวา 5 ป
6- 10 ป
11-15 ป
16 ปขึ้นไป
รวม

93
24
58
27
-

25.13
6.48
15.67
7.29
-

37
67
133
72
31

10.00
18.10
44.05
19.32
8.53

73
114
62
38
32
21

22.43
33.61
19.41
10.24
8.64
5.67

17
57
27
239
340

4.54
15.34
7.29
72.83
100.00

2. วิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึง
ทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการมีสวนรวมในดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม
พื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ใน
ภาพรวม 5 ดาน
หัวขอ
S.D.
แปลผล
1. ดานการมีสวนรวม
3.15
0.82
ระดับมาก
2. ดานบริหารจัดการทรัพยากร
3.80
0.83
ระดับมาก
3. ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
3.60
0.85
ระดับมาก
4. ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
3.67
0.85
ระดับมาก
5. ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
3.64
0.89
ระดับมาก
คาเฉลี่ยรวม
3.57
0.84
ระดับมาก
จากตาราง 1 พบวา ระดับการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ในภาพรวม 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
(x =3.57, S.D. = 0.84) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริหารจัดการทรัพยากร มีคาเฉลี่ย
(x =3.80, S.D. = 0.83) และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น มีคาเฉลี่ย (x =3.67, S.D. = 0.85)
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ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น มีคาเฉลี่ย (x =3.64, S.D. = 0.89) ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น มีคาเฉลี่ย (x =3.60,
S.D. = 0.85) และดานการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ย (x =3.15, S.D. = 0.82)
3. แนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบมีสวนรวมของชุมชนบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
ผลการศึกษาภูมิปญญาและคุณคาของภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน อาทิ การทอผา ทอเสือกก ทําไม
กวาด ตลอดจนการจักสาน ฯลฯ พบวา หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน เปนการประดิษฐมาจากไมไผ กานมะพราว ผารวด
ลายตางๆ เปนกระบวนการประดิษฐที่เปนเอกลักษณและอัตลักษณที่เปนลักษณะพิเศษ ทามกลางบริบทของสังคมที่แปร
เปลี่ยนไป การรักษาวัฒนธรรมการประดิษฐหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ใหเปนเอกลักษณ เฉพาะถิ่น เฉพาะภาคนั้น
เปนไปอยางยากลําบาก กระบวนการการตอสู เพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน จึงมีการ
สงเสริมการเรียนรูในกระบวนการและขั้นตอนการประดิษฐในลักษณะการเรียนรูรวมกันในทุกขั้นตอนแกผูสนใจ
การอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
การอนุ รัก ษ และสืบ ทอดภู มิ ปญ ญาหั ต ถกรรมพื้ นบ านเครื่องจักสาน พบวา การอนุรัก ษ และสื บ ทอดภู มิ ปญ ญา
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานนั้น ควรเกิดจากความรวมมือและการประสานงานอยางจริงจังระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถานศึกษาตางๆ ในการฟนฟูและสรางความเจริญเติบโตที่ มั่นคงใหกับภูมิปญญาหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสานอีกทั้ง ตองสรางเอกลักษณที่โดดเดนใหกับหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานใหกับภูมิปญญาประเภทนี้จะ
ไดคงอยูกับสภาพการณในปจจุบันและดํารงอยูเปนมรดกแกลูกหลาน ดังตอไปนี้
1. ปจจัยดานการเรียนรูและการถายทอดความรู มีการถายทอดความรูเกี่ยวกับเรื่องหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
ในทุกดาน ตั้งแตกระบวนการเลือกวัสดุอุปกรณ จนถึงขั้นตอนการประดิษฐเปนเคาโครงโดยผูสืบทอดความรูเรื่องหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสานเปนเยาวชนรุนใหมที่ใหความสนใจ มาเรียนรูดวยความสมัครใจของตนเอง ปราชญหรือครูภูมิปญญาเปน
ผูถายทอดความรูโดยการใชวิธีการบอกเลา และการทําใหดูเปนแบบอยาง และใหเยาวชนไดจดจํากันแลวปฏิบัติตามหรือ
บางสวนอาจมีการจดวิธีการ/กระบวนการประดิษฐไวอยางคราวๆ มีการถายทอดจากประสบการณจากรุน พี่สูรุนนองปลูกฝง
จากรุนสูรุนโดยการสรางอุดมการณเพื่อนําไปสูการอนุรักษหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
2. ปจจัยดานการปฏิสัมพันธทางสังคม ผูเขามาทําการศึกษาและใหความสนใจกับกิจกรรมหัตถกรรมพื้นบานเครื่อง
จักสาน เมื่อมีการจัดกิจกรรมภายนอกสถานที่หรือจะเปนการเขามาศึกษา ชุมชนรอบดานตางใหความสําคัญเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยที่เปนผลมาจากการสรรสรางของบรรพบุรุษและผูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เปนการ
เห็นพองถึงสิ่งดีงามที่ตรงกันจึงเกิดเปนแนวคิดในการอนุรักษและสืบทอด เพื่อเปนประโยชนแกรุนตอไปไดเรียนรูโดยพยายาม
จัดเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ โดยองคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต เปนผูกระทํารวมกับหนวยงานตางๆ ที่เขามารวม
สนับสนุนและเผยแพรความรูภายใตกระแสโลกาภิวัตน ปจจุบันการใหความสนใจในการอนุรักษภูมิปญญาเปนที่สนใจแกบุคคล
ทั่วไปที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากและการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งของหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
3. ปจจัยดานการปรับตัวทางดานสังคม มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ รูปแบบ/ขั้นตอนกระบวนการประดิษฐหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสาน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในเรื่องของอุปกรณ เวลาในการประดิษฐโดยการประยุกตและดัดแปลง มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูสรางจิตสํานึกใหเกิดการรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย และมีการสรางระบบการ
เรียนรูใหสอดคลองกับการปรับตัวทางดานสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา
4. ควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบาน
เครื่องจักสาน ไดรับการสงเสริมและการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษามากมายทั้ง
ในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ควรนํางานฝมือหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานไปโชวใหกับชาวตางชาติไดเห็น และมีการ
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แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรูตางๆ อีกทั้งยังเปนการทราบปญหาของหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน เพื่อแสวงหาแนวทางการ
อนุรักษรวมกันทุกฝาย
5. ควรมีการสรางเครือขายงานดานภูมิปญญา การสรางเครือขายงานดานภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
ของชุมชนบานบึงทับแรต มีการประสานงานรวมมือ รวมใจ รวมแรงในการอนุรักษและสืบสานเปนอยางดีจนเกิดความสนิท
สนมคุนเคยในการทํางานรวมกันทั้งเยาวชนที่เขามาเรียนรูและผูสนใจ ตอมาจึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันทั้งในเรื่อง
ของวัสดุอุปกรณที่จัดเตรียมไว ขั้นตอนการประดิษฐประสบการณปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น จนเกิดเครือขายการเรียนรูหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสานและพยายามสรางฐานการเรียนรูใหเกิดเปนเครือขายมากขึ้น
สรุปไดวา การศึกษาการอนุรักษและสืบทอดภู มิปญ ญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน มีปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวของ โดยปจจัยภายในมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานในทุกๆ ดานซึ่งมีเยาวชน
ในทองถิ่นและผูที่ใหความสนใจมารับการสืบทอดมีการปรับตัวตามสภาพทางสังคมที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนเกิด
การปฏิสัมพันธรวมกันยอมรับและเห็นความสําคัญในการอนุรักษหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน และมีปจจัยภายนอกที่เขา
มาสนับสนุน คือหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอยางตอเนื่องในการเขารวมกับกิจ กรรมตางๆ จนเกิดการสราง
เครือขายการเรียนรูเกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู แนวคิด ปญหา ประสบการณทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษตอไป
แนวทางการสงเสริมการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
แนวทางการสงเสริมการอนุรักษ และสืบ ทอดภูมิ ปญ ญาหัตถกรรมพื้ นบ านเครื่องจักสาน พบวา จากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมเทคโนโลยีที่ เขามามีบทบาทตอพื้ นที่ชีวิต ทัศนคติคนรุนใหมที่ มีตอศิลปวัฒ นธรรมภูมิป ญ ญา
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน แตกตางจากคนรุนเกา ทางเลือกในการเสพสื่อ เพื่อเพิ่มความบันเทิงมีเพิ่มมากขึ้น จากสังคมที่
เรียบงายจนเขาสูยุคการบริโภคนิยมที่มีการแขงขันสูงมาก และเมื่อวันเวลาผานไปภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานจึง
เลือนหายไป ปจจัยที่สนับสนุนใหภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานใหอยูคูกับสังคมมีหลากหลายปจจัยดวยกัน จึงทํา
ใหแนวทางการอนุรักษและสืบทอดภูมปิ ญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานที่ดี ควรเริ่มตนจากการเนนหนักไปที่การสืบทอด
จากตัวบุคคลที่เปนผูสรางและผูสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน เพื่อนําไปสูการประยุกตใหเกิดการสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน การบริหารจัดการวัฒนธรรมภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
เปนหนทางหนึ่ง ซึ่งเปนตัวแปรอันสําคัญในการสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ใหเผยแพรออกไปเพื่อเปน
หลักประกันของความยั่งยืนของภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน การบริหารจัดการภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบาน
เครื่องจักสานแบบมีสวนรวม (Participatory Folk Crafts Management) เปนการดึงผูที่มีความสนใจในเรื่องของภูมิปญญา
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน เขามาเปนสวนหนึ่งและเขามาเปนเจาของรวมกัน เพื่อใหเปนมรดกรวมกันของบุคคลทั่วไป
มิใชเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง และรวมกันสรางจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมรวมกัน
1. ควรมีการบรรจุในแผน อบต.บึงทับแรต เพื่อรวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนบึงทับแรต ดานหัตถกรรมพื้นบาน
เครื่องจักสาน ปจจุบันนี้พบวา หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน อาทิ การสานเสือกก ทําไมกวาด เปนตน ยังมีลักษณะการทํา
เปนแบบครัวเรือน ยังกระจาดกระจายอยูแทบทุกหมูบาน ยังไมมีการรวมตัวเปนกลุมเครื่องจักสาน จากการสัมภาษณพบวา
กลุมตัวอยางตองการใหมีการบรรจุอยูในแผนจังหวัด แผน อบต.เพื่อการขอจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนบึงทับแรต ดาน
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานอยางเปนทางการ และตองการใหหาชองทางการตลาดเพื่อจําหนายสินคาจากกลุมดังกลาว
ดวย
2. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารในรูปแบบองคกร ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานและดําเนินการ
อนุรักษงานดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาในดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ใหเกิดขึ้นอยางเปนทางการ ทั้งในสวนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนโดยการสรรหาผูที่มีศักยภาพทางดานผูนําและมีสวนรวมในการเรียนรูและสนใจเรื่อง
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ตลอดจนการแตงตั้งหรือทําการเลือกคณะกรรมการรวมกันปรึกษาและวางแผน เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาและการอนุรักษหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการถายทอดองคความรู

792

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

การสื่อสาร การเผยแพรประชาสัมพันธ อีกทั้งตองมีการจัดสรางและวางวัตถุประสงคหลักใหมีความชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องของ
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของหัตถกรรมพืน้ บานเครื่องจักสาน
3. ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง เป น แหล งเรีย นรูภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นของชุ ม ชน แนวทางในการสื บ สานสื บ ทอดการอนุ รัก ษ
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานอยางเปนรูปธรรมนั้น จําเปนตองมีการจัดแหลงการเรียนรูศิลปวัฒ นธรรมของหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสาน โดยการนําความรูที่มีมาเผยแพรและบูรณาการใหเขากับกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวก
รวมกับหลักสูตรการเรียนตามที่กระทรวงศึกษาไดกําหนดไวหรืออาจมีการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นในการเรียนรูเรื่องหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสานและมีการถายทอดจากรุนสูรุน มีการฝกหัดขั้นตอน/ระเบียบวิธีการปฏิบัติใหกับผูที่สนใจ มีใจรักและ
พรอมที่จะรับการถายทอด
4. ควรมี ก ารสรางชุ ม ชนให เกิ ด ความตระหนั ก ในการอนุ รัก ษ ในกระแสโลกาภิ วัต น เทคโนโลยี ก ารสรา งความ
สนุกสนานเพลิดเพลินมีความหลากหลายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่เปนศิลปวัฒนธรรมจึงไดรับการลดเลือนคุณคาลง
ดังนั้น ชุมชนควรตระหนักเปนอยางยิ่งในเรื่องของคุณคาที่ไดรับการลดทอนของศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบาน
เครื่องจักสาน จําเปนตองสรางใหเกิดความรักและความหวงแหน ผูนําและผูที่มีสวนเกี่ยวของควรนําภูมิปญ ญาหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสานที่สวยงามเขาไปสูจิตใจของกลุมสมาชิกและคนในสังคม ประชาชนทั่วไปควรเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษมีความสามัคคี และที่สําคัญคือ การมีจิตสํานึกรวมกันวา หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานเปนทุนทางวัฒนธรรมของคน
ทุกคนไมวาจะเปนสังคมระดับเล็กหรือระดับใหญ ควรรวมกันวางแผน วางนโยบายในการอนุรักษรวมกัน คิดถึงอนาคตของภูมิ
ปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานที่บรรพบุรุษคิดคนใหคงอยูและสืบทอดตอไป ใหหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานไม
สิ้นลมหายใจเพียงเพราะการเห็นคุณคาของความสะดวกสบายจนละทิ้งคุณคาดั้งเดิมที่เปนรากฐานของอดีต
5. ควรมีความรวมมือจากหนวยงานตางๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ยังคง
เห็นความสําคัญและคุณคาของภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน และมีการใหความรวมมือในการที่จะอํานวยความ
สะดวกตางๆ ไมวาจะเปนการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อจัดทําเปนแหลงเรียนรูหรือการจัดการเรียนรูโดยการนํานักเรียน
นักศึกษาเขามาศึกษาดูงาน มีการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรบอยครั้ง
6. ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ มีแนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ เชน การ
จัดทําหนังสือรวบรวมภู มิปญ ญาหัตถกรรมพื้ นบานเครื่องจักสาน โดยในหนังสือประกอบไปดวยประวัติความเปนมาของ
หัตถกรรมพื้ นบานเครื่องจักสานแตชนิด ขั้นตอน/วิธีการประดิษฐหัตถกรรมพื้ นบานเครื่องจักสานที่ละเอียดและสมบูรณ
รวบรวมปราชญและครูภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ที่มีความรูความสามารถ บุคคลที่เกี่ยวของกับหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสาน และหนังสือตองมีการจัดจําหนายตามรานหนังสือทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดมีโอกาสในการศึกษาและทํา
ความรูจักกับหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานไดลึกซึ้งมากกวาเดิม การเผยแพรทางสื่อออนไลน ระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูที่
สนใจไดเขามาทําการสืบคนและเรียนรูเรื่องหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานหรือทางวิทยุโทรทัศนก็จะเปนการกระตุนเตือนให
เกิดความสนใจในการเรียนรูเพิ่มมากขึ้นแลวจึงเดินทางมายังของชุมชนบึงทับแรต ซึ่งเปนการเผยแพรทางสาธารณชนอีกทาง
หนึ่ง
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-อบจ.พิษณุโลก
-อบต.บึงทับแรต
-สํานักงานพัฒนา
ชุมชน จ.พิษณุโล
-บริหารจัดการทรัพยากร
-การอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น
-การสืบทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น
-การเรียนรูภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
-การมีสวนรวม

นวัตกรรมพื้นถิ่น/ทรัพยากรธรรมชาติ
หัตถกรรมพื้นบาน
เครื่องจักรสาน ชุมชน
บึงทับแรต
ทุนทางธรรมชาติ

ทุนทางวัฒนธรรม

ปราชญ/ผูนําชุมชน

ความเชื่อ/การสืบทอด

ภูมิปญญาทองถิ่น

วิถีการดํารงชีวิต

มรภ.พิบลู สงคราม
-คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
-คณะวิทยาการจัดการ
-วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักรสาน
-ควรมีการนําความรูเปนภูมิปญ
 ญาดั้งเดิมของทองถิ่นมาพัฒนาและตอยอด
เปนผลิตภัณฑประจําชุมชน เพื่อสืบสานภูมปิ ญญาทองถิ่นไมใหสญ
ู หายไป
-ควรมีการถายทอดองคความรูเกีย่ วกับเรื่องหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักร
สานในทุกดาน ใหแกเยาวชนรุนใหมที่ใหความสนใจมาเรียนรู
-ควรมีการกําหนดความรู การแลกเปลี่ยนความรู การจัดเก็บความรู และการ
ถายทอดความรู รวมกันในชุมชน

-เนนการสงเสริมการทํากิจกรรม
รวมกัน
-มีการเตรียมตัวและความพรอม
ของชุมชน
- กอใหเกิดการสรางงาน สราง
อาชีพ
- สืบทอดหัตถกรรมพื้นบาน
เครื่องจักรสาน
- มีการถายทอดองคความรูจาก
รุนสูรุน

นําไปสูการกําหนดนโยบายสาธารณะ
แนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาฯ หัตถกรรมเครื่องจักรสาน
 ควรมีการบรรจุในแผน อบต.บึงทับแรต เพื่อจัดตั้งวิสากิจชุมชน
 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารในรูปแบบองคกร
 ควรมีการจัดตั้งเปนแหลงการเรียนรูภูมิปญ
 ญาพื้นบานของชุมชน
 ควรมีการสรางชุมชนใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษ
 ควรมีความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุน
 ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธผา นสื่อตางๆ
ภาพที่ 1 แสดงถึงพัฒนาการงานวิจัยจากฐานความรูนวัตกรรมพื้นบานหรือภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดั้งเดิมทีอ่ ิงกับธรรมชาติ
ผสมผสานกับความรูทางวิทยาศาสตรและทางสังคมศาสตร เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนจากภูมปิ ญญาและศิลปวัฒนธรรม
พื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน และทุนทาง
ธรรมชาติทสี่ ําคัญสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โชติ, 2560)
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อภิปรายผล
การมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
: ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ในภาพรวม 5 ดานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริหารจัดการทรัพยากร และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ดานการสืบ
ทอดภูมิปญญาทองถิ่น ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และดานการมีสวนรวม
ดานการมีสวนรวม
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิป ญ ญาและศิลปวัฒ นธรรมพื้น ถิ่น ของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสวนรวมในการเผยแพรงานทางดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน โดยเนนการสงเสริมการทํา
กิจกรรมรวมกันที่เหมาะสมกับ วิถีชีวิตและเอกลักษณของชุมชน ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวางานทางดาน
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน เปนสิ่งที่สําคัญของคนบานบึงทับแรต จึงมีการรวมดวยชวยกันประชาสัมพันธเผยแพรงาน
ฝมือดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานดังกลาว เพื่อใหนักทองเที่ยวคนไทยหรือตางประเทศใหรูจักมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอัญชลี คงทอง (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง แบบอยางในการพัฒนาอาชีพจักสาน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบวา พัฒนาการของกลุมอาชีพจักสาน เริ่มจากการรวมกลุมอาชีพจักสานตั้ง แตป พ.ศ. 2521 โดยมีสมาชิกเพียง
3 คน รูปแบบผลิตภัณฑเปนเครื่องใชทั่วไป เชน ตะกรา กระเป า กระจาด พัด เปนตน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัก
สานกับกลุมภายนอกชุมชนอยางไมเปนทางการ เปนการพูดคุย สําหรับการถายทอดความรู เปนลักษณะแบบกลุมครอบครัว
และเครือญาติ จากรุนสูรุนและเพื่อนบาน ดวยวิธีการเรียนรูจากประสบการณตรง การอยูรวมกันของกลุมในระยะเริ่มตนนี้ ยัง
ไมมีกติการวมกันเปนลายลักษณอักษร มีการพึ่งพาอาศัยกัน และชวยเหลือกัน จนสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑในปจจุบัน
ดานบริหารจัดการทรัพยากร
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิป ญ ญาและศิลปวัฒ นธรรมพื้น ถิ่น ของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ดานบริหารจัดการทรัพยากร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเตรียมตัวและความพรอมของชุมชนในดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน
อาทิ การทอผา ทอเสือกก ทําไมกวาด ตลอดจนการจักสาน ฯลฯ ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาทรัพยากร
ในชุมชนมีเพียงพอสําหรับการทํางานดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน อาทิ ไมไผ เสือกก ผา ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสัคพัศ แสงฉาย (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนบางนางลี่ อําเภออัมพวา ผลการวิจัยพบวา
ตําบลบางนางลี่มีทุนทางสังคมที่สําคัญ คือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ ซึ่งมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ และแหลงน้ําที่
ประชาชนสรางขึ้นที่สมาชิกในหมูบานใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณเหมาะในการทํา
เกษตรครบวงจร มี การปลู กพื ช เศรษฐกิจ ที่สํ าคั ญ ของจังหวัด เป นจํ านวนมาก เช น มะพราว สม โอ ลิ้น จี่ สําหรับ ทุ น ทาง
วัฒนธรรมไดแก ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ภูมิปญญาสมุนไพร
ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิป ญ ญาและศิลปวัฒ นธรรมพื้น ถิ่น ของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภูมิปญญาทองถิ่นทางดานหัตถกรรมพื้นบานเครือ่ งจักสาน กอใหเกิดการ
สรางงาน สรางอาชีพให กับคนในชุมชนบึงทับแรต ทั้งนี้อาจเปนเพราะภูมิปญญาในการประดิษฐงานทางดานหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสาน สามารถทําเปนผลิตภัณฑชุมชน ทําเปนของฝากและของที่ระลึก อีกทั้งเปนการสรางงาน สรางอาชีพ
ใหกับคนในชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนกพร ฉิมพลี (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา
ความรูภูมิปญ ญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเครื่องจักสานเกี่ยวของกับความรูความสามารถและประสบการณที่บรรพบุ รุษได
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สรางสรรคและถายทอดสืบตอกันมา จนกลายเปนการสรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับชุมชน โดยงานดานหัตถกรรมเครื่อง
จักสานถือวาเปนองคความรูประจําทองถิ่นที่ผานกระบวนการเรียนรูทางสังคมและการปลูกฝงวิธีคิด การดําเนินชีวิตประจําวัน
ใหแกลูกหลาน เพื่อปฏิบัติสืบตอกัน
ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิป ญ ญาและศิลปวัฒ นธรรมพื้น ถิ่น ของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการคนควาและการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น งานดานหัตถกรรม
พื้นบานเครื่องจักสานสืบทอดจนมาถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางเห็นวาการเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นเปน
เรื่องที่สําคัญ เพราะเปนสืบทอดรุนตอรุน ทําใหคนรุนใหมไดรูจักงานดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของปรีดา พูลสิน (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการความรูทางศิลปวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาชุมชนวัดโสมนัส ผลการวิจัยพบวา ชุมชนมีความหลากหลายในมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคา มีการคนควาและการเก็บ
รวบรวมข อมูล ภู มิป ญ ญาทอ งถิ่ นศิ ลปวัฒ นธรรม ซึ่งการมีส วนรวมของชุม ชนดานการจั ดการองคค วามรูดานการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ดานการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และดานการมีสวนรวมของผูรวมดําเนินงานในชุมชน
แนวทางแกไขคือ ชุมชนตองมีการศึกษาความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและนํามาอนุรักษเผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนา
งานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในรูปแบบตางๆ อีกทั้งชุมชนตองทํากิจกรรรมดานวัฒนธรรมรวมกับวัด บาน โรงเรียน และศูนย
เยาวชน พรอมทั้ งมีการพัฒ นาคุณ ภาพและจํานวนบุคลากรทางวัฒ นธรรมจะตองมีการรวมกําหนดแผนงานกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมรวมกัน
ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิป ญ ญาและศิลปวัฒ นธรรมพื้น ถิ่น ของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการถายทอดองคความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งซึ่งนับเปนการสืบทอด
มรดกทางดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน เพื่อใหคงอยูในสังคมสืบตอไป ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนวา
การที่จะสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นไดนั้น จําเปนจะตองถายทอดองคความรูตางๆ ใหกับคนรุนใหมไดเขาใจมรดกทางดาน
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน ที่มีอยูในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชานนท วิสุทธิชานนท (2558) ไดทําการศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาชาวบานในตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา มีการ
ถายทอดภูมิปญญาชาวบานและสืบทอดภูมิปญญาชาวบานในตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีการสืบทอดภูมิ
ปญญาชาวบานผานบรรพบุรุษ พอแม ปูยา ตายาย และญาติพี่นองและภูมิปญญาชายบานสวนใหญเกิดขึ้นจากการประกอบ
อาชีพของครอบครัว ทําใหภูมิปญญาชาวบานบางสวนยังคงมีรุนลูกหลาน สืบทอดตอๆ กันมา จนถึงปจจุบันนี้ แตเปนที่นา
เสียดายที่ภูมิปญญาสวนหนึ่งในปจจุบันแทบที่จะไมเห็น และไมมีผูสืบทอดตอแลว เพราะอิทธิพลจากเทคโนโลยีสมัยใหมที่เขา
มาแทรกแซงจนทําใหภูมิปญญาชาวบานนั้นคงเหลืออยูเพียงคําบอกเลานั้น
สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน พบวา ในภาพรวม 5 ดาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริหารจัดการทรัพยากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาตามลําดับ คือ ดาน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และดานการมีสวนรวม
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบมีสวนรวมของ
ชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน พบวา 1) ควรมีการบรรจุในแผน
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อบต.บึงทับแรต เพื่อรวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนบึงทับแรต ดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานอยางยั่งยืน 2) ควรมีการ
นําความรูเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถิ่นมาพัฒนาและตอยอดเปนผลิตภัณฑประจําชุมชน เพื่อสรางเอกลักษณและการสืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานไมใหสูญหายไป 3) ควรมีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับเรื่อง
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานในทุกดาน ใหแกเยาวชนรุนใหมที่ใหความสนใจมาเรียนรูดวยความสมัครใจของตนเอง ปราชญ
หรือครูภูมิปญญาเปนผูถายทอดความรูโดยการใชวิธีการบอกเลาและการทําใหดูเปนแบบอยาง 4) ควรมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน และควรนํางานฝมือ
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานไปโชวใหกับชาวตางชาติไดเห็นและมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรูตางๆ อีกทั้งเพื่อแสวงหา
แนวทางการอนุรักษรวมกันทุกฝาย และ 5) ควรมีการสรางเครือขายงานดานภูมิปญญาหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานของ
ชุมชนบานบึงทับแรต ที่สําคัญตองมุงเนนในเรื่องการรวมกลุม การประสานงานรวมมือ รวมใจ รวมแรงในการอนุรักษและสืบ
สานอยางรูปธรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรทุกคน เปนผูชวยนักวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูลจริง ขอขอบพระคุณกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชรทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและตอบ
คําถามจากการสัมภาษณงานวิจัยในครั้งนี้ คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชากตเวทิตา
คุณแดบิดา มารดา ครูบาอาจารย และผูที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา และขอนอม
คารวะผูเขียนตําราวิชาการที่ไดศึกษาคนควาและอางอิงทุกทาน
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การสรางสรรคสื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมการรูเทาทันสื่อ ตอการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ
ในวัยเรียน ของ โรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการรับสื่อไมพึงประสงคและรูเทาทันสื่อที่มีผลตอการเพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภในวัย
เรียนและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมการรูเทาทันสื่อที่เหมาะสม ของ โรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาสภาพการรับสื่อไมพึงประสงค และการรูเทาทันสื่อ
ของนักเรียนหญิงโรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก และเพื่อพัฒนารูปแบบ ทดลองกิจกรรม
และสื่อ ที่สงเสริมการรูเทาทันสื่อที่เหมาะสมโดยเก็บขอมูลแบบสามเสา เชิงปริมาณ คือจํานวนเด็กในโรงเรียน และเชิงคุณภาพ
จาก ครูในโรงเรียน เด็กนักเรียน และผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนมากเปนนักเรียนชั้นมัธยมตนเพศหญิงอายุ 1315 ป เนื้อหาสารที่รับมากที่สุดคือ ละคร รองลงมาคือ บันเทิง ขาวและ กีฬา ที่นาสนใจคือ รอยละ 58 คิดวาเนื้อหาในสื่อที่
เกี่ยวของทางเพศเชน เซ็กซี่ หรือเลิฟซีน เปนเรื่องธรรมดา รอยละ 26 เห็นวาเรื่องอาชญากรรมเปนเรื่องธรรมดา ร อยละ 30
เรื่องธรรมะเปดรับเพียงอยางเดียว เนื้อหาการขายของที่มีการโชวหนาอก หรือ เรื่องราวซีรียเชน คุณแมวัยใสเปนเรื่องธรรมดา
รอยละ 12 เห็นวาเรื่องของการเขาอยูกลุมเกี่ยวกับเพศเปนเรื่องธรรมดา ในดานกิจกรรมที่เหมาะสม ไดใชสื่อภาพยนตรสั้น
และกิจกรรมฐานเพื่อพัฒนาความรูแบบบูรณาการเรียนการสอนกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
คําสําคัญ : การรับสื่อ รูเทาทันสื่อ ตั้งครรภในวัยเรียน
Abstract
The research on the study of undesirable media exposure and media literacy has implications on
increasing pregnancy risk in school-age children and the development of activities to promote appropriate
media literacy at Bannongnokpikka School in Pong Daeng sub-district, Muang Tak district, Tak province.
This research is a developmental research that aims to examine the circumstances of undesirable media
exposure and media literacy of female students at Bannongnokpikka School in Pong Daeng sub-district,
Muang Tak district, Tak province, and to develop approaches and test activities and media that promote
appropriate media literacy. Data were collected through triangulation method; the quantitative data is the
number of students in the school; the qualitative data are collected from teachers in the school,
students and parents. The study results reveal that majority of students are female middle school
students at the age of 13-15 years old. The most exposed genre of media content is TV drama and soap
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opera, followed by entertainment, news and sports. The interesting result is that 58% express that sexual
contents such as erotic, sexual or love scenes shown in media are normal. 26% express that crime is
common and normal while 30% viewed commercial contents that include chest exposure or series such
as ‘Teen Mom’ as normal. 12% agreed that being a part of a sexual-related group is common and
normal. Regarding activities that promote media literacy, short films and station activities are used to
develop integrated knowledge of teaching and learning with students of the Faculty of Management,
Pibulsongkram Rajabhat University.
Keywords : exposure, media literacy, pragnent in school
บทนํา
ยุคแหงอุตสาหกรรมการสรางวัฒนธรรม (Culture Industry) โดยมีสื่อสารมวลชนเปนตัวจักรสําคัญในการสราง
วัฒ นธรรมใหแกสังคม สื่อมวลชนมีอิทธิพลอยางมากกับผูคนซึ่งตกอยูในฐานะที่เปนผูบริโภคเพราะสถาบันสื่อมวลชนเปน
สถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการใหขอมูลขาวสาร ความรู ความเขาใจ ความเชื่อ รวมทั้งวัฒนธรรมกับผูคนมากกวาสถาบัน
อื่น (กาญจนา แกวเทพ, 2544)
สสย. แผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาวชน มีพันธกิจหลักของแผนงานก็คือ การสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูอยางมีสวนรวม ใหเด็กเยาวชนรูเทาทันสื่อและใชสื่อเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันใหแกเด็ก – เยาวชนใน
ระยะยาว
เชนรายงานการสรุปผลการเรียนรูเทาทันสื่อของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรศรี งามวิทยาพงศที่สรุปความไดวา เด็ก
และเยาวชนไดตกเปนผูถูกกระทําและถูกกดดันมากที่สุด และอยางซ้ําซากมากที่สุด เนื่องจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหมไดดึงเด็ก
ออกจากฐานการเรียนรูแบบเดิมอยางสิ้นเชิง เขาสูฐานการเรียนรูใหมในระบบการศึกษาซึ่งถา ยทอดคานิยมของชีวิตและ
ความสําเร็จแบบใหมใหกับเด็กอยางไมตองวิเคราะหจําแนกแยกแยะใด ๆ แลวผลิตซ้ําการเรียนรูเดิมนั้นดวยการเรียนรูจาก
กลุมเพื่อนซึ่งตางก็เรียนรูจากสื่อสมัยใหมซึ่งถายทอดระบบคุณคาแบบใหมอยางมีพลังที่อาจกลาวไดวา ทรงอํานาจมากที่สุด
เนือ่ งจากสามารถสง “สาร” (Message) ไปไดกวางขวางมากที่สุด และสามารถสราง“ความจริงเสมือน” (Visual Reality) ซึ่ง
ทําใหผูรับสารคลอยตามไดโดยงายทั้งภาพและเสียง รวมทั้งสรางเครือขายการรวมกลุมคนไดงายดาย สื่อสมัยใหมในสังคมที่
ปราศจากการสอนใหบุคคลคิด และปราศจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่แตกตาง เนื่องจากสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา ตางลม
สลาย จึงมีอํานาจครอบงําบุคคลไดมากที่สุด โดยเฉพาะในสังคมที่ธุรกิจหรือทุนมีอํานาจอยางอิสระมากในการแสวงหา “ผล
กําไรสูงสุด” จากสังคม เด็กและเยาวชนจึงไดกลายเปนเหยื่อของสื่องายที่สุดและมากที่สุด โดยพื้นที่ซึ่งเด็กและเยาวชนตกเปน
เหยื่อเนื่องจากถูกสื่อครอบงํามากที่สุด ไดแก ระบบคุณคาแบบสุขนิยมจากการบริโภควัตถุ (สิ่งของวัตถุ ชื่อเสียง ความสําเร็จ
การเป น ที่ ย อมรับ ความสุ ข ทางเพศ ฯลฯ) กระทั่ งมี ค วามหมกมุ น ในการแสวงหาหรือ เสพติ ด ความสุ ข ดั งกล าว กระทั่ งมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปสูการกระทําผิดโดยงายขาดการยับยั้งชั่งใจ และใชความกาวราวรุนแรงเมื่อถูกขัดขวางหรือไมไดดังความ
ตองการ ปรากฏการณดังกลาวขยายตัวทั้งทางปริมาณและระดับความวิกฤตอยางชัดเจน จากผลการวิจัยในรอบทศวรรษที่ผาน
มา วิกฤตการณนี้กลาวไดวาเปนอันตรายที่คุกคามตอสุขภาวะ ทั้งของเด็ก-เยาวชน และสังคมโดยรวมอยางยิ่ง ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต (อรศรี งามวิทยาพงศ, 2551)
ดวยเหตุดังกลาว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงไดสนับสนุนใหเกิด “แผนงานสื่อสรางสุข
ภาวะเยาวชน(สสย.)” ขึ้น โดยมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเปนองคกรบริหารแผนงานเริ่มดําเนินงานมาตั้งแต พ.ศ. 2550 หนึ่ง
ในประเด็นสําคัญของการขับเคลือ่ นในแผนงานดังกลาว คือ การสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนรูเทาทันอํานาจของ
สื่อ เพื่อปองกันตนเองจากอํานาจการครอบงํานั้น ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการแสวงหาสื่อทางเลือกในระดับตาง ๆ ทั้งมหภาค
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และจุลภาคที่จะเขามาชวยเยียวยา ลดอํานาจของสื่อกระแสหลักที่กระทําตอเยาวชน ในรอบ 1 ปแรกของการดําเนินงาน
แผนงาน สสย. ไดใหความสนับสนุนแกองคกร กลุมตาง ๆ ทั่วประเทศในการทํากิจกรรมตามแนวทางดังกลาวรวมกัน โดย
ไดรับการตอบรับดวยดีและอยางกวางขวางจากองคกร กลุมตาง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
(Masterman,1985 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ 2544) ไดระบุเหตุ ผลสําคัญ ที่ ทําใหตองศึกษาเรื่องการรูเท าทั น
สื่อมวลชนซึ่งสามารถสรุปไดวาวา 1) การบริโภคสื่อของผูคนมีอยางสูงมาก 2) ขาวสารจากสื่อไมไดเปนเพียง แจงเพื่อทราบ
(Inform) เทานั้น หากแตยังหลอหลอมอุดมการณและสรางจิตสํานึกของผูรับสารเอาไวดวย 3) เนื่องจากการบริหารจัดการ
และกระบวนการสรางขอมูลขาวสารมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งผูรับสารไมอาจรับมือ
ได 4) แมวาสื่อมวลชนจะเกิดมาพรอมกับระบบประชาธิปไตย แตก็มีขอสังเกตวาลักษณะที่ไมเปนประชาธิปไตยของสื่ออาจทํา
ไดอยางซอนเรน แนบเนียนและไรรองรอย 5) เนื่องจากปจจุบันมีสื่อแบบใหมเกิดขึ้นมากมายและเปนสื่อที่มีอิทธิพลทางการ
สื่อสารดวยภาพ (Visual Communication) บางครั้งผูรับสารอาจหลงลืมไปไดวา ภาพที่ปรากฏในสื่ออาจเปนการประกอบ
สรางขึ้นจากสื่อมวลชนได 6) ขอบเขตของขาวสารของโลกขยายออกไปอยางกวางขวางทั้งในระดับชาติและระดับโลก ทําให
เกินขีดความสามารถของผูรับสารในการตรวจสอบดวยประสบการณตรงได ผูรับสารจึงเปดรับเพียงผลผลิตปลายทางเทานั้น
หากแตไมไดทําการพิจารณายอนไปถึงตนทางของกระบวนการผลิตขาวสาร 7) ในอนาคต เยาวชนจะต องมีชีวิตอยูในสังคม
ขาวสารที่สลับซับซอนและแตกแยกกระจัดกระจายมากยิ่งขึ้น การรูเทาทันสื่อจึงมีความสําคัญเพื่อใหสามารถใชการสื่อสารเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเองใหได
นอกจากนี้ ในบรรดาปญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยและปญหาสังคมที่เกิดขึ้นนั้น การตั้งครรภในวัยรุนถือเปนปญหาที่สําคัญ
มากที่ สุ ด ประเด็ น หนึ่ ง ในสั ง คมไทย จากความตระหนั ก ถึ ง ความรุ น แรงของสถานการณ ตั้ ง ครรภ ในวั ย รุ น จึ งมี ก ารตรา
พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 ขึ้น อีกทั้งจากสถิติการทําแทงที่สะทอนใหเห็นถึง
การตั้ งครรภ กอ นวัย อั น ควรยั งชี้ ให เห็ น ว าช วงอายุ 15-19 ป เป น ช วงที่ ตั้ งครรภ ไม พึ งประสงค แ ละมี ค วามเสี่ ย งในการมี
เพศสัมพันธโดยไมปองกันสูงถึงรอยละ 79.8
ตารางที่ 1 ประชากรหญิงที่ขอทําแทง จําแนกตามกลุมอายุ
อายุ (ป)
การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค
15 และต่ํากวา
0
15 - 19
58.5
20 - 24
68.5
24 ขึ้นไป
74.5
ที่มา สํานักงานอนามัยการเจริญพันธ กรมอนามัย 2557

การมีเพศสัมพันธโดยไม
ปองกัน
100
79.8
73.1
64.2

อีกทั้งจากการลงพื้นที่สัมภาษณ พบความเชื่อมโยงจากกลุมผูใหขอมูลคือ ผูปกครองและครูประจําโรงเรียนบาน
หนองนกปกกา ที่ระบุวา เยาวชน มีการเปดรับสื่อที่มีความเสี่ยงดวยการใชสมารทโฟนและโซเชียลมีเดียจนทําใหภายใน
โรงเรียนไมสามารถเปดใหบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสายได และในมุมของผูปกครองนั้นบางสวนไมสามารถเขาถึงและ
ตรวจสอบการใชงานอินเทอรเน็ตของบุตรหลานตนเองไดอยางทั่วถึงจึงไมสามารถรูไดวา บุตรหลานใชอินเทอรเน็ตสําหรับทํา
การใด
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ภาพที่ 1 การพูดคุยกับผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนบานหนองนกปกกา
ตลอดจนการสัมภาษณ นักเรียนในพื้นที่ ระบุวา การใชอินเทอรเน็ตของตน มีการใชเงินเติมสมารทโฟนเพื่อเลน
อินเทอรเน็ต เปดรับสื่อ มากกวาคาอาหารและคาขนม ยอมที่จะอดขนมเพื่อไดเติมเงินสําหรับใชบริการอินเทอรเน็ตเสมอและมี
การเปดรับสื่อที่มีความเสี่ยงตอการรับรูดานเพศและเคยชินกับเรื่องเพศที่เปนสาธารณะอยางเปนประจําเพราะสามารถแอบไป
เลนได
สะทอนใหเห็นวาจากบริบทสังคมบริเวณโรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตากนั้น
เปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเยาวชนในการรูเทาทันสื่อสมัยใหมที่มีความเร็วในการเขาถึง ทั้งสื่อที่มีความเสี่ยงตอเรื่องเพศและ
ความเสี่ยงตอความรุนแรง จนอาจทําใหเปนสาเหตุของการตั้งครรภไมพึงประสงคกอนวัยอันควรได จึงเปนปญหานําวิจัยของ
ผูวิจัยที่ตองการศึกษาการเปดรับสื่อที่ไมรูเทาทันสื่อจนเกิดความเสี่ยงในการตั้งครรภในวัยเรียนเพื่อหาแนวทางสําหรับการ
ปองกันตอไปในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR)
ซึ่งแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 2 ตอนตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยที่ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณกลุมเพื่อหาแนวทางเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อ ตอนที่ 2 เปนการพัฒนารูปแบบทดลองกิจกรรมและทดลองสื่อ ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการรับสื่อไมพึงประสงค มีการรูเทาทันสื่อของนักเรียนหญิงโรงเรียนบานหนองนกปกกา
ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาคุณภาพโดยใชวิธี โฟกัสกรุปจากกลุมคน 3 แบบที่ตางกันเพื่อเปนการตรวจสอบสามเสา คือ
ครู นักเรียน และผูปกครอง โดยใชแบบสอบถาม 4 สวนสําคัญคือ 1) บริบทวิถีชีวิตของคนในชุมชน 2) ลักษณะโครงสราง
ความสัมพันธขององคประกอบในชุมชน 3) พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และ 4) คุณลักษณะการรูเทาทันสื่อและแยกแยะสื่อ
ผูใหขอมูลหลัก (Keys Inforrmants)
1.ศึกษาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.ตัวแทน นักเรียน 15 คน
3.ตัวแทนครู 3 – 5 คน
4.ตัวแทนผูปกครอง ที่เปนอิสระจากตัวแทนนักเรียน 15 คน
จากนั้นทําการสัมภาษณกลุม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี สวนรวม (Participatory Action Research - PAR)
เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบสื่อ ตลอดจนกิจกรรม ที่พึงประสงค จากนั้น ทําการทดลอง ผลิต/ดําเนินกิจกรรมเพื่อใช สื่อใน
เบื้องตน สําหรับการทดลองรูปแบบที่พึงประสงค
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ตอนที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบ ทดลองกิจกรรม และสื่อ ที่สงเสริมการรูเทาทันสื่อที่เหมาะสมกับโรงเรียนบานหนอง
นกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก
การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลอยางกัลยาณมิตรของสวัสดิการสังคมโดยชุมชน มีสวนรวมในครั้งนี้
ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research - PAR) โดยใชการอางอิงจากผลการวิจัยใน
ตอนที่ 1 คือ ผลจากแบบสอบถามในเชิงสถิติ และนําขอมูลมาถอดบทเรียนกับ ทางผูปกครอง ครู และเด็กนักเรียน สําหรับ
การสรางรูปแบบสื่อและกิจกรรมที่จะสงผลตอการรูเทาทันสื่อและลดความเสี่ยงในการตั้งครรภกอนวัยอันควร
ประชากรและกลุมตัวอยางของการทดลองใชกิจกรรม
ประชากรคือ เด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองนกปกกา จํานวน 257 คน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนหญิง 94 คน ใน
ระดับมัธยมตน
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากการจัดกิจกรรมการทดลองใชสื่อ โดยแบงออกเปนฐานใหความรู ฐานปฏิบัติ และฐานถอดบทเรียน จากนั้น
ทําการสรุปผลดวยแบบสอบถามและอธิบายดวยการพรรณา
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 พฤติกรรมการใชสื่อ
จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนในพื้นที่กรณีศึกษาของงานวิจัย เปนพื้นที่เมืองแตอยูชายขอบหางจากตัวเมืองมาก
และเปนพื้นที่ที่อินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดเขาถึงพรอมสมารทโฟนไมนานมากนัก จนทําให เยาวชนในพื้นที่มีการ ใชเทคโนโลยี
สื่อสารดวยสมารทโฟนมากขึ้น และ ชองวางความเขาใจระหวางผูปกครองและนักเรียน มีระยะหางเพิ่มมากขึ้น ทําใหเยาวชน
รูสึกแปลกใหมและใชสื่ออินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนการมีกลุมปด การเขาถึงเว็บไซตที่ไมเหมาะสม และ อื่นๆ
นอกจากนี้ อีกทั้งเยาวชนในโรงเรียน ไดใชสื่อเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจนสงผลตอพฤติกรรมกับตนเองในเรื่องของการ อาจไม
รูเทาทันสื่อ จนนํามาสูความเสี่ยงในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องอาจการโดนลอลวงไปในแนวทางที่ไมเหมาะสม
สวนที่ 2 เรื่องของทัศนคติตอการใชสื่อ
สรุปผลการวิจัยพบวานักเรียนสวนมากเปนนักเรียนชั้นมัธยมตนเพศหญิงอายุ 13-15 ปในระดับมัธยมศึกษาปที่ 2
อาศัยอยูกับครอบครัว รอยละ 86.36 ใชประโยชนจากสื่อเพื่อติดตามเหตุการณตางที่เกิดขึ้นในปจจุบันและ รอยละ 61.36 ใช
เปนความรูในการนํามาศึกษา รอยละ 52 ใชเพื่อความบันเทิงและรอยละ 27 ใชเพื่อการแกเหงา สื่อที่ใชบอยที่สุดคือการเลน
อินเทอรเน็ตจากสมารทโฟน ที่รอยละ 78 เนื้อหาสารที่รับมากที่สุดคือ ละคร รองลงมาคือ บันเทิง ขาวและ กีฬา
ที่นาสนใจคือ รอยละ 58 คิดวาเนื้อหาในสื่อที่เกี่ยวของทางเพศเชน เซ็กซี่ หรือเลิฟซีน เปนเรื่องธรรมดา รอยละ 26
เห็นวาเรื่องอาชญากรรมเปนเรื่องธรรมดา รอยละ 30 เรื่องธรรมะเปดรับเพียงอยางเดียว เนื้อหาการขายของที่มีการโชว
หนาอก หรือ เรื่องราวซีรียเชน คุณแมวัยใสเปนเรื่องธรรมดา รอยละ 12 เห็นวาเรื่องของการเขาอยูกลุมเกี่ยวกับเพศเปนเรื่อง
ธรรมดา
สวนที่ 3 ทัศนคติ ตอกิจกรรม
จากการชมภาพยนตรสั้น มีความชื่นชอบในภาพและเสียงที่คาเฉลี่ย ระดับมาก อีกทั้งกอนชมสื่อ มีทัศนคติตอการ
ระมัดระวังตัวในเรื่องเพศและการใชสื่ออยงระมัดระวัง ในระดับปานกลางและมาก แตหลังชม มีทัศนคติตอการระมัดระวังตัว
เรื่องเพศ และ เรื่องของการใชสื่ออยางระมัดระวังอยูในระดับมากที่สุด ตลอดจนเห็นดวยวาสื่อที่รับชม สามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตจริงในระดับมาก และชื่นชอบในกิจกรรมในระดับมากที่สุด
ในสวนของฐานกิจกรรมฐานการปองกันการทองกอนวัยอันควร ฐานผลกระทบการทองกอนวัยอันควรและฐานรูทัน
สื่ออยางฉลาด ทําใหนักเรียนมีทัศนคติตอเรื่องดังกลาวดีขึ้นอยูในระดับมากที่สดุ หลังการเขาฐาน
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ประเด็นที่ 1 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา โดยใชเปนโครงสรางการสรางสรรคผลงานในรูปแบบของสื่อ (Media) สําหรับ
ใชเปนตนแบบในการสรางความตระหนักและกระตุนจิตสํานึกใหแกเยาวชนที่ไดรับชมสื่อ ซึ่งมีทั้งสื่อในรูปแบบ Multimedia และ สื่อใน
รูปแบบกิจกรรม ที่เยาวชนจะได เกิดภาพจิตนาการประทับในระบบความคิด จนนํามาสูวิธีคิดที่ถูกตองภายใตกรอบศาสตรแหงพระราชา
ในประเด็นที่ 2 พบวา งานวิจัยชิ้นนี้คนพบวา พื้นที่และเวลา ของบริบทสังคมถูกทําลายไปโดยสิ้นเชิงเพราะสื่อทางเทคโนโลยี
ไดครอบทั่วแทบทุกพื้นที่ ไมเวนแมแตโรงเรียนบริเวณชายขอบ ที่ นักเรียนมีโทรศัพทมือถือในรูปแบบสมารทโฟนและ ใชสื่ออยางไมรูเทา
ทัน จนเกิดเปนความเสี่ยงที่ภูมิตานทานทางความรูอาจไมเพียงพอจนนํามาสูการตั้งครรภในวัยเรียนได
ประเด็นที่ 3 หลังจากการจัดกิจกรรมแลวพบวา นักเรียน มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นและสามารถขยายผลไปสูโรงเรียนอื่นๆ
ตลอดจนนํามาสูบทเรียน ในเรื่องการพัฒนาเยาวชนได
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบวา เยาวชนในพื้นที่นั้นมีทัศนคติตอเรื่องเกี่ยวกับเพศและการใชสื่อวาเปนเรื่องธรรมดานั้นมีความอันตราย
ตอลักษณะการใชชีวิตในเยาวชนยุค Gen Z เพราะเรื่องดังกลาวจะคอยๆสรางเยาวชนใหคุนชินกับสภาพแวดลอมสื่อที่สามารถนําพา
ไปสูเรื่องที่เปนอันตรายได ซึ่งจากการดําเนินกิจกรรมทั้งภาพและเสียงนั้นทําใหนักเรียนไดตระหนักและเห็นภาพของความรุนแรงไดมาก
ขึ้น ซึ่งจะทําใหเด็กนักเรียนนั้นระมัดระวังตัวตอการใชสื่อและเรื่องเพศไดมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ผุดบังเกิดโครงการวิจัยนี้มุงเนนในการสรางความตระหนักใหเกิด ภูมิคุมกันควบคูคุณธรรม เพราะ เมื่อเกิดการรูเทาทันสื่อ
แลวอาจเปนตัวแปรหนึ่งที่ทําใหเยาวชนเกิดคุณธรรมในการใชชีวิตไมไปลวงเกิดสิทธิและรูหนาที่ของตน
เมื่อรูหนาที่ของตนแลว จะทําใหเกิดหลักแหงการตัดสินใจที่ถูกตอง ดวยหลักของเหตุ และผล รูจักวาตนเอง พื้นที่ตนเองควร
พอประมาณมากแคไหน ควรดํารงชีวิตแบบใด ความจริงและสติในการดํารงชีวิต ควรเปนแบบไหน และครอบครัว คือสิ่งที่สําคัญเพียงใด
เมื่อนักเรียนเกิดหลักแหงการตัดสินใจที่ดีแลว นักเรียนจะมีภูมิคุมกันในการใชชีวิตที่ดีขึ้น ความคาดหวังเมื่อสื่อชิ้นนี้สามารถ
สรางภูมิตอเนื่องไดระยะยาวแลว อาจเปนสวนหนึ่งของระบบโครงสรางสังคมในแบบองคาพยพจนทําใหเกิด การพัฒนาอยางสมดุลใน
เรื่องของ วัฒนธรรมขนบประเพณีไทยที่ดีงาม ระบบสังคมที่ใหเกียรติกัน รูจักหนาที่ของตนได
สรุปไดวา สามารถเชื่อมโยงมิติตางๆไดคือ
Activity

Media (Short Film)

Communication Technology

Media Literacy

Good Citizen Characteristic

สามารถอธิบายไดดังนี้
- เมื่อนําองคความรูไปผสมผสานกับ สื่อที่เขาถึงไดงาย เชน ภาพยนตรสั้น สื่อกิจกรรม และ เทคโนโลยีการสื่อสาร จะนํามาสูรากฐาน
ของ ลักษณะของพลเมืองที่ดีในอนาคตได
จุดเดน โครงการนี้ ไดนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เปนภาพยนตรสั้น เพื่อใหเยาวชนตระหนักในการสรางภูมิ คุมกันใหรูเทาทันสื่อและลด
ความเสี่ย งของการตั้งครรภ ในวัย เรีย นมีก ระบวนการคือ ชมภาพยนตรสั้น ตอบคําถาม แลกเปลี่ย นเพื่ อเกิดกระบวนการเรีย นรู
เสริมสรางความเขาใจและกอใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีในการรูเทาทันสื่อ อีกทั้งเปนการปองกันตนเองจากความเสี่ยงในการตั้งครรภกอนวัย
อันควร

803

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

จุดที่ ควรพั ฒ นา ระยะเวลาในการจั ดเตรีย มสถานที่ค อนขางน อย เนื่ องจากทางโรงเรีย นบ านหนองนกปก กาเอง มี กิจ กรรมที่ ตอ ง
ดําเนินการตามวาระตางๆอยางเรงดวน อาทิ เชน เขารวมกิจกรรมติวสอบและเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน ทําใหการจัดเตรียม
และการดําเนินงานขาดความพรอมในเรื่องของเวลาที่ไมสัมพันธกันจึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินกิจกรรมตอไป
สุดทายสื่อภาพยนตรสั้น รักสีเทาและกิจกรรม ไดรับความพึงพอใจมากจากการประเมินของนักเรียนหญิงโรงเรียนบานหนองนกปกกา
เมื่อเปนเชนนี้ ทางคณะผูวิจัยเองจะนําสื่อดังกลาวขยายผลใหเกิดประโยชนตอไปมากยิ่งขึ้น โดยการขยายออกสูโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงจากการรูเทาไมทันสื่อและพื้นที่ใกลเคียงที่อาจไดรับผลกระทบจากสื่อจนนํามาสูการตั้งครรภกอนวัยอันควร ในสวนนี้
ทางคณะผูวิจัยเองจะนํามาพัฒนาตอไปใหเปนชุดบทเรียน เพื่อใหเยาวชน รูจักการดูแลตนเอง เขาใจบทบาทและหนาที่ของความเปน
พลเมือง ที่สําคัญสื่อที่ไดรับชมจะเปนอีกหนึ่งชองทางในการสรางความตระหนักการรูเทาทันสื่อใหกับพวกเขาได

สรุปรูปแบบกระบวนการของโครงการวิจัยและจากการที่ไดทดลองทําในพื้นที่ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

สถานศึกษา / ครู

ครอบครัว /
ผู้ปกครอง

ทดลองใช้
ประเมินผล

แชร์ แบบไม่เป็ นทางการ

แชร์ แบบเป็ นทางการ

โดยเยาวชน

โดยภาครัฐ
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย คือ เยาวชนในปจจุบัน มีพฤติกรรมการใช สื่อทางเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูง เขาถึงขอมูลขาวสาร
ต า งๆ ได ห ลากหลาย ซึ่ ง มี ข อ มู ล ที่ ป ลู ก ฝ ง ความเป น ประโยชน อาทิ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความรู เอกสารวิ ช าการ รายงาน
สาระบันเทิง และขอมูลที่ปลูกฝงความเสี่ยงในการดํารงชีวิต อาทิ กลุมลับ ที่มีขอความลอแหลมทางเพศ ยั่วยุความรุนแรง ให
เห็นวาเรื่องทางเพศเปนเรื่องปกติทําใหไมรูเทาทัน
ผลวิจัยของโครงการนี้พบวา เมื่อนําสื่อกิจกรรมแบบมัลติมีเดีย ที่มีทั้งภาพและเสียง ใหเห็นถึงผลกระทบของการ
ตั้งครรภในวาระที่ไมเหมาะสม และ มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใหรูจักระมัดระวังตัว และมีกิจกรรมฐาน ที่ทําใหเกิด
ความตระหนักและเขาใจกระบวนการทางการปองกันภาวะตั้งครรภกอนวัยอันควรและรูเทาทันสื่อมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สสส. ที่ สนั บ สนุ นทุ น การศึ กษาวิจั ย ขอบคุณ นั กวิจัยในท องถิ่ น องคก ารบริหารสวนตําบลโปงแดง
ผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนบานหนองโรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่เอื้อเฟอ
ข อ มู ล ข า วสาร ตลอดจนผู ป กครองและ นั ก ศึ ก ษาผู ที่ ล งพื้ น ที่ พั ฒ นาสื่ อ และโครงการวิ จั ย อี ก ทั้ งยั งมี ที ม งานฝ า ยผลิ ต
PHALANX CREATION ในการรวมผลิตสื่อเพื่อลงพื้นที่ใหทํากิจกรรม
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ควรมีการสงเสริมการใชสื่อที่พัฒนา DQ (Digital Quotient) ซึ่งสามารถทําไดโดยการ ใชสื่อมัลติมีเดีย และสื่อ
กิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักไดมากขึ้น
2. สามารถขยายผลของการใช รูป แบบสื่ อ ในผลการวิจั ยนี้ ไปปรับ ใช กับ พื้ น ที่ อื่ น ที่ บ ริบ ทใกล เคีย ง ที่ ต อ งการ
พัฒนาการรูเทาทันสื่อและพัฒนาการใช DQ เพื่อลดความเสี่ยงในการตั้งครรภในวัยเรียน
เอกสารอางอิง
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แนวทางการจัดการภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวม
บานหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
KNOWLEDGE MANAGEMENT MODELS FOR FORK WISDOM AND LOCAL CULTURE
CONSERVATION OF BAN HUAI THUA NUEA, NONG BUA DISTRICT, NAKHONSAWAN
PROVINCE
อรรถพล รอดแกว* อรษา ภูเจริญ วิภาดา ศรีเจริญ พิมรินทร คิรนิ ทร สุวิมล ทองแกมแกว รุงฤดี ล่ําชม
และ ธัญลักษณ ชูศรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : Atthaphol_Rn@psru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัย นี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึก ษาขอมูล องคความรู สภาพปจจุบันปญ หา และแนวทางจัดการในการอนุรัก ษภูมิปญ ญา
ชาวบานและวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมในหมูบานหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยใช วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก วิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกหมวดหมูตามประเด็น ตีความและ
สรางขอสรุปแบบอุปนัย นําเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห กลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลเปนประชาชนในพื้นที่ที่มีความรูความสามารถใน
ภูมิปญญาแตละดาน ผลการวิจัยพบวาการสืบทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค เปนการสืบทอดผานการบอกเลาจากบรรพบุรุษ และ ผูอาวุโสในชุมชนไมมีการจดบันทึก ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
บางสวนยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ไดแก ความเชื่อที่เกี่ยวกับหมอเดินเบี้ยหรือหมอบนเบี้ย ประเพณีของชุมชนที่ยังคงปฏิบัติ
สืบทอดตอกันมาและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในทองถิ่นอยางเดนชัด ไดแก ประเพณีกวนขาวทิพยในวันวิสาขบูชา และภูมิ
ปญญาดานการจักสาน แตที่กําลังจะ สูญหายและไมมีผูสืบทอด ไดแก เพลงโคราช หมอน้ํามนต หมอจับเสน แนวทางในการจัดการแบบ
มีสวนรวมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ สืบทอด และการคงอยูดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนบานหวยถั่วเหนือ เกิดขึ้น
จากการประชุมสภากาแฟของชุมชนที่กระตุนใหเกิดแนวคิดของการรวมมือกันระหวางผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน และผูรูในแตละหมูบ าน
เพื่อจัดทําขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชนที่ถูกตองและชัดเจน การรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของปราชญในชุมชนเพื่อไมใหเกิดการ
สูญหาย โดยการวางแผนใหปรากฏอยูในกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุที่องคการบริหารสวนตําบล หวยถั่วเหนือมีแผนดําเนินการที่จะ
จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่น การจัดการแบบมีสวนรวม
Abstract
This research aims to study the knowledge, current state of problems and the management approach
to conservation. Folk wisdom and local culture participated in Ban Huai Thua Nuea, Nong Bua District,
Nakhonsawan Province by qualitative research. Collect data from in-depth interviews, data analysis by
classification, interpret and create inductive conclusions and presented by descriptive analysis. The sample or
informant is a person in a knowledgeable area. The research found that the wisdom and local culture of Ban Huai
Thua Nuea community, Nong Bua district, Nakhonsawan province. It is inherited through ancestral narratives and
no senior citizen in the community. Some local wisdom and culture are still inherited to this day, including beliefs
about the doctor, or a doctor on a pawn. The traditions of the community continue to be inherited and
supported by local agencies prominently, including the tradition of stirring rice on the day of Visakha Puja and
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wisdom of basketry. But that's going to be lost and no successor. Community participation management
approaches for conservation, heritage, and preservation of local wisdom and culture of the Ban Huai Thua Nuea
community. It is the result of community coffee conferences that stimulate the concept of collaboration between
local leaders, community leaders, and educators in each village to provide accurate and clear information about
community history to gather the knowledge of the sages in the community to avoid loss. By planning to appear in
the activities of the elderly school, the Ban Huai Thua Nuea district administrative organization plans to establish a
senior school in the year 2019.
Keywords : folk wisdom, local cultural, participatory management

บทนํา
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมิใชสิ่งติดคางหรือการหยุดนิ่งทางประวัติศาสตร ในทางตรงกันขามตราบใดที่มนุษย
ยังคงเรียนรูและปรับตัวใหเขากับบริบททางสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นก็ยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุค สมัยเชน เดีย วกับ สวนอื่ น ๆ ของวัฒ นธรรม (สนิท สมัครการ, 2542) แมในชวงทศวรรษที่ ผานมา
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดขยายบทบาทและขอบเขตการปกครองเขามาครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ ในระดับชุมชน ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เทาเทียมกันในดานการขนสง ความมั่นคงและการเกษตรที่ดีขึ้น แตสิ่งหนึ่งที่ทําใหชุมชน
แตละชุมชนมีความแตกตางกัน คือ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น หากแตในปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อยางรวดเร็วที่เขามาในชุมชนตาง ๆ ทั้งในดานการสื่อสาร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการศึกษาแผนใหมที่เนนการ
คิดแบบตะวันตก การปลูกฝ งทัศ นคติที่ เอื้อตอกระบวนการเขาสูระบบทุน นิยม เยาวชนรุนใหม มีคานิยมที่เนน ความเป น
ตะวันตกมากขึ้น เนนความเจริญและทันสมัยแบบประเทศทางตะวันตกจนดูถูกภูมิปญญาเดิม มองวิถีชีวิตเรียบงายแบบเดิมวา
ลาหลัง สงผลใหเยาวชนรุนหลังเห็นคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตนเองนอยลง การถายทอด
ความรูและภูมิปญญาเดิมจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนจึงทําไดยากขึ้น จนสงผลใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมบางพื้นที่
กําลังเริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลา (ชานนท สุทธิชานนท, 2558) แมวาความทันสมัยและแนวคิดแบบตะวันจะเปนสวนสําคัญ
หนึ่งในการพัฒนาสังคมขั้นพื้นฐาน แตในขณะเดียวกัน ก็เปนการทําลายวิธีคิดและภูมิปญญาทองถิ่นเดิมที่ไดรับการสืบทอดตอ
กันมาเปนเวลาชานาน ซึ่งแทที่จริงแลวทุกชนชาติจําเปนตองมี ภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชเปนกลไกสําคัญที่ทําใหสามารถดํารงชีวิต
ใหอยูรอดไดในสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นถูกสะสมขึ้นมาจากประสบการณของชีวิต สังคมและในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
ผานกระบวนการเรียนรูและถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรมที่ไดจากการเรียนรูของคนในแตละทองถิ่นที่แตกตางกันไปและ
อาจมีลักษณะเฉพาะตัว มีการเชื่อมโยงกัน แบบบูรณาการระหวางความรูจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ชีวิต สังคม จิตใจ
ความศรัทธาตอผูอาวุโส กลายเปนองคความรูหลายประเภททั้งในลักษณะนามธรรม ในลักษณะโลกทัศน ปรัชญา เปนสิ่งแสดง
ใหเห็นบริบททางสังคม ความเปนรากเหงา อัตลักษณและคุณคาที่มีความหมายในวิถีชีวิตของชุมชน
ชุม ชนบ านห วยถั่ วเหนื อ ป จ จุบั น อยูในเขตความรับ ผิด ชอบขององค ก ารบริห ารสว นตํ าบลหว ยถั่ วเหนือ ตํ าบล
หวยถั่วเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ประกอบไปดวยหมูบานทั้งหมดจํานวน 9 หมูบาน มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ
ประมาณ 25,000 ไร หรือประมาณ 30.23 ตร.กม. มีจํานวนประชากรรวมประมาณ 3,355 คน จํานวนครัวเรือนประมาณ
1,324 ครัวเรือน โดยสวนมากเปนพื้นที่ทางการเกษตร จํานวนประมาณ 18,475 ไร (องคการบริหารสวนตําบลหวยถั่วเหนือ,
2560) จากคําบอกเลาของผูสูงอายุในชุมชน พบวาเปนชุมชนเกาแกที่มีประวัติศาสตรการกอตั้งชุมชนมามากกวา 100 ป พื้น
เพดั้งเดิมของชุมชนนั้นไดอพยพมาจาก จังหวัดตาง ๆ ในแถบทางภาคอีสานและภาคกลาง เชน นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี
สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา มีการสื่อสารโดยใชภาษาถิ่นตามที่อพยพมาเปนสวนใหญ มีคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนปจจุบัน ไดแก ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีกวนขาวทิพย ภาษา
เพลงพื้นบาน การละเลน และความเชื่อ เปนตน ซึ่งในปจจุบันชุมชนบานหวยถั่วเหนือกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนผานทางสภาพ
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สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว สงผลใหมิติศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่นถูกลดคุณคา บทบาท และ
ความสําคัญลง เกิดการสูญหายขององคความรูและการสืบทอดจากรุนสูรุน สมาชิกและเยาวชนในชุมชนไมตระหนักถึงคุณคา
และความสําคัญ ขาดแนวทาง ในการสนับสนุน สงเสริมอยางแทจริงจากหนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่น ประกอบกับการที่
ปราชญพื้นบานที่เปนผูสูงอายุนั้นไดกลายเปนผูปวยติดเตียง ทุพพลภาพ และเสียชีวิตลงในทุกปจึงเปนการเพิ่มโอกาสในการ
สูญหายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนมากขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลหวยถั่วเหนือไดตระหนักและเล็งเห็นถึงสภาพปญหาจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่จะ
สงผลใหชุมชนบานหวยถั่วเหนือ ตองสูญเสียความภาคภูมิใจในฐานประวัติศาสตรและรากเหงาของชุมชน รวมถึงความเปน
อัตลักษณ ทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ ญาทองถิ่นของตนเอง จึงไดรวมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในการศึกษาวิจัยเพื่อสืบคนองคความรู สภาพปญหาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในดานตาง ๆ
เช น ศิ ล ปะพื้ น บ า น คติ ค วามเชื่ อ ประเพณี พิ ธี ก รรม และวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนบ า นห ว ยถั่ ว เหนื อ อํ า เภอหนองบั ว
จังหวัดนครสวรรค เพื่อที่จะรวบรวมองคความรู บทบาท คุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน
การหาแนวทางในการจั ดการ การอนุรักษฟนฟู สืบทอด หรือพัฒ นาเปนแหลงเรียนรูสําหรับเยาวชนหรือสมาชิกในชุมชน
เพื่อใหเกิดการคงอยูของอัตลักษณดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบานหวยถั่วเหนือ ที่เปนการแสดงถึง
ความเปนตัวตนและรากเหงาของชุมชนไดอยางภาคภูมิใจ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาองค ความรูดานวัฒ นธรรมและภู มิปญ ญาท องถิ่น ของชุม ชนบานหวยถั่วเหนือ ตําบลห วยถั่วเหนื อ
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
2. เพื่ อ วิ เคราะห ส ภาพป ญ หาเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของชุ ม ชนบ า นห ว ยถั่ ว เหนื อ ตํ า บล
หวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ สืบทอดและการคงอยูดานภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนบานหวยถั่วเหนือ ตําบลหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
วิธีดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาแบบเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช ก ารสั ม ภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structured Interviews) โดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ตาม
ประเด็น ที่กําหนด การจดบันทึก การบันทึกภาพและเสียง เกี่ยวกับแนวทางการจัดการภูมิปญ ญาและวัฒ นธรรมท องถิ่น
แบบมีสวนรวม บานหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
2. กลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลสําคัญที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวม บานหวยถั่วเหนือ
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถใน
ดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เปนที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งหมด 40 คนดังนี้
2.1 ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ (Key Informants: KI) คื อ ปราชญ ท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ า นห ว ยถั่ ว เหนื อ
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 คน
2.2 กลุมผูเกี่ยวของ (Casual Informants: CI) ไดแก ผูที่สนใจแนวทางการจัดการแบบมีสวนรวมในการ
จัดการดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนบานหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ไดแก ผูบริหาร
องคการบริหารสวนทองถิน่ หรือผูนําทองถิ่น หรือผูบริหารสถานศึกษา หรือผูนําทางจิตวิญญาณ จํานวน 10 คน

808

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

2.3 กลุมบุคคลทั่วไป (General Informants: GI) ไดแก ประชาชนที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ทําการวิจัย หรือ
เจาหนาที่ปกครองทองถิ่น หรือครู/อาจารย หรือผูนําตามธรรมชาติ จํานวน 20 คน
3.เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในงานวิจัย ไดแก ตัวผูวิจัยที่ลงสัมภาษณและเก็บรวบรวม
ข อ มู ล ต า ง ๆ จากภาคสนาม จะใช แ บบสั ม ภาษณ แ บบมี โครงสร าง (Structured Interviews) ใช สั ม ภาษณ ผู ที่ มี ค วามรู
ดาน ภูมิ ป ญ ญาสุ ขภาพ โดยใช วิธีการสังเกตแบบไม มี สวนรวม (Non-Participant Observation) ตามประเด็ น ที่ศึ ก ษา
การจดบันทึก การบันทึกภาพและเสียง
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ โดยการตรวจสอบความตรงตอเนื้อหา (Content Validity)
ซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ แบบมีโครงสรางโดยใหครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย
โดยผูวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัยไดทําการตรวจสอบพิจารณาขอคําถามในการสัมภาษณที่ความสอดคลองและครอบคลุม
กอนนําไปเก็บขอมูล
5. ขัน้ ตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action research) และใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ไดจากการศึกษาจากแหลงขอมูล ชั้นปฐมภูมิ (Primary
Source) และชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ที่เปนตํารา คูมือ หนังสือ วารสารบทความ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย
และเอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ และให ค วามสํ าคั ญ กั บ มิ ติ วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร
การวิจัยของชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ตลอดจนแผนงานโครงการ
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
5.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เพื่อศึกษาประวัติศาสตรชุมชน คติความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต
และบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของพื้นที่ และผูใหขอมูลหลักตาง ๆ
5.3 การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสรางอยางไมเปนทางการ
แตตองการขอมูลละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณเองและตองตั้งแนวคําถามอยางกวาง ๆ
เตรียมไวตามวัตถุประสงคที่ตองการ
5.4 การสังเกต (Participant Observation) เพื่อใชเก็บขอมูลภาคสนามแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
ในการดําเนินการศึกษา
5.5 การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนวิธีการหนึ่งในการเก็บขอมูลเปนลักษณะของ
การพูดคุย แลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็น โดยมีกลุมผูเขารวมสนทนา ไดแก
1) กลุมผูรู (Key Informants) จํานวน 10 คน
2) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informants) จํานวน 10 คน
3) กลุมผูเกี่ยวของ (General Informants) จํานวน 20 คน
เพื่อที่จะระดมความคิด องคความรู และประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ในดานคุณคา ความสําคัญ การอนุรักษฟนฟู และการสืบทอด
5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Form) เปนการจัดกิจกรรมเพื่อนําประเด็นปญหาแนวทางรวม
หารือเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนในการการจัดการวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุมชนบานหวยถั่วเหนือ
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5.7 การนําไปใชและการประเมินผล ผูวิจัยนําแนวทางที่ไดคืนกลับสูทองถิ่นเพื่อนําไปกําหนดเปนนโยบาย
เพื่อใหทองถิ่นไดดําเนินการตอไป
6. การตรวจสอบขอมูล
ผูวิจัยกําหนดวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดกอนนําไปวิเคราะห ดวยวิธีการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Method) ดังตอไปนี้
1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เป นการตรวจสอบขอมูลที่ไดมา
วามีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด ซึ่งตรวจสอบจากขอมูลตางแหลงที่มา ตองไดขอมูลในลักษณะเดียวกัน
2) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodology Triangulation) ซึ่งเปน
วิธีการที่เก็บขอมูลดวยวิธีการที่ตางกัน เพื่อไดมาซึ่งขอมูลที่เปนเรื่องเดียวกัน ไดแก ใชการสังเกต การสัมภาษณ การบันทึก
และจากการบันทึกเสียง โดยนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันและจากการสัมภาษณผูใหขอมูลนํามาสรุปดวยกัน เพื่อสรุปความตรง
ตอเนื้อหาของขอมูล
7.การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับ
1) ข อ มู ล ทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น แบบมี ส ว นร ว ม บ า นห ว ยถั่ ว เหนื อ
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
2) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเภทแนวทางการจั ด การภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น แบบมี ส ว นร ว ม
บานหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยไดแบงหมวดหมูในการศึกษาออกเปน 6 กลุม คือ ประวัติศาสตรชุมชน ความเชื่อ ประเพณี ภูมิปญญา
ทอ งถิ่ น ศิล ปะการแสดงพื้ น บาน และวัฒ นธรรมท องถิ่น โดยใช การสนทนากลุ มและการเก็ บ ขอมู ล ในพื้ น ที่ ทํ าให พ บวา
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนบานหวยถั่วเหนือยังไมมีการเก็บรวบรวมและจัดทําขอมูลในลักษณะของสารสนเทศ
ที่ชัดเจน ใชวิธีการจดจําและสืบทอดจากการบอกเลาจากผูสูงอายุหรือผูรูในชุมชน ซึ่งทําใหเกิดความสับสนและคลาดเคลื่อน
ของขอมูลในดานประวัติศ าสตรชุมชน โดยสวนมากเปน การอางอิงในลักษณะของคําบอกเลาจากการอพยพยายถิ่นของ
กลุม คนไทเชื้อสายตาง ๆ โดยเฉพาะคนไทโคราชที่เขามาอยูในชุมชนบานหวยถั่วเหนือเปนกลุมแรก ๆ ประมาณ 100 กวาป
ที่ผานมา รวมถึงอางอิงคําบอกเลาจากตํานานคนไทหนองบัว คนไทระเหว ที่มีถิ่นฐานเดิมใกลเคียงกับพื้นที่บานหวยถั่วเหนือ
อีกดวย ภูมิ ปญ ญาและวัฒ นธรรมที่โดดเดนของชุมชนที่ ยังคงปรากฏอยูในปจจุบันได แก การจักสานผลิต ภัณ ฑ จากไม ไผ
เชน ไซ ลอบ กระบุง ศิลปะการแสดงพื้นบานที่กําลังจะสูญหายไปและขาดการสืบทอด ไดแก เพลงโคราช ที่มีเฉพาะในหมู 7
บานรังยอย ซึ่งเปนกลุมของคนไทชื้อสายโคราชที่ อพยพมา โดยปจจุบันคงเหลือผูสูงอายุที่สามารถรองเพลงโคราชไดบาง
จํ า นวน 2 คน ประเพณี ที่ สื บ ทอดปฏิ บั ติ ต อ กั น มาในหลาย ๆ หมู บ า นอย า งยาวนานและได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หนวยงานทองถิ่นอยางเดนชัด คือ ประเพณีกวนขาวทิพยในวันวิสาขบูชา โดยจะจัดขึ้นที่วัดของแตละหมูบาน นอกจากนี้ ยัง
พบความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมการเดินเบี้ย (บนเบี้ย) เพื่อใชเสี่ยงทายสาเหตุของการเจ็บปวย หรือทํานายสาเหตุของปญหาทุกข
รอนตาง ๆ ในหลายหมูบานซึ่งมีความแตกตางกันของเชื้อสายในกลุมผูอพยพมา เชน คนไทสระบุรี ไทหนองบัว หรือไทระเหว
ผลการศึกษาวิจัยไดแสดงถึงแนวทางในการจัดการขอมูล องคความรูของภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน
บานหวยถั่วเหนือที่สําคัญไดแก การรวมมือกันระหวางผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน และผูรูในแตละหมูบานรวมกันชําระและจัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชนแบบสารสนเทศที่ถูกตองและชัดเจน รวมถึงการรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของปราชญ
ชุมชน เพื่อไมใหเกิดการสูญหาย โดยใชการวางแผนใหปรากฏอยูในกิจกรรมคลังปญญา หรือหองเรียนภูมิปญญาของโรงเรียน
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ผูสูงอายุ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหวยถั่วเหนือมีแผนดําเนินการที่จะจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุขึ้นในพื้นที่ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 นี้
อภิปรายผล
ความสําคัญของภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นเปนสิ่งเกื้อประโยชนตอสวนรวมมากกวาสวนบุคคล ทั้งยังสามารถ
ขยายผลสื บ เนื่ อ งอย า งกว า งขวาง คนส ว นใหญ ในสั ง คมสามารถรั บ เอาภู มิ ป ญ ญานั้ น ๆ เข า สู วิ ถี ชี วิ ต ได อ ย า งมี ร ะบบ
พลังและคุณคาของภูมิปญญาไมใชสิ่งที่สูงเหนือวิสัยที่ชาวบานจะนําเอามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไมได แตภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่นที่ทรงคุณคาเหลานี้จะคอย ๆ ซึมซาบเขาสูนิสัย กระบวนการคิด และการกระทําจนกลายเปนสามัญ
ลักษณะ เปนขนบนิยมหรือวิถีของคนรุนตอ ๆ มา รากเหงาของภูมิปญญามักเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต วิถีชุมชนที่เกิดจาการกระทํา
การเสาะแสวงหา การสร า งสรรค ข องคนรุ น ก อ น ๆ มาปรั บ ให เกื้ อ กู ล แก ก ารดํ า รงชี วิ ต และค อ ย ๆ แตกหน อ ต อ ยอด
เปนวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาเพื่อจรรโลงจิตใจ เปนเครื่องประเทืองอารมณ ตลอดจนเปนปทัสถานที่ยึดถือกันวาเปนความดี
ความงามเป น มรดกทางวัฒ นธรรมที่ ดี งามของท อ งถิ่ น นั้ น ๆ สอดคล อ งกับ อารีรั ตน พุ ฒิ รุงโรจน (2557) ที่ ได อ ธิบ ายถึ ง
ความสําคัญของภูมิปญญาที่เปนความรูทั้งทางดานศาสตรและศิลป ซึ่งแฝงดวยคุณคาหลากหลายดานอันสงผลตอการดําเนิน
ชีวิต
การสื บ ทอดภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ของชุ ม ชนห ว ยถั่ ว เหนื อ อํ า เภอหนองบั ว จั ง หวั ด นครสวรรค
เป น การสื บ ทอดผ านการบอกเล าจากบรรพบุ รุษ และผูอ าวุ โสในชุ ม ชนไม มี ก ารจดบั น ทึ ก จึงทํ าให เกิ ด ความสั บ สนและ
การคลาดเคลื่อนของขอมูลที่ปรากฏในปจจุบัน ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นบางสวนของบานหวยถั่วเหนือยังคงมีการสืบ
ทอดมาจนถึงปจจุบัน เชน ความเชื่อที่เกี่ยวกับหมอเดินเบี้ยหรือหมอบนเบี้ย ภูมิปญญาดานการจักสาน ประเพณีการกวานขาว
ทิพย และมีบางสวนกําลังจะสูญหายและขาดผูสืบทอด ไดแก เพลงโคราช หมอน้ํามนต หมอจับเสน ซึ่งวิธีการสืบทอดและ
สภาพปจจุบันของภูมิปญ ญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนหวยถั่ว เหนือที่ปรากฏอยูนี้ได สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ชานนท สุท ธิชานนท (2558) ที่ ศึกษาถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ อนุ รักษ ภู มิป ญ ญาชาวบ านในตําบล
คลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่พบวาลักษณะการถายทอดภูมิปญญาชาวบานและสืบทอดวัฒ นธรรมในตําบล
คลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปนการถายทอดผานบรรพบุรุษ พอแม ปูยา ตายาย และญาติพี่นองและภูมิปญญา
ชาวบาน สวนใหญเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพของครอบครัว ทําใหภูมิปญญาชาวบานบางสวนยังคงมีรุนลูกรุนหลานสืบ
ทอดตอ ๆ กันมาแตภูมิปญญาสวนหนึ่งในปจจุบันแทบที่จะไมพบเห็นและไมมีผูสืบทอดตอ เพราะอิทธิพลจากเทคโนโลยี
สมัยใหมที่เขามาแทรกแซงจนภูมิปญญาชาวบานนั้นคงเหลืออยูเพียงคําบอกเลาเทานั้น สภาพปญหาของการขาดการสืบทอด
หรือผูสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนหวยถั่วเหนือนี้ยังสอดคลองกับอารีรัตน พุฒิรุงโรจน (2557) ที่ศึกษา
เกี่ยวบทบาทของภูมิปญญาวาวไทย ที่พบวา การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเปนสิ่งสําคัญ ที่ทําใหภูมิปญญาวาวไทยถูกลด
บทบาทลงกลายเปนภูมิปญญาที่ขาดผูสืบทอด การถายทอดความรูจากรุนสูรุนจึงขาดหายไป ขาดการไดรับความสนใจจาก
หน วยงานและบุ ค คล เป น ผลให ก ารดํ า เนิ น งานการอนุ รัก ษ ภู มิ ป ญ ญาจึ งควรได รั บ การสนั บ สนุ น จากหน วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถานศึกษา โดยการจัดเก็บรวบรวมความรูเรื่องวาวมีการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะ
เปนหนังสือ สื่อการเรียนการสอน จัดตั้งใหมีการดํา เนินงานรวมกันในรูปแบบขององคกรจัดตั้งแหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ของชุมชน เพื่อกอใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษ รวมกัน อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธและเรื่องการจัดการเรียนรู
แลกเปลี่ยน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงคุณ จันทจร (2549) ที่ไดระบุถึงวิธีการถายทอดภูมิปญญาพื้นบานผานรุนสูรุน
และสวนหนึ่งเกิดจากประสบการณ ความชอบสวนตัว ผานการลงมือปฏิบัติจริง ผานการดําเนินชีวิตประจําวันและการจดจํา
แนวทางในการจั ด การแบบมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ สื บ ทอด และการคงอยู ด า นภู มิ ป ญ ญา
และวัฒ นธรรมท อ งถิ่ น ของชุ มชนบ านห วยถั่วเหนื อ เป น ผลที่ เกิด ขึ้น การประชุม สภากาแฟของผูบ ริห าร ผูนํ าชุ มชนและ
ประชาชนที่เขามารวมประชุม โดยแสดงใหเห็นถึงความตองการและการรวมมือกันระหวางผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน และผูรูใน
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แตละหมูบานจัดทําขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชนที่ถูกตองและชัดเจน โดยเสนอใหมีการรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของ
ปราชญ ในชุมชนเพื่อไมใหเกิดการสูญ หาย ซึ่งแนวทางดังกลาวได สอดคลองกับ ชุติมา สามารถ และเก็ตถวา บุญ ปราการ
(2559) ที่ทําการศึกษาการจัดการดูแลปาชุมชนอยางมีสวนรวม ของชุมชนบานนิคมพัฒนาที่ 1 ตําบล ทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา ที่พบวาผูนําและสมาชิกในชุมชนมีรูปแบบการจัดการปาชุมชนโดยการเริ่มจากการสรางจิตสํานึกในการทําให
รู สึ ก ว า ป า ชุ ม ชนเป น ของทุ ก คนและมี ค วามรู สึ ก หวงแหนป า มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ม ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพื่อใหทกุ คนไดมีสวนรวมในการจัดการดูแล มีการตั้งกฎระเบียบในการเขาไปใชประโยชนจากปา
ชุมชน มีวิธีการจัดการดูแลปาผานทางการใชภูมิปญญาทองถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และสอดคลองกับ คํากิ่งแกว
ปดทํามะวง (2550) ที่พบวาการมีสวนรวมของประชาชนที่เห็นความสําคัญภูมิปญญาทองถิ่น และแนวทางในการมีสวนรวม
ของชุมชนเปนแนวทางที่สําคัญของการจัดการปาผลิตแบบยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของประชาชน จากกรณีศึกษาปาผลิตประ
ทุมพอน เมืองประทุมพอน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสอดคลองกับอนุชา มวงใหญ (2559)
ที่ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางยั่งยืน โดยพบวาคุณสมบัติของผูนํา
ความรวมมือรวมใจในการแกไขปญ หาของชุมชน การสนับ สนุนในดานอื่น ๆ จากหนวยงานภายนอกรวมกับการกําหนด
กฎระเบียบ ที่ใชเปนแนวปฏิบัติในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนที่ยอมรับของชุมชน ทําใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยใชวัฒนธรรมชุมชนไดอยางยั่งยืน
สรุปผลการวิจัย
ประเด็ น การศึ ก ษาแนวทางการจั ด การภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น แบบมี ส ว นร ว มบ า นห ว ยถั่ ว เหนื อ
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ทําใหทราบถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น ในชุมชน
บานหวยถั่วเหนือที่ปรากฏเดนชัด ไดแก ความเชื่อที่เกี่ยวกับหมอเดินเบี้ย หรือหมอบนเบี้ย ที่มียังไดรับการยอมรับในชุมชน
และยังมี ผูสืบ ทอดอยูในปจจุบั น ประเพณี ที่ สําคัญ ของชุม ชนที่ ยัง คงปฏิบั ติสืบ ทอดตอกัน มาและได รับ การสนับ สนุน จาก
หนวยงานในทองถิ่นอยางเดนชัดไดแก ประเพณีกวนขาวทิพยในวันวิสาขบูชา และภูมิปญญาดานการจักสานจากไมไผเปน
อุปกรณตาง ๆ เพื่อใชและจําหนาย เชน ไซ ลอบ กระบุง สวนสภาพปจจุบันปญหาของภูมิปญ ญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่กําลังอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญหายอยางมากไดแก ประวัติศาสตรชุมชนทีย่ ังมีความคลาดเคลื่อนและสับสน อันเนื่องมาจาก
ใชการถายทอดเรื่องราวโดยวิธีการจดจําจากคําบอกเลาของผูคนในอดีต ไมมีการตรวจสอบและการบันทึกที่ชัดเจน การขาด
ความตระหนักถึงคุณ คาและการสืบทอดศิลปะการแสดงเพลงโคราชในหมูที่ 7 บานรังยอย ซึ่งถือเปนอัตลักษณอยางหนึ่ง
ที่ แ สดงถึ ง บริ บ ทของชุ ม ชนที่ มี ช าวไทโคราชอาศั ย อยู รวมถึ ง การขาดการสื บ ทอดภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมด านอื่ น ๆ
เช น หมอน้ํ า มนต หมอจั บ เส น หมอทํ า ขวั ญ ผลจากการวิ จั ย นํ า มาสู แ นวทางในการจั ด การแบบมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน
เพื่อการอนุรักษ สืบทอด และการคงอยูดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนบานหวยถั่วเหนือ โดยไดถูกนําเสนอไว
ในการประชุมสภากาแฟที่หมู 4 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เกี่ยวกับการรวมมือกันระหวางผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน และผูรู
ในแตละหมูบานจัดทําขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชนที่ถูกตองและชัดเจน การรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของปราชญ
ในชุมชนเพื่ อไมให เกิดการสูญ หาย โดยการวางแผนให ปรากฏอยูในกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุที่ องคการบริหารสวน
ตําบลหวยถัว่ เหนือมีแผนดําเนินการที่จะจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ไดสนับสนุนงบประมาณ
และการชวยบริหารจัดการโครงการวิจัย
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ผูวิจัยขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลหวยถั่วเหนือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูบริหาร นักวิจัยในชุมชน
เปนอยางยิ่งที่ไดอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวง บุคคลที่สําคัญที่สุดของงานวิจัย ผูรูทุกทานที่กรุณาใหขอมูล
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งในงานวิจัยชิ้นนี้
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คือ ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยในตําบลหนองตูม จํานวน 38 ราย ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการจัดการขยะเปลือกกลวย
และขยะอินทรียของประชาชนคือการนําไปทําปุยหมัก แตยังไมใชวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม เนื่องจากเปนลักษณะการกองทิ้งไวบริเวณที่อยู
อาศัย ซึ่งประชาชนควรไดรับความรูในดานการทําปุยหมักอยางถูกวิธีตอไป ในดานพฤติกรรมการคัดแยกขยะ พบวา ประชาชนสวนใหญมีการ
ปฏิบัติเปนประจํา โดยประชาชนมีทั้งความรูความเขาใจ และมีสวนรวมในการปฏิบัติอยูในเกณฑดี แตในประเด็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการวางแผน
แกไขปญหา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอบต. ประชาชนยังมีสวนรวมอยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด นอกจากนี้ ในดานความตองการของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ พบวาประชาชนมีความตองการใหอบต. เพิ่มจํานวนถังขยะแบบแยกประเภท แสดงใหเห็นวา ประชาชนสวนใหญ
ใหความรวมมือในการคัดแยกประเภทของขยะเปนอยางดี ดังนั้น ประเด็นสําคัญที่สามารถนําไปใชในการรางนโยบายเพื่อพัฒนาดานการจัดการขยะ
จึงควรเปนเรื่องของการจัดการขยะเปลือกกลวยอยางถูกวิธี และการสงเสริมการมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผนแกไขปญหาและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอบต.
คําสําคัญ : พฤติกรรมการจัดการขยะ เปลือกกลวย การมีสวนรวม
Abstract
Banana processing products are important products from Nong Tum community, Kongkrilas District, Sukhothai
Province. The processing activities caused more than 16 tons of banana peel waste per day. Mostly, the banana peels were
still not properly managed and may cause environmental problems. Then the objectives of this research were to study the
people's behaviors, problems and requirements of banana peel waste management. The samples were 38 units of banana
processing entrepreneurs in Nong Tum community. Results revealed that the people's behavior to manage the banana peel
and organic wastes was composting. However, the method of composting was not suitable due to the banana peels were
dumped into residence areas. Thus peoples should be more educated about the composting process. For the waste
segregation behaviors, peoples always segregate the hazardous and recycle wastes from the general waste. The people's
knowledge and participation in practice were in a good level but the people's participation in the planning process for
solving problem and performance appraisal of the Subdistrict Administrative Organization (SAO) were in a low to very low
level. Moreover, most of people required more waste segregation bins in the community revealing a good participation in
the segregation of waste. Therefore, the important issues that can be used to draft the development strategy of waste
management should be the proper banana peel waste management, and the promotion of people's participation in the
planning process and performance appraisal of SAO.
Keywords : waste management behavior, banana peel, participation
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บทนํา
ตําบลหนองตูมเปนตําบลหนึ่งใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย มีพื้นที่ประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู
5,432 คน หรือเทากับ 1,537 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อหมดฤดูทํานาปก็จะมีการทํานา
ปรังเปนบางพื้นที่ และอีกหนึ่งอาชีพหลักที่สรางรายไดใหกับชุมชนคือ การแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง
ของชุมชนหนองตูมคือ กลวยฉาบ กลวยอบเนย กลวยเคลือบคาราเมล มันทอด เผือกทอด ฟกทองทอดเนย เปนตน ทําให
เกษตรกรบางสวนที่วางเวนจากการทําไรนา มีการรับจางปอกเปลือกกลวยเพื่อสงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑขนาดเล็กที่กระจาย
อยูทั่วชุมชนหนองตูม เมื่อสินคาเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ
จึงมีความตองการวัตถุดิบเพื่อปอนเขาสูโรงงานมากขึ้น ปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่พบในชุมชนหนองตูมจึงเปนปญหาดานการ
จัดการขยะเปลือกกลวยที่เหลือหลังจากการปอนวัตถุดิบเขาสูโรงงานแปรรูป เนื่องจากคนในชุมชนสวนมากมักจะรับกลวยทั้ง
หวีมาทําการปอกเปลือกเองในครัวเรือนกอนที่จะสงเฉพาะตัวเนื้อกลวยเขาสูโรงงานแปรรูป ขยะเปลือกกลวยเหลือทิ้งจึงเป น
หนาที่ของแตละครัวเรือนที่จะตองจัดการกันเอง ซึ่งสวนมากพบวามีการจัดการอยางไมถูกตอง เชน การนําเศษเปลือกกลวยไป
กองทิ้งไวในบริเวณบานเพื่อปลอยใหยอยสลายไปเอง ทําใหเกิดปญหาทั้งในเรื่องของทัศนียภาพ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวน
เปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีบางครัวเรือนที่นําเศษเปลือกกลวยไปทิ้งรวมในถังขยะทั่วไป ทําใหเกิดปญหาการเนาเหม็นและ
เปนการเพิ่มภาระการจัดเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจากขอมูลการจัดการขยะของชุมชนหนองตูมพบวา ปริมาณ
ขยะโดยเฉลี่ยในแตละวันมีมากถึง 1.24 ตัน คิดเปนคาใชจายในการบริหารจัดการที่สูงถึงกวา 800,000 บาทตอป ถาหากคนใน
ชุมชนมีแนวทางในการจัดการกับขยะเปลือกกลวยดังกลาวได จะเปนการชวยลดภาระในการจัดการขยะและคาใชจายของ
องคการบริหารสวนตําบลได นอกจากนี้ยังชวยใหสภาพแวดลอมของชุมชนดีขึ้นอีกดวย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการศึ กษา
พฤติกรรม ปญหา และความตองการในการจัดการขยะเปลือกกลวยและขยะมูลฝอยครัวเรือนของผูประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากกลวยในตําบลหนองตูม รวมถึงการรวมกันหาแนวทางในการจัดการขยะเปลือกกลวยของชุมชนหนองตูม เพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดการขยะเปลือกกลวยอยางเหมาะสมตอบริบทและความตองการของคนในชุมชน และใชเปนตนแบบใน
การจัดการขยะอยางยั่งยืนของชุมชนหนองตูมตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นพฤติกรรมการจัดการ ปญหา การมีสวนรวม และความ
ตองการในการจัดการขยะเปลือกกลวย และขยะมูลฝอยครัวเรือน โดยแบงออกเปน 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2
สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
สวนที่ 3
ความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
สวนที่ 4
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
สวนที่ 5
กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ
สวนที่ 6
การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
สวนที่ 7
ความตองการจัดการขยะมูลฝอย และขอเสนอแนะอื่นๆ
สวนเพิ่มเติม ประเด็นคําถามสัมภาษณเกี่ยวกับปริมาณขยะเปลือกกลวยที่เกิดขึ้นในแตละครัวเรือน ผลกระทบที่
เกิดขึ้น วิธีการจัดการ การนําไปใชประโยชน และความตองการแกปญหาตางๆ
2.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย ประชาชนผูประกอบอาชีพรับจางปอกเปลือกกลวย และกลุมสหกรณ
แปรรูปกลวยตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 38 ราย
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3. พื้นที่ดําเนินงาน
เขตพื้นทีต่ ําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
4.การวิเคราะหขอมูล
4.1. การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และสวนที่ 2 สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะ
มูลฝอยของชุมชน ใชการประเมินผลเปนรอยละ
4.2 การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 3 ความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ใชการ
ประเมินจากคะแนนความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม โดยกําหนดเกณฑดังนี้
1-7 คะแนน ระดับความรูนอย
8-11 คะแนน ระดับความรูปานกลาง
12-15 คะแนน ระดับความรูมาก
4.3 การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน และสวนที่ 5 กฎระเบียบ
ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ ใชการประเมินผลเปนรอยละ
4.4 การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 6 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบล จะใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวม โดยมีเกณฑดังนี้
ระดับคะแนน 5.50 - 6.00
ประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4.50 - 5.49
ประชาชนมีสวนรวมมาก
ระดับคะแนน 3.50 - 4.49
ประชาชนมีสวนรวมปานกลาง
ระดับคะแนน 2.50 - 3.49
ประชาชนมีสวนรวมนอย
ระดับคะแนน 1.50 - 2.49
ประชาชนมีสวนรวมนอยที่สุด
ระดับคะแนน 1.00 - 1.49
ประชาชนไมเคยมีสวนรวม
4.5 การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 7 ความตองการจัดการขยะมูลฝอย จะใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ของระดับความตองการ โดยมีเกณฑดังนี้
ระดับคะแนน 4.50 - 5.00
ประชาชนมีความตองการมากที่สุด
ระดับคะแนน 3.50 - 4.49
ประชาชนมีความตองการมาก
ระดับคะแนน 2.50 - 3.49
ประชาชนมีความตองการปานกลาง
ระดับคะแนน 1.50 - 2.49
ประชาชนมีความตองการนอย
ระดับคะแนน 1.00 - 1.49
ประชาชนมีความตองการนอยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย ประชาชนผูประกอบอาชีพรับจางปอกเปลือกกลวย และกลุมสหกรณ
แปรรูปกลวยตําบลหนองตูม ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 86.8) สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป
(รอยละ 34.2) สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 78.9) มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน (รอยละ 52.6) และอยูอาศัย
ในชุมชนนี้มานานกวา 20 ป (รอยละ 97.4)
2. สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
ผูตอบแบบสอบถามทุกคนระบุวาครัวเรือนของตนมีขยะอินทรียเกิดขึ้นในปริมาณมากกวา 5 กิโลกรัมตอวัน ซึ่ง
จากการลงสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเฉพาะขยะเปลือกกลวย พบวามีปริมาณโดยรวมกวา 16 ตันตอวัน โดยสวนใหญระบุวา
ใชวิธีจัดการโดยนํามาทําปุยหมัก (ตารางที่ 1) โดยขยะประเภทที่ครัวเรือนสวนใหญระบุวามีเกิดขึ้นในแตละวัน ไดแก ขยะ
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ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามลําดับ ซึ่งในภาพรวมแลว ประชาชนมีวิธีการจัดการไดคอนขางเหมาะสม เชน แยก
ขยะรีไซเคิลไวขาย แตก็มีบางสวนที่ยังใชวิธจี ัดการทีไ่ มเหมาะสม เชน การเผาขยะทั่วไป การทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไป
ตารางที่ 1 ประเภท ปริมาณ และวิธีการจัดการขยะจากครัวเรือน
ครัวเรือนที่ระบุวามีขยะ
ประเภทขยะ
ปริมาณตอครัวเรือน
(รอยละ)
ขยะอินทรีย
100.0
มากกวา 5 กก.ตอวัน
ขยะรีไซเคิล

47.4

6-10 ชิ้นตอวัน

ขยะทั่วไป

84.2

มากกวา 30 ชิ้นตอวัน

ขยะอันตราย

26.3

นอยกวา 5 ชิ้นตอสัปดาห

วิธีการจัดการ (รอยละ)
- ทําปุยหมัก (69.2)
- กองทิ้งบริเวณบาน (13.5)
- เก็บแยกไวขาย (44.8)
- ทิ้งลงถังขยะของอบต. (20.7)
- เก็บแยกไวขาย (53.7)
- เผา, กองทิ้งไวบริเวณบาน (19.6)
- เก็บแยกไวขาย (56.3)
- ทิ้งลงถังขยะของอบต. (37.5)

3. ความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
การประเมินความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ใชแบบทดสอบจํานวน 15 ขอ โดย
แบงระดับความรูความเขาใจออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับความรูนอย ปานกลาง และมาก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ รอยละ 71.1 มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง และสวนที่เหลือรอยละ 28.9 มีความรูความเขาใจอยูในระดับ
มาก ในด า นความรูค วามเข า ใจของประชาชนส วนใหญ ในแต ล ะข อ คํ า ถาม จากการรวบรวมผลคะแนน พบวา ผู ต อบ
แบบสอบถามทุกคน (รอยละ 100) มีความรูความเขาใจวา ขยะเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม สามารถนํามาใชทําเปนปุย
หมักได ขวดน้ําพลาสติกแบบใส สามารถนํามาแปรรูปใชใหมได และทราบวาถังรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลตองมีฝา
ปดมิดชิด ไมรั่วซึม สามารถทําความสะอาดไดงาย ในขณะที่ประเด็นคําถามที่ผูตอบแบบสอบถามยังมีความรูความเขาใจที่ผิด
เกี่ยวกับดานการจัดการขยะมูลฝอย ยังมีอีกหลายประเด็น โดยประเมินจากขอคําถามที่มีจํานวนผูตอบถูกนอย ไดแก
- รอยละ 84.2 ยังมีความเขาใจผิดวา ถังขยะในครัวเรือนควรมีขนาดใหญ เพื่อรองรับขยะไดทั้งหมด และสามารถ
เก็บไดเปนเวลาหลายวัน เมื่อเต็มแลวจึงคอยนําไปกําจัด
- รอยละ 86.8 ยังมีความเขาใจผิดวา การลดปริมาณขยะมูลฝอย สามารถทําไดโดยนําขยะทุกชนิดที่มีอยูใน
บริเวณบานไปทิ้งลงถังขยะ และปลอยใหเจาหนาที่รัฐเปนผูนําไปกําจัด
- รอยละ 44.7 ยังมีความเขาใจผิดวา การคัดแยกประเภทของขยะ เปนหน าที่ของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ ซึ่งไม
เกี่ยวของกับประชาชนในชุมชน
- รอยละ 76.3 ยังมีความเขาใจผิดวา ขยะมูลฝอยที่ยอยสลายได เชน เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม ควรใส
ถุงพลาสติกแลวนําไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในถังขยะของชุมชน
- รอยละ 47.4 ยังมีความเขาใจผิดวา ขยะมูลฝอยประเภทโฟม ถุงพลาสติก สามารถกําจัดโดยการเผาไดเองใน
บริเวณบาน เนื่องจากสะดวก และเปนการชวยลดปริมาณขยะลงไดอยางรวดเร็ว
4. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน แบงออกเปน 4 ดานหลัก ไดแก การลดการเกิดขยะ การคัดแยก
ขยะ การเก็บรวบรวม การนํากลับมาใชประโยชน และการกําจัดขยะ ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความถี่ของการปฏิบัติใน
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ภาพรวมทุกดานเปนบางครั้ง เวนแตประเด็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เชน การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะ
ทั่วไป การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนําไปใชประโยชนหรือขายใหเกิดมูลคา พบวาประชาชนมีความถี่ในการปฏิบัติทุกครั้ง
5. กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ
จากการสํารวจขอมูลดานการมีกฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญระบุวามีกฎระเบียบดานการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะของแตละครัวเรือน ในขณะที่กฎระเบียบดานอื่นๆ
ไดแก กฎขอหามเกี่ยวกับการเผาขยะในที่โลงแจง กฎระเบียบเกี่ยวกับการคัดแยกขยะกอนการทิ้ง กฎระเบียบหามทิ้งขยะมูล
ฝอยในที่หรือทางสาธารณะนอกจากสถานที่ซึ่งอบต.ไดจัดไวให และการกําหนดอัตราคาปรับสําหรับผูที่ละเมิดกฎขอหามตางๆ
ของการจัดการขยะ ประชาชนสวนใหญระบุวาไมมีการบังคับใชกฎระเบียบเหลานี้
6. การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ผลสํารวจการมีสวนรวมพบวา ประชาชนสวนมากมีสวนรวมในดานตางๆ อยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด ยกเวนใน
ขั้นตอนการปฏิบัติและการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถามตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
x̄
ประเด็นการมีสวนรวม
S.D.
ระดับการมีสวนรวม
1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ วิเคราะหปญหาและ 2.54
0.17
นอย
ความตองการ และจัดลําดับความสําคัญของการแกไขปญหา
2. การมี ส ว นร ว มในการวางแผน และเสนอแนะแนวทางการ
2.33
0.28
นอยที่สุด
ดําเนินงาน
3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ
4.23
0.46
ปานกลาง
4. การมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการแกไขปญหาขยะชุมชน
4.32
0.31
ปานกลาง
5. การมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของภาครัฐ
2.23
0.48
นอยที่สุด
เฉลี่ย

3.13

1.05

นอย

7. ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
ประชาชนมีความตองการใหอบต. เพิ่มจํานวนรถเก็บขยะ จํานวนรอบของการเก็บขยะ และตองการเพิ่มจํานวน
ถังขยะแบบแยกประเภทอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.50 - 4.71 และมีความตองการองคความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และนําขยะกลับมาใชประโยชนอยูในระดับมาก ในขณะที่ความตองการมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ
กลับอยูในระดับปานกลาง ดังแสดงในภาพที่ 1
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มีสวนรวมประเมินผล
มีสวนรวมไดรับผลประโยชน
มีสวนรวมกําหนดนโยบาย
มีสวนรวมในการวางแผน
มีสวนรวมในการแกไขปญหา
เพิ่มมาตรการตอ ผูสรางมลพิษ
ความรูการแยกขยะ
ความรูการนําขยะมาใช
ถังขยะแยกประเภท
เพิ่มรอบการเก็บขยะ
เพิ่มจํานวนรถขยะ
0

1

2

3

4

5

ภาพที่ 1 ความตองการของชุมชนในดานการจัดการขยะ
8. ประเด็นสัมภาษณ
ประเด็ นการสั มภาษณ เพิ่ ม เติ มนอกเหนื อ จากแบบสอบถาม มุงเนน ไปที่ ป ระเด็ น ความเดื อดรอ นหรือความ
ตองการในการแก ไขปญ หาขยะเปลือกกล วยในชุม ชน แต ผลการสัมภาษณ กลับ พบวา ประชาชนทั้ งหมดระบุ วาไมได รับ
ผลกระทบ หรือรูสึกเดือดรอนรําคาญจากขยะเปลือกกลวยที่กองทิ้งไวบริเวณที่พักอาศัยแตอยางใด
อภิปรายผล
ผูต อบแบบสอบถามส วนใหญ ระบุ วาขยะที่ เกิด ขึ้ น สวนใหญ เป น ขยะอิ น ทรีย มี ป ริม าณมากกวา 5 กิโลกรัม ต อ
ครัวเรือนตอวัน ซึ่งสอดคลองกับสภาพจริงของพื้นที่ ที่ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย
สงผลใหเกิดขยะอินทรียประเภทเปลือกกลวยและเปลือกวัตถุดิบชนิดอื่ นๆ ที่นํามาแปรรูป โดยจากการสัมภาษณเพิ่มเติม
เกี่ยวกับปริมาณขยะเปลือกกลวยที่เกิดขึ้นตอครัวเรือนตอวัน พบวามีปริมาณโดยรวมในชุมชนมากถึง 16 ตันตอวันเปนอยาง
ต่ํา ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาใชวิธีการจัดการโดยนําเปลือกกลวยไปทําเปนปุยหมัก โดยเมื่อดูจากขอมูลที่ไดจาก
การตอบแบบสอบถามในการวิจัยนี้ อาจจะสามารถสรุปไดวา ประชาชนมีความรูความเขาใจในการจัดการขยะอินทรียประเภท
นี้อยางถูกตอง เนื่องจากเปลือกกลวยเปนวัตถุดิบที่มีอัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ประมาณ 30 ซึ่งอยู
ในช ว งที่ เหมาะสมต อ การนํ า มาทํ าเป น ปุ ย หมั ก และมี อ งค ป ระกอบของธาตุ อ าหารที่ สํ าคั ญ สํ าหรับ พื ช เช น ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซียม อยูในปริมาณที่สูง (Kalemelawa et al., 2012) แตอยางไรก็ตาม จากการที่ผูวิจัยลงสํารวจในพื้นที่จริงพบวา
เปลือกกลวยสวนใหญถูกกองทิ้งเอาไวในบริเวณที่อยูอาศัยของประชาชน ในลักษณะที่ไมไดเปนการทําปุยหมักอยางถูกตอง
เนื่องจากกรรมวิธีการทําปุยหมักอยางถูกตองเพื่อใหไดปุยหมักที่ มีคุณ ภาพนั้น จะตองมีการตัดหรือสับวัตถุดิบ ให มีขนาด
พอเหมาะตอการยอยสลายไดงาย มีการใชวัสดุคลุมกองปุยเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และมีการพลิกกลับกองปุยหรือเติม
อากาศอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหอากาศเขาไปในกองปุยไดอยางทั่วถึง ทําใหกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียในกองปุยหมัก
เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการเกษตร, 2550) ดังนั้น การที่ผูตอบแบบสอบถามระบุวาใชวิธีจัดการกับขยะเปลือก
กลวยโดยการนําไปทําเปนปุยหมักนั้น อาจเปนเพราะความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือขาดองคความรูเกี่ยวกับการทําปุยหมัก
อยางถูกตอง จึงควรมีการนําองคความรูดานการทําปุยหมักจากเปลือกกลวยลงไปถายทอดใหกับชุมชนในภายหลัง
จากผลการประเมินความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ เรื่องการจัดการขยะ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ ได ค ะแนนเฉลี่ ย อยู ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง ข อ คํ าถามส ว นใหญ นั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ ความรูพื้ น ฐานในการจั ด การขยะใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะ และการนําขยะกลับมาใชใหเกิดประโยชน จึงแสดงใหเห็น
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วา ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการขยะอยูในระดับที่นาพอใจ และจากการพูดคุยสอบถามกับเจาหนาที่อบต.
จึงไดทราบวาหนวยงานภาครัฐไดมีการประชาสัมพันธใหความรู มีการรณรงคและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนํา
กลับมาใชใหเกิดประโยชนอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งการประชาสัมพันธใหความรู และจัดกิจกรรมสงเสริมดังกลาว จะสงผลโดยตรง
ตอการสรางความรูความเขาใจอยางถูกตองแกประชาชน (ชลผกา, 2548) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
ดานการลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวม การนํากลับมาใชประโยชน และการกําจัดขยะ ในภาพรวมแลว
ประชาชนมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง แตในประเด็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เชน การคัดแยกขยะอันตรายออกจาก
ขยะทั่ วไป การคั ดแยกขยะรีไซเคิ ล เพื่ อ นํ าไปใช ประโยชน หรือ ขายให เกิด มูล ค า พบวาประชาชนมี การปฏิ บั ติทุ ก ครั้ง ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการประเมินความรูความเขาใจที่พบวาประชาชนมีความรูความเขาใจในดานการคัดแยกและนําขยะกลับมาใช
ใหเกิดประโยชนอยูในระดับที่นาพอใจ แสดงใหเห็นวาความรูความเขาใจของประชาชนมีสวนสําคัญตอการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติของประชาชน (จรรยา, 2554)
ในส วนของกฎระเบี ย บ ข อ บั งคั บ ของชุ ม ชนด านการจั ด การขยะ ผลการสํ ารวจพบวาประชาชนระบุ วายั งไม มี
กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนที่ชัดเจน เวนแตเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะของทางอบต. ที่มีการปฏิบัติกันเปน
เวลานานแลว ซึ่งตรงกับขอมูลที่ไดรับจากทางอบต. ที่ระบุวายังไมมีการบัญญัติ กฎระเบียบ ขอบังคับออกมาชัดเจน แตกําลัง
อยูในระหวางการรางกฎระเบียบตางๆ เพื่อประกาศใชตอไปในอนาคต ดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูล
ฝอยรวมกับอบต. พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในภาพรวมดานตางๆ อยูในระดับนอยจนถึงนอยที่สุด เวนแตดานการมี
สวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการแกไขปญหาขยะ ที่พบวาประชาชนสวนใหญมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจในดานความรูความเขาใจและพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน ที่พบวา
ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องการคัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชนเปนอยางดี และสวนใหญมีการปฏิบัติเรื่อง
การคัดแยกและนําขยะรีไซเคิลไปขายทุกครั้ง ทําใหประชาชนมีรายไดเสริมจากการขายขยะรีไซเคิล ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจึง
ควรเสริมสรางความรูความเขาใจ ปรับทัศนคติ จัดกิจกรรมสงเสริม และมีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในดานตางๆ ที่
กลาวมาใหมากขึ้นกวาเดิม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนครบทุกขั้นตอนการมีสวนรวมทั้ง 5 ขั้นตอน (นัยนา,
2557)
จากผลการสํารวจความตองการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน พบวาประเด็นความตองการของประชาชนที่อยูใน
ระดับมากที่สุด คือ การเพิ่มจํานวนรอบและปริมาณของรถเก็บขยะ รวมถึงมีความตองการใหอบต. เพิ่มปริมาณถังขยะแบบ
แยกประเภทใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของประชาชนในชุมชนนี้ ที่มีความรูความเขาใจในการคัด
แยกประเภทขยะ และมีความถี่ในการปฏิบัติบอยครั้ง สวนดานความตองการของประชาชนในระดับรองลงมา ไดแก ตองการ
ใหอบต. เสริมสรางความรูความเขาใจดานการคัดแยกขยะและการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชนใหมากขึ้น และตองการมีสวน
รวมในการแกไขปญหาขยะรวมกับอบต. แสดงใหเห็นวา ประชาชนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือตอการคัดแยกขยะ
และนําขยะกลับมาใชใหเกิดประโยชนเปนอยางดี ดังนั้น อบต. และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ จึงควรมีการรณรงคและสงเสริม
กิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนอยางตอเนื่อง รวมถึงใหความสําคัญตอการสรางทัศนคติของประชาชนใหเกิดการมีสวนรวม
ตั้งแตกระบวนการคนหาสาเหตุ การวางแผนแกไขปญหา ไปจนถึงการมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ จึงจะนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนตอไป
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ มตัวอยาง พบวา
ทัศนคติเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับสุขภาวะดานการจัดการขยะของประชาชนในพื้นที่ยังเปนสิ่งที่ภาครัฐตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษ เนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของประชาชนที่มีตอขยะเปลือกกลวยในบริเวณที่อยูอาศัย พบวาคําตอบที่
ไดรับจากประชาชนทั้งหมด รอยละ 100 ระบุวาไมไดรับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจากการวิเคราะหหาสาเหตุและสอบถาม
ขอมูลจากอบต. สามารถสรุปไดวา ประชาชนนาจะเกิดความคุนชินในการปฏิบัติ คือ การกองเปลือกกลวยทิ้งไวบริเวณที่พัก
อาศัย จนไม เห็ นวาเปน ปญ หาหรือ ความเดือดรอนรําคาญใดๆ นอกจากนี้ กลุ มตัวอยางที่ผูวิจัยลงสัม ภาษณ ยั งเปนกลุ ม
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ผูประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณ ฑจากกลวยที่เปนผูทําใหเกิดขยะอินทรียเหลานี้ คําตอบที่ไดรับจึงเปนลักษณะเดียวกัน
ทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานภาครัฐที่ดําเนินงานดานสาธารณสุขจึงควรมีการใหความรูและปรับทัศนคติของประชาชนใหเห็นความสําคัญตอ
การจัดการขยะอินทรียเหลานี้อยางถูกตองตอไป
สรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยในชุมชนตําบลหนองตูม อําเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สวนใหญมีความรูความเขาใจและมีการปฏิบัติในดานการคัดแยกขยะอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีการคัดแยกขยะรี
ไซเคิลเพื่อนําไปขาย คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป และไมทิ้งเปลือกกลวยรวมกับขยะทั่วไป โดยประชาชนระบุวามีการนํา
เปลือกกลวยมาทําปุยหมัก แตประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการทําปุยหมักอยางถูกตอง ซึ่งควรเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ
ที่ตองมีการใหความรูความเขาใจแกประชาชนอยางถูกตองตอไป ในดานการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการคนหาปญหาและ
สาเหตุ การวางแผน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด มีเพียงการมีสวนรวมในการปฏิบัติและการรวมรับ
ผลประโยชนจ ากการแกไขปญหาขยะเทานั้นที่อยูในระดับปานกลาง ซึ่งประเด็นการมีสวนรวมนี้ เปนสิ่งที่หนวยงานภาครัฐควรให
ความสําคัญและปรับทัศนคติของประชาชนใหเกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนสวนใหญยังมีความตองการใหอบต.
เพิ่มรถเก็บขยะและรอบของการเก็บขยะ ตองการใหอบต. เพิ่มจํานวนถังขยะแบบแยกประเภท และตองการใหอบต. ใหความรูดานการ
คัดแยกขยะและการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน แสดงใหเห็นวาประชาชนมีการตื่นตัวและเกิดการมีสวนรวมในเรื่องของการคัดแยก
และนําขยะกลับมาใชใหเกิดประโยชน หนวยงานภาครัฐจึงควรมีการจัดกิจกรรมรณรงคอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติ
ของชุมชนที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นไป ขอมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ดานการจัดการขยะของชุมชนตําบลหนองตูม เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมจากชุมชนได
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม (รหัสโครงการ W-18-2560) คณะผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย ที่อํานวยความสะดวกในการลงพื้นที่และรวมเปนนักวิจัยในพื้นที่ของโครงการวิจัยนี้ และขอขอบคุณกลุมผูประกอบการ
แปรรูปผลิตภัณฑของตําบลหนองตูม ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ ทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปได
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มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมการสราง
เครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต และเพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใชกลุมตัวอยางที่ไดจากการกําหนดขนาด โดยใช
ตารางสําเร็จรูปของทาโรยามาเน (Yamane) จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนานํามาแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการทดสอบ t-test
สถิติ F – test สวนการวิจัย เชิงคุณภาพ ใชก ลุมตัว อยา งที่ไดจ ากวิธีการสัมภาษณแ บบกึ่งโครงสราง และทํา การสนทนากลุม (Focus group)
วิเคราะหขอ มูลที่ไดมาดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาแลวสรุปผลเปนความเรียง ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมการสรางเครือ ขาย ทาง
การศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต ทั้งหมด 4 ดาน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ค าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ
บริหารทั่วไป รองลงมาตามลําดับ คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ และดานงบประมาณ เปรียบเทียบการมีสวนรวมการสรางเครือขา ย
ในชุมชนตําบลบึงทับแรต พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได เปนปจจัยที่สงผลตอการการสรา งเครือขายทางการศึกษา
อยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเพศ เปนปจจัยที่ไมสงผลตอ ปจจัย
การสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษา แนวทางในการสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับ แรต จากการสัมภาษณ
และสนทนากลุมพบวา ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน
การบริหารงานทั่วไป โดยจะเริ่มตองเริ่มตนตั้งแตกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมนําสูการเปลี่ยนแปลงที่ดี โดยประชาชนจะตองเขามามีสวนรวม
ในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา อีกทั้งยังอาจเขามาในรูปแบบของปราชญชาวบาน วิทยากร หรือผูใหความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น เมื่ อมี
การวางระบบตางๆที่ดีแลว ก็จะยอมนํามาซึ่งเครือขายทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนตอไป
คําสําคัญ : การสรางเครือขาย การมีสวนรวม
Abstract
This research was study creating a participatory educational network in the community Bueng Tharat , Lan Kabu
District, Kamphaengphet. The aims of this paper were to study level of participatory educational network in the community
Bueng Tharat , Lan Kabu District, Kamphaengphet to compare participatory educational network in the community Bueng
Tharat, Lan Kabu District, Kamphaengphet and to study approach for support participatory educational network in the
community Bueng Tharat, Lan Kabu District, Kamphaengphet. This paper was Mix-Method research. The Quantitative research
was used to determined sample size. The instrument for collected data was a questionnaire. Data were analyzed descriptive
statistics. Inferential statistics were T-test and F-test. The qualitative research were using semi-structure interview with key
persons and focus group. Data was analyzed with content analysis. The result of this paper shown that; the result of study
level of study level of participatory educational network in the community Bueng Tharat, Lan Kabu District, Kamphaengphet
4 sides found that in overall was high level. When considered by sides, The highest average was general management. Next
was a human resource management, academic and budgeting, representatively. The result of compared participatory
educational network in the community Bueng Tharat , Lan Kabu District, Kamphaengphet found that age, education, status,
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occupation and incomes were factors that effective with participatory educational network in the community Bueng Tharat,
Lan Kabu District, Kamphaengphet significantly except sex wasn't factors that effective with participatory educational network
in the community Bueng Tharat, Lan Kabu District, Kamphaengphet. Approach for support participatory educational network
in the community Bueng Tharat , Lan Kabu District, Kamphaengphet from semi-structure interview and focus group found the
most people should be participation in every steps such as academic , budgeting, human resource management and general
management. The people is going to participation begin with thinking, doing and leading to better changing. The people in
community should setting school committee. Moreover, people in community can be philosopher, lecturer and wisdom
expert. Finally, If community have good system, It will be bring to effective and sustainable educational network.
Keywords : participatory, network

บทนํา
การศึ ก ษาเป น กลไกสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมนุ ษ ย มนุ ษ ย เ ป น ทรั พ ยากรที่ มี ค า ของครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและ
ประเทศชาติ มนุษยหรือชนในชาติไดรับการศึกษามากนอยเพียงใด ยอมหมายถึง การพัฒนาชุมชน สังคม และของแตละประเทศมีมาก
ขึ้นเพีย งนั้น เมื่อ โลกมีก ารเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็วทั้ง ดานเศรษฐกิจ สัง คม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยที่ตางใหความสําคัญในสิทธิและหนาที่ของแตละบุคคลอยางเทาเทียมกัน ที่มีกลไกการมีสวนรวมเปน
พลังสําคัญ แตละประเทศจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ วิธีการพัฒนาการจัดการศึกษาจึง
ถูก นํามาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางหลากหลาย ทั้ง ที่เปนการศึกษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ และการศึก ษาตาม
อัธยาศัยตามแตบริบทของชุมชน สังคม และประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนและสังคม ซึ่ง
หมายรวมถึงความเปนทองถิ่นของแตละประเทศนั้นๆ มีมากขึ้น
จากการลงพื้นที่สัมภาษณชุมชนในเบื้องตนพบวา เยาวชนในวัยเรียนมักจะประสบปญหาใกลเคียงกันเชน ปญหาครอบครัว
การหยารางระหวางผูปกครอง หรือแมกระทั่งการเกิดชองวานระหวางวัย การติดเพื่อหรือแมกระทั่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ ปญหา
ตางๆสามารถสรางผลกระทบใหกับการเรียนของเยาวชนกลุมดังกลาวใหกลายเปนเยาวชนมีปญหา นอกจากปญหาเยาวชนแลวปญหา
อีกประการหนึ่งคือปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอยางไปเต็มศักยภาพ อาจกลาวไดวาเยาวชนซึ่ง
ตอไปจะเปนกําลังหลักของประเทศชาติ จึงมีความจําเปนจะตองเรียนรูกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก โดยตอง
ประพฤติปฏิบัติตนตามหนาที่ของเยาวชน ตั้ง ใจศึก ษาหาความรู มีระเบีย บวินัย กับตนเอง เปนคน ดีของสัง คม และไมสรางความ
เดือดรอนใหแกตนเองและผูอื่น เปนคนเกง และเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพของสังคมตอไป
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษา เรื่องการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวน
รวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ กําแพงเพชร เพื่อที่จะตองการศึกษาระดับการมีสวนรวมในภาคประชาชนตอการสราง
เครือขายทางการศึกษา อีกทั้งยังตองการทราบถึงการปจจัยที่สงผลหรือเปรียบเทียบการมีสวนรวม และที่สําคัญผูวิจัยยังตองการศึกษา
แนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายของตําบลบึงทับแรต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมการสรางเครือขายในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมการสรางเครือขายในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตองการใหไดรับขอมูลทั้งเชิงประจักษและความลุมลึกทางเนื้อหาโดย
มีขั้นตอนตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากรไดแก ประชาชนในเขตตําบลบึงทับแรต จํานวน 2,480 คน กลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณโดยตาราง
สําเร็จรูปของTaro Yamane จํานวน 340 คน (แตทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน ทั้งนี้เพื่อ
สะดวกในการเก็บขอมูล สะดวกในการคํานวณ และสะดวกในการแทนคา) และจากการสัมภาษณคณะครูโรงเรียนในเขตตําบล
บึงทับแรตดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง จํานวน 10 คน รวมทั้งมีสนทนากลุมการสนทนากลุมประชาชนตําบลบึงทับแรต จํานวน
10 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยเปนการศึกษาถึงขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม และไดศึกษาถึงแนวการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
แบบสัมภาษณผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) โดยสัมภาษณ คณะครู
โรงเรียนในเขตตําบลบึงทับแรต และทําการสนทนากลุมประชาชนตําบลบึงทับแรต
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บขอมูลดวยตนเอง ผูวิจัยนําแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดกลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห
โดยใชวิธีทางสถิติจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยการใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล
โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยตามคุณลักษณะสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังนี้ กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุม ใชการทดสอบคา T-test กรณีตัว
แปรอิสระมีมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ดวยสถิติ F – test
ผลการวิจัย
1.จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ระดับ
การศึกษาสูงสุด อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สถานภาพสวนใหญสมรสแลว ประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก และรายไดที่
พบมากที่สุดคือ 5000 ตอเดือน
2.การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมตอการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
แนวทางการมีสวนรวม
S.D.
แปรผล
x
1. ดานวิชาการ

3.89

0.55

มาก

2. ดานงบประมาณ

3.86

0.62

มาก

3. ดานการบริหารงานบุคคล

3.94

0.59

มาก

4. ดานการบริหารทั่วไป

4.13

0.57

มาก

3.96

0.58

มาก

รวม

โดยภาพรวมทั้งหมด 4 ดาน อยูในระดับ มีคาเฉลี่ย (x =3.96,S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คาเฉลี่ยสูงสุด

คือดานการบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ย (x =4.13,S.D.=0.57) รองลงมาตามลําดับ คือ ดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ย

(x = 3.94, S.D.= 0.59) ดานวิ ชาการ มีคาเฉลี่ย ( x = 3.89, S.D.=0.55) และด านงบประมาณ มีคาเฉลี่ย ( x = 3.86,
S.D.=0.62)
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา
1. ความคิดเห็นตอแนวการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งหมด 4 ดาน พบวา
ดานการบริหารทั่วไป รองลงมาตามลําดับ คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ และดานงบประมาณ และใน
สวนของรายขอในแตละดาน พบวา ความคิดเห็นตอการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งหมด 4 ดาน พบวา โดยภาพรวม
ดานวิชาการ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเนน
ในดานคุณธรรมจริยธรรมหรือเปนวิทยากรนํานักเรียนเขาปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณิกา สี
สะอาด ที่ไดจัดทําในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พบวา การพัฒนาใหเด็กสามารถ เติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิตที่ตอองเริ่มตั้งแตแรกเกิด โดย
การปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการรับรู เรียนรู และ มีความสามารถในการแสวงหาความรู กลั่นกรองขอมูล เลือกใชและ
นํา มาใช ใ นสถานการณ ที่ ต นต อ องการได อ ยา งเหมาะสม การจั ดการศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาการเรีย นรู ของเด็ ก ปฐมวั ย ทํ า ให
จําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของงาน วิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และแก ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ ที่ 2 ) พุท ธศั กราช 2545 มุ งให กระจายอํา นาจในการบริห ารจัดการไปให
สถานศึกษาให มากที่สุดดวย เจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระคลองตัวรวดเร็วสอดคลองกับความตอ
องคการของผูเรียนสถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น และการมี สวนรวมจากผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําให
สถานศึ กษามี ค วามเข มแข็ง ในการบริห ารจั ดการสามารถ พั ฒ นาหลั ก สูต รและกระบวนการเรี ยนรู ตลอดจนการวัด ผล
ประเมินผลรวมทั้งวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ แกวทา ทีไ่ ดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
แนวทางการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร มีดังนี้คือ 1) ดานการ
บริหารทั่วไป พบวา สถานศึกษาตองจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการประจําปใหเพียงพอ และจัดทําแผนงบประมาณ
อยางเหมาะสมขอสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเสนอเปนโครงการรวม 2) ดานบุคลากรพบวาครู
และบุ ค ลากรทางการ ศึ ก ษา ต อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองด า น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และต อ ง มี ส ว นร ว มในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการจัดกิจกรรม 3) ดานการจัดกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบวา สถานศึกษาตองมีแผนงาน โครงการ
เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่เ หมาะสม ชั ด เจน และปฏิ บั ติต ามแผนที่ ว างไว 4) ดา นการติ ด ตามและ
ประเมินผล พบวา สถานศึกษา ควรแตงตั้งคณะกรรมการตอง ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนใหชัดเจน เหมาะสม
ดานงบประมาณ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีสวนรวมหรือสนับสนุนในการจัดหารายไดในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆของโรงเรียน เชน ทอดผาปา ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ แกวทา ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง
1. แนวทางการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร มีดังนี้คือ 1) ดานการ
บริหารทั่วไป พบวา สถานศึกษาตอง จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการประจําปใหเพียงพอ และจัดทําแผนงบประมาณ
อยางเหมาะสมขอสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเสนอเปนโครงการรวม 2) ดานบุคลากรพบวาครู
และบุ ค ลากรทางการ ศึ ก ษา ต อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองด า น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และต อ ง มี ส ว นร ว มในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการจัดกิจกรรม 3) ดานการจัดกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบวา สถานศึกษาตองมีแผนงาน โครงการ
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เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่เ หมาะสม ชั ด เจน และปฏิ บั ติต ามแผนที่ ว างไว 4) ดา นการติ ด ตามและ
ประเมินผล พบวา สถานศึกษา ควรแตงตั้งคณะกรรมการตอง ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนใหชัดเจนเหมาะสม
ดานบริหารงานบุคคล
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากร เชน รวมแสดงความยินดีกับครูที่เขารับตําแหนงใหมและรวมงานเลี้ยงสงครูที่โยกยายหรือเกษียณอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมพงษ เกษมสิน(2517:129) ใหความหมายวา การบริหารงานบุคคลเปนการจัดการ
เกี่ยวกับบุคคลนับตั้งแตการสรรหาบุคคลเขาทํางานการบํารุงรักษา จนกระทั่งพนไปจากการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นแนวคิด
ของ ภิญโญ สาทร (2526:267) ใหความหมายวาการบริหารงานบุคคลคือ การใชคนใหไดผลดีที่สุดโดยใชเ วลานอยที่สุด
สิ้นเปลืองเงิน และวัตถุในการทํางานนั้นๆไดนอยที่สุดในขณะเดียวกันคนทองที่เราใชเวลานั้นมีความสุขมีความพอใจที่จะให
ผูบริหารใชพอใจที่จะทํางานตามที่ผูบริหารตองการหรืออีกนัยหนึ่งคือการใหบรรดากิจกรรมตางๆของผูใหการศึกษาดําเนินไป
ดวยดีและเกิดประโยชนสมควรมุงหมายของการศึกษาโดยอาศัยเทคนิคของการคัดเลือกบุคคลที่เขามาทํางานใหเหมาะสมและ
เทคนิคในการพัฒนาบุคคลที่มีอยูแลวใหมีความรูความสามารถที่จะทํางานใหเกิดประโยชนขณะเดียวกันก็สงเสริมใหคนหลาย
คนมีความเจริญ กาวหนาและไดรับผลตอบแทนที่เปนที่พอใจและมีความสุขในการทํางาน และสอดคลองกับแนวคิดของ
บรรจง อภิรติกุล (2527:9) ใหความหมายวาการบริหารงานบุคคลคือการจัดการที่เกี่ยวของกับบุคคลในองคการโดยเริ่มตั้งแต
การวางแผนกําลังคนการสรรหาการสรางการโยกยายการพัฒนาการฝกอบรมใหประโยชนตอบแทนการบริหารการสราง
สัมพันธภาพกับคนงานตลอดจนการรักษาระเบียบวินัย และยังสอดรับกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ (2542:40) กลาววา
กระบวนการบริหารบุคคลประกอบดวย 7 ประการคือ1. การออกแบบงานและการวิเคราะหงานเพื่อจัดตําแหนงงานคือ
ขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการกําหนดเปาหมายขององคการที่จะมาถึงขั้นแรกของการบริหารงานบุคคลคือการวางแผนองคการ
และการออกแบบงานจะเปนหัวใจสําคัญที่สุดของกิจกรรมที่ตองทําในขั้นตอนนี้ 2. การวางแผนกําลังคนคือขั้นตอนของการ
วิเคราะหหรือเพื่อทราบชนิดและจํานวนของตําแหนงงานและบุคลากรที่ตองการเพื่อจัดหากําลังแผนกําลังคนขององคการการ
ซึ่งจะนําไปสูการเริ่มตนขั้นตอนแรกของการหาคนมาบรรจุ 3. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานคือกรรมวิธีการสรรหาบุคคล
เพื่อใหไดบุคคลที่พึงประสงคที่สุดและมีวิธีการคัดเลือกคนเพื่อใหพนักงาน ไดคนที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามจํานวน
ตําแหนงงานตางๆ 4. การปฐมนิเทศพนักงานและการ ประเมินผลการปฏิบัติงานคือขั้นตอนที่ตอเนื่อง จากตอนที่ 2 ที่ตองเริ่ม
สงมอบคนเขาทํางานดวยกิจกรรมซึ่งประกอบดวยขั้นตอนแรกที่ตองทําคือการแนะนําเพื่อนบรรจุหรือการปฐมนิเทศหลังจาก
ไดทราบจากผลการปฏิบัติงานแลวเพื่อสงเสริมและแกไขปญหาอัน อาจเกิดจากความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ก็จะดําเนินการพิจารณาและเลื่อนเงินเดือนหรือลดตําแหนงงานหรือโยกยาย 5. การอบรมและการพัฒนาคือขั้นตอนที่เปน
หนาที่สําคัญที่ตองมีอยูตลอดเวลาทุกขณะที่มีทรัพยากรมนุษยทํางานอยูหรือเรียกวาการอบรมหรือฝกอบรมและ การพัฒนาซึ่ง
หมายถึงกิจกรรมทางการบริหารงานบุคคลที่ตองจัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมความรูความสามารถตลอดจนการทํางานใหมีมากขึ้นใน
ตัว บุ คคลโดยเฉพาะเทคนิ ค และวิธี ก ารใหม ๆและเงื่ อ นไขของป จ จัย สภาพแวดล อ มอื่น ๆตลอดจนการช ว ยให บุ ค ลากรมี
ความก า วหน า และทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง 6. การจา ยค า ตอบแทนคื อ กิจ กรรมดา นการจา ยค า ตอบแทนบุ คลากรด ว ย
ผลประโยชนตางๆเพื่อใหบุคลากรไดรับความพึงพอใจมากสมควรและเพียงพอในระดับความสามารถและการสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากรใหเกิดกําลังในการปฏิบัติงานทําใหผลผลิตสูงขึ้นกับองคกร 7. การทํานุบํารุงรักษาการดานสุขภาพความ
ปลอดภัยและแรงงานสัมพันธเพื่อตอการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคลากรกับองคกรตองดูแลสุขภาพอนามัยความ
ปลอดภัยซึ่งองคการตองคํานึงถึงดานนี้ตามสมควรเพื่อประโยชนทั้งหมดพลากรและองคการและเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาทุกระดับซึ่งกิจกรรมนี้จะตองคอยปกปองและแกไขดูแลเอาใจใสตลอดเวลามีระบบ
ของการเจรจาระหวาง ทั้งสองฝายใหตั้งอยูบนพื้นฐานที่ดีตอกันทั้งนี้เพื่อความราบรื่นในการประสานงานรวมกันทั้งองคการ
ดานบริหารงานทั่วไป
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อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีสวนรับรูเรื่องราวและรวมกันประชาสัมพันธของ
โรงเรี ย น อยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล องกั บ แนวคิ ด ของ กิ ติ ม า ปรี ดี ดิ ล ก (2532:253) กล า วว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
สถาบันการศึกษากับชุมชนจะดําเนินไปดวยดีไมไดถาขาดการประชาสัมพันธที่ดีดังนั้นการประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับวิทยาลัยและหลักการประชาสัมพันธที่ดีมีลักษณะดังนี้ 1. ผูรวมงานตองเขาใจเปาหมายและหนาที่ของวิทยาลัยในการ
จัดการศึกษาอยางแจมแจง 2. ผูทํางานประชาสัมพันธจะตองทราบกฎหมายและระเบียบตางๆและอํานาจหนาที่การศึกษาที่
ตนมีอยู 3. โครงการประชาสัมพันธตองครอบคลุมชุมชนทั้งหมด 4. ตองมีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 5. คนสําเร็จในการ
ดําเนินงานของสถาบันการศึกษาขึ้นอยูกับความเชือ่ ถือที่ประชาชนมีตอสถาบัน
สรุปผลการวิจัย
แนวทางการการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต ถือเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่
ประชาชนและโรงเรียนจะตองทํางานรวมกัน เพราะจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม จากการสัมภาษณ
และการสนทนากลุมประชาชน ซึ่งผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ การสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมใน
ชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ประชาชนในเขตตําบลบึงทับแรต จังหวัดกําแพงเพชร มี
ความระดับการมีสวนรวมตอแนวทางการสรางเครือขาย ทั้ง 4 ดานไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก สวนการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลที่สงผลตอการสราง
เครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได สงผลตอปจจัยการสรางเครือขายทางการศึกษา
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเพศ ไมสงผลตอปจจัยการสรางเครือขายทางการศึกษา แตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการตอปจจัยการสรางเครือขายทางการศึกษา จาก
การสัมภาษณและสนทนากลุม พบวา
ดานวิชาการ พบวา การกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรมนั้น มีชาวบานและพระภิกษุสงฆ ในเขต
ตําบลบึงทับแรต ไดเขามามีสวนรวมคือ ในสวนของพระภิกษุสงฆนั้น ทานไดเขามาสอนและบรรยายในเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับการใชชีวิตในวัยเรียน และการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้นยังมีปราชญชาวบาน
ในดานตางๆ เขามามีสวนรวมในการถายทอดองคความรูดานตางๆ เชน การทําเศรษฐกิจพอเพียง การถายทอดภูมิปญญาการ
ทําไมกวาดดอกหญา และการเพาะเห็ด เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการบูรณาการระหวางโรงเรียนกับชาวบานในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการ
ถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน อีกทั้งการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เชน กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันสําคัญศาสนา
การแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวทางโรงเรียนไดจัดขึ้นมาโดยใหชาวบานหรือผูปกครองเขามามีสวน
รวมกับนักเรียนเพื่อใหเกิดความใกลชิดและผูกพันกันยิ่งขึ้น เชน การแสดงละครจากนักเรียนเพื่อใหผูปกครองไดรับชม การจัด
กิจกรรมเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ ในดานงบประมาณ ทางโรงเรียนในเขตตําบลบึงทับแรต ไดจัด
กิจกรรมสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในดานงบประมาณ คือ การทอดผาปาของทางโรงเรียน จัดขั้นเพื่อสบทบทุนใน
กิจการตางๆ ซึ่งบางครั้งงบประมาณของทางโรงเรียนอาจจะไมเพียงพอ จึงจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อใหชาวบานมี
สวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนซึ่งบางครั้งงบประมาณของทางโรงเรียนอาจจะไมเพียงพอ ตลอดจนทางโรงเรียนก็ยังได
ทําตารางการแสดงคาใชจายเงิน เพื่อใหชาวบานและผูปกครองทราบอีกดวยทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดการบริหารงบประมาณอยาง
โปรงใส ในสวนดานการบริหารงานบุคคลทางโรงเรียนไดจัดใหมีการประชุมครู ผูปกครอง โดยลักษณะกิจกรรมจะเปนการ
รายงานผลการเรียน และรายงานพฤติกรรมของนักเรียนระหวางภาคเรียน ทั้ งนี้เพื่อใหผูปกครองไดทราบถึงพฤติกรรมของ
นักเรียนวานักเรียนคนใดมีพฤติกรรมเปนอยางไร เพื่อที่จะชวยกันสอดสองดูแลนักเรียนตอไป อีกทั้งยังเปนความรวมมือกันใน
ดานการวางแผนอนาคตของนักเรียนเพื่อที่จะเขาศึกษาในระดับสูงตอไปนอกจากนั้นประชาชนยังเขามามีสวนรวมในดานขวัญ
และกําลังใจแกคณะครูที่เกษียณ โยกยายหรือเขารับตําแหนงใหม อาทิ การแสดงมุทิตาจิตกับอาจารยที่เกษียณ และการเลี้ยง
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ตอนรับอาจารยใหม และดานการบริหารงานทั่วไป ทางโรงเรียนไดฝกใหนักเรียนมีจิตอาสา โดยทางโรงเรียนจะจัดทีมนักเรียน
เพื่อไปชวยงานดานฌาปนกิจของคนใน ตําบลบึงทับแรต โดยจะทําหนาที่ในการเสิรฟน้ํา แจกดอกไมจันทน เปนตน ทั้งนี้ก็เพื่อ
เปนการยกระดับจิตใจใหนักเรียนมีจิตสาธารณะใหมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะหคนชรา ภายใตความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่สําคัญและคนพบจากการศึกษาที่เสนอแนะ ดังนี้
1.1 ดานวิชาการ การรวมสงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่แกโรงเรียน
ถือเปนการเปดโลกทัศนใหกับผูเรียนไดรูสถานการณจริงและยังสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันที่วาดวยการเรียนรูใน
ศตวรรษที่21 แตก็ยังไมเพียงพอที่จะใหนักเรียนรูและเขาใจฝายเดียว โรงเรียนจะตองเพิ่มชองทางจากโลกสารสนเทศใหกับ
ผูปกครองใหมากขึ้นอาจจะปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมเชน การสรางกลุมLine ระหวางโรงเรียนและกลุมผูปกครอง หรือการทํา
Facebook โรงเรียนเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรมขาวสารตางๆของโรงเรียน
1.2 ดานงบประมาณ เงินถือวาเปนปจจัยสําคัญที่ใชในการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะปฏิบัติงานหนวยใดก็ตาม
ลวนก็จะตองใชเงินทั้งสิ้น โดยเฉพาะการใชเงินในภาคการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนถือเปนเรื่องที่ประสบปญหาดานนี้เปน
อยางมาก ทางโรงเรียนจะตองหางบประมาณมาสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับเด็กในโรงเรียนไมวาเด็กในโรงเรียนจะมี
มากหรือมีนอยก็ตาม แตงบประมาณของภาครัฐมีจํากัดซึ่งไมสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน โรงเรียนควรรวมมือกับ
ชาวบานในการสรางศูนยวิสาหกิจในชุมชนเพื่อใหเกิดรายได อาทิ ใหชาวบานเปนพี่เลี้ยงในการประกอบอาชีพ เชนการเพาะ
เห็ด การประดิษฐดอกไมจันทน ฯลฯ และมีเงินกองทุนแลวคณะกรรมการกองทุนควรจะมีทั้งครู ชาวบาน และนักเรียน เพื่อให
เกิดความโปรงใส และงายตอการตรวจสอบการใชงบประมาณของโรงเรียนอีกดวย
1.3 ดานการบริหารงานบุคคล ในดานการบริหารงานสวนบุคคลภาคประชาชนอาจจะเขาไปมีสวนรวมโดยตรงไมได
มากนัก แตอาจจะเขามาในรูปแบบของการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร เชน รวมแสดง
ความยินดีกับครูที่เขารับตําแหนงใหม และรวมงานเลี้ยงสงครูที่โยกยาย หรือเกษี ยณ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวาง
ประชาชนในพื้นที่และครูในโรงเรียน
1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป ทางโรงเรียนควรจะจัดกีฬาสานสัมพันธระหวางผูปกครองกับนักเรียนใหมากขึ้น อีก
ทั้งควรจัดกิจกรรมรวมกันกับชาวบาน อาทิ การจัดงานประเพณีลอยกระทง การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบล และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา อีกทั้งผูปกครองเองก็ควรเอาใจใสดูแลบุตรหลานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนอีกดวย

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัด
การศึกษาตอไป
2.2 ควรสรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพผูปกครองในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครองโดยผานกระบวนงาน สื่อสารผานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
และ ชมรมผูป กครองทั้งแบบทางการและไมเปนทางการ รวมกันพั ฒนาและสงเสริมผูเรียนในการเรียนรู ทั้งในและนอก
หองเรียน จนเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูปกครองและครูประจําชั้น พัฒนาผูปกครองใหมีความรูความสามารถในการสราง
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ความรู ให กับ ผูเ รีย นตามหลั กสู ตรรวมทั้ งการประเมิ นผลการเรี ยนรูแ ละดา นคุ ณลัก ษณะ และการจัด ตั้ง เครือ ขา ยชมรม
ผูปกครองอยางเปนรูปธรรม
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร” ขอขอบพระคุณคณะครูทั้ง3โรงเรียนในเขตตําบลบึงทับแรต ประชาชน และพนักงาน
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต ที่ใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ และสนทนากลุม
ขอขอบพระคุณหนวยงานสํานักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ ที่ไดมอบทุนวิจัยอันเปนประโยชนยิ่งแกผูวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
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การพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยของกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่ผลิตโดย
กลุมผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ
DEVELOPMENT OF MARKETING MIX MODEL TO INCREASE COMMERCIAL VALUE FOR
ELDERLY’S PRODUCT AT KEGNOI SUBDISTRICT, PETCHABOON PROVINCE
พัสกร ลี้วิศฺษฏพัฒนา1* ธนพร รังสิกรรพุม2 และ มนสิการ พงษพานิช3
1,2
คณะวิทยาการจัดการ 3ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : Passakorn_che@yahoo.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
บริบทชุมชน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานรูปแบบสวนประสมทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูสูงอายุใน
ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูสูงอายุในตําบล
เข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ นําไปสูการสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ จัดทํานโยบายการสงเสริมดานการผลิตและการตลาด
ใหแกกลุมผูสูงอายุในชุมชนตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ โดยวิธีการแจกแบบสอบถามเพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจดาน
สวนผสมทางการตลาด และทํ าการสัมภาษณ เชิ งลึกกั บผูที่ ทํางานเกี่ย วขอ งกับ ผูสูงอายุ เพื่ อรับทราบถึงสวนประสมทาง
การตลาดของผาปกลายมง และทําการตรวจสอบขอมูลทั้งสองดานเพื่อการพัฒนาที่ตรงกลุมเปาหมาย พบวาผาปกลายมงไมมี
ตราสินคา ควรพัฒนาตราสินคาใหมีเอกลักษณ และพัฒนารูปแบบสินคาใหหลากหลาย ลูกคาตองการใหมีการตอรองราคาได
เพราะมีราคาที่สูงเกินไปสําหรับคนทั่วไป หาซื้อไดงายและสะดวก ปจจุบันทางกลุมไมมีการจัดโปรโมชั่นการขาย
คําสําคัญ : ผูสูงอายุ กลุม อาชีพ สวนประสมทางการตลาด
Abstract
This research is the mixed method between qualitative and quantitative research. The purposes of the
research are: to study the context of community, problems and obstacles of the operation according to marketing
mixtures to increase commercial value of local products of elderly group from Khegnoi district, Phetchabun
province. To develop the marketing mixtures to increase commercial value of local products of elderly group
from Khegnoi district, Phetchabun province which results in income gain of elderly people. Develop the policy to
support the production and marketing method to elderly group in Khegnoi district, Phetchabun province by
providing questionair measuring satisfaction to the marketing mixtures to increase commercial value of local
products of elderly group from Khegnoi district. The research found out that the embroidered Mong pattern
clothe does not have obvious trademark. There should be the wider range of products for different groups of
customers. The price should also negotiable since the product is usually used by few particular groups. The
research also found that customers would like the group to increase product selling channels for their
convenience, the group should also build online channel for selling products. The product should also have
promotion to increase sell revenue which align with consumer survey.
Keywords : elderly, career group, marketing mix
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บทนํา
ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรครั้งสําคัญ คือการเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดย
สัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอยาง
ตอเนื่อง เปนผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีทางดานการแพทยพัฒนามากขึ้น ทําใหประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น (การ
เขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย, ชมพูนุท พรหมภักดิ์ 2556) โดยประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุแลวตั้งแต
ป 2548 เพราะมีสัดสวนประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป เปนจํานวน 10.4% ของจํานวนประชากรทั้งหมด โดยอางอิงจาก
คําจํากัดความสังคมผูสูงอายุขององคการสหประชาชาติ (UN) ที่กลาววาสังคมผูสูงอายุตองมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 60 ป
ขึ้นไป เปนสัดสวนเกิน 10% และยังคาดการณวาในอีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
มากกวา 20% และจะถูกพิจารณาวาเปนสังคมผูสูงโดยสมบูรณ (Aged Society)
ดังนั้นประเทศไทยควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับการเปนสังคมแหงผูสูงอายุนี้ โดยเมื่อมีคนแกหรือคนชรามากขึ้น
สัดสวนคนทํางานจะลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง สงผลใหรายไดของประเทศลดลงเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผูสูงอายุตองเกษียณจากงานที่ทําอยู ทําใหไมมีรายได ตองอาศัยรายไดจากทางอื่น โดยผูสูงอายุรอยละ 80-90 ไดรับ
การเกื้อหนุนดานการเงินจากครอบครัว (สํานักงานสถิติแหงชาติ ,2557)
ชุมชนตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ เปนพื้นที่เปาหมายในการทําวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนารายไดของผูสูงอายุ
จากการที่ทางทีมวิจัยลงสํารวจพื้นที่ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาประชากรเปนชาวไทยภูเขาเผามงมี
อาชีพทางการเกษตร ทําการเพาะปลูกหลากหลายชนิด เชน ขาว ขาวโพด ขิง ขาวไร กะหล่ําปลี แครอท กระชายดํา กระชาย
ขาว ไมผล ระบบการเกษตรของตําบลเข็กนอยอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีการเลี้ ยงสัตว ที่นับวาเปน
อาชีพที่ดีอยางหนึ่งของเกษตรกร หากทําการเพาะปลูกแลวไมไดผล หรือไดรับความเสียหายจากภาวะฝนแลง หรือน้ําทวม
และแมวาจะไมเปนรายไดมากนัก ก็ยังพอบรรเทาความเดือดรอนลงได สัตวที่นิยมเลี้ยงคือ วัว หมู ไก เปน เปนตน
จํานวนประชากรผูสูงอายุของตําบลเข็กนอยแบงออกเปน 3 ชวงอายุ ดังนี้ ผูสูงอายุที่มีชวงอายุ 60-70 ป มีจํานวน
447 คน ชวงอายุ 70-80 ปมีจํานวน 260 คน ชวงอายุ 81-90 ป มีจํานวน 30 คน และผูสูงอายุที่มีจํานวน 100 ปขึ้นไปมี
จํานวน 1 คน ทั้งตําบลเข็กนอยมีผูสูงอายุรวมทั้งหมด 738 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 14,918 คน คิดเปนรอยละ 4.95
ของจํานวนประชากรทั้งหมด จากการสัมภาษณเชิงลึกกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย และนักพัฒนาสังคมพบวา
ปญหาที่เกิดขึ้นทางดานรายไดของผูสูงอายุของตําบลเข็กนอยเกิดจากการที่ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผามง จึงไมมี
ใครไดมีโอกาสประกอบอาชีพราชการเนื่องจากติดปญหาทางเรื่องสัญชาติ รายไดหลักจึงมาจากการทําเกษตรกรรมเปนหลัก
ทางเดียว ถาหากสภาพทางกายไมสามารถเอื้ออํานวยเรื่องการทําเกษตรกรรมแลว จะสงผลใหผูสูงอายุมีความเสี่ยงเรื่องรายได
เนื่องจากไมมีเงินบําเน็จหรือบํานาญคอยสนับสนุน จะมีเพียงแตเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุคอยสนับสนุนในแตละเดือนเทานั้น
แตก็จะไดในจํานวนที่นอยไมเพียงพอตอการดํารงชีพในแตละเดือน ถึงแมวาทางสมาชิกในครอบครัวของชาวไทยเผามงจะ
คอนขางดูแลเกื้อกูลกันอยางเหนียวแนนภายในครอบครัว แตในปจจุบันสภาพสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป คนรุนใหมของชาวไทย
เผามงไดมีการเดินทางเขามาทํางานเพื่อหาเงินในตัวเมืองมากขึ้น ผูสูงอายุจึงมีแนวโนมที่ตองอาศัยอยูตามลําพังภายในตําบล
เข็กนอย
นอกจากการประกอบอาชีพในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุชาวเข็กนอยแลว ทางองคการบริหารสวนตําบลไดจัดกลุม
การทํากิจกรรมในผูสูงอายุขึ้นเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เสริมจากการทําเกษตรกรรมที่เปนงานหลัก ไดแก การปกผาที่ทํามาจาก
ใยกัญชง การทําผาเขียนเทียน การทําไมกวาด การสานเบาะรองนั่งเกาอี้ที่ทํามาจากพลาสติก การตีมีดที่ในปจจุบันมีผูสูงอายุ
เพี ยงไม กี่คนที่สามารถทํ าไดและไมมี ลูกหลานคอยสืบ ทอด แตงานอดิ เรกเหล านี้ ของผูสู งอายุจะไมไดทํ าเป นรายไดหลั ก
เนื่องจากผลิตภัณ ฑที่ไดจะมีปญ หาเรื่องชองทางการขาย ไมมีตลาดมารองรับ สวนใหญ จึงเปนการทําขึ้นเพื่อใชกันเองใน
ครัวเรือนและขายไดเพียงเล็กนอย
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ทางทีมวิจัยไดเห็นศักยภาพของผูสูงอายุในตําบลเข็กนอย เนื่องจากมีภูมิปญญาที่หาไดยาก มีความถนัดทางดานการ
ทําผาเขียนเทียน ผาปกลายมงไดอยางสวยงามและมีเอกลักษณที่นอยคนนักจะทําได หรือแมกระทั่งการสานเบาะรองนั่งที่ตอง
ใชฝมือในการออกแบบใหเกิดลวดลายที่สวยงาม รวมถึงความรูดานการทํามีดที่ ณ ปจจุบันมีผูสูงอายุเพียงไมกี่คนที่สามารถทํา
ไดและไมมีการสืบทอดใหกับลูกหลานแลว จึงเปนจุดที่ทางทีมวิจัยมองเห็นศักยภาพที่เปนเอกลักษณตรงนี้ของผูสูงอายุตําบล
เข็กนอย และมีความตองการผลักดันและสงเสริมศักยภาพเหลานั้นใหโดดเดนขึ้นมา โดยการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด
เพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยของผลิตภัณ ฑที่ผลิตโดยผูสูงอายุ และสงเสริมชองทางการจัดจําหนายใหแกสินคาที่ผลิตขึ้นโดย
ผูสูงอายุโดยจัดทําเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางใหผูสูงไดมีรายไดเสริมเพิ่มขึ้นจากการทําเกษตรกรรม เปนการลดอัตราความ
เสี่ยงดานรายไดและลดการพึ่งพิงจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึงลดปญหาซึมเศราที่มักจะเกิดกับผูสูงอายุที่ไมไดทํากิจกรรม
ใดๆ และที่สําคัญเปนการสืบทอดภูมิปญญาอันเปนเอกลักษณตอไปยังรุนลูกหลาน ไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา
วิธีดําเนินงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มุงเนน “การพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยของกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ผลิตโดยกลุมผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ ” ใชการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Methods) ของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบงวิธีการดําเนินการ
วิจัยเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
1.1 ประชากรและการเลือกกลุมผูใหขอมูล ดังตอไปนี้
1.) การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview)
- คณะกรรมการกลุมผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 5 คน
- องคกรบริหารสวนตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 2 คน
1.2 การสรางเครื่องมือและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.) การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ดวยกระบวนวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยการทบทวน
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วของกับการสรางทุนทางปญญาในการผลิตสินคาเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรม
ชุมชน
2.) เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม เครือ่ งบันทึกเสียง สมุดบันทึกและอุปกรณเครื่อง
เขียนตางๆ เพื่อใชในการบันทึกการสัมภาษณและการสนทนาของผูใหขอมูล และแบบสอบถามสาหรับกลุมลูกคา
3.) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือการวิจัย โดยใชการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ดานขอมูล ดาน
วิธีรวบรวมขอมูล และดานผูเ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบเชิงเนื้อหา
1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางเก็บขอมูลจากการ สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) สัมภาษณจาก
ผูใหขอมูลสาคัญ (Key Informants) และ การสนทนาเชิงกลุม (Focus Group)
1.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหเชิงอุปนัย โดยการวิเคราะห ตีความ และสรางขอสรุป และใชการวิเคราะหเนื้อหา
สวนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
2.1 การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากร
- ผูบริโภคที่ซื้อ/ใช ผูไมซื้อ/ไมใช ผาปกลายมง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
การเลือกกลุมตัวอยาง
- ผูบริโภคที่ซื้อ/ใช ผูไมซื้อ/ไมใช ผาปกลายมง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ การเลือกกลุม
ตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบสะดวก (Convenience Sampling) และวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชวิจารณญาณ
(Jundgment Sampling)
ขนาดกลุมตัวอยาง
- กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ/ใช ผูไมซื้อ/ไมใช ผาปกลายมง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ที่ใช
ในการวิจัย คือ 100 ตัวอยาง
2.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ และมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่ใชใน การเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1.) ศึ ก ษาความรู จ ากหนั งสื อ เอกสารทางวิ ช าการ ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ นํ า มาใช ในการสร า ง
แบบสอบถาม
2.) ขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผาปก
ลายมง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
3). รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ
หลัก รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน การรูจักผลิตภัณฑชุมชนของกลุมผูสูงอายุบานเข็กนอย โดยลักษณะคําถามเปนแบบให
เลือกตอบ จํานวน 6 คําถาม
สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ผลิตโดยชุมชนผูสูงอายุของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 3 วิเคราะหการซื้อสินคาและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงานผาปกของชาวมง อ.
เขาคอ จ.เพชรบูรณ
สวนที่ 4 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาชุมชนที่ผลิตโดยผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย
จังหวัด เพชรบู รณ เป น แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู บ ริโภคต อ ผาป กลายม ง ตํ าบลเข็ กน อย อํ าเภอเขาค อ จังหวั ด
เพชรบูรณ 4 ดาน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด แบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคาความสําคัญ (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 29 ขอ
คณะผูวิจัยไดใชลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิ
เคิรท (Liert’s Scale) ในการวัดระดับความพึงพอใจโดยระดับคะแนน 1=พึงพอใจนอยที่สุด จนถึง 5=พึงพอใจมากที่สุด
ส ว นที่ 5 สํ า รวจส ว นประสมทางการตลาดที่ ทํ า ให บุ ค คลทั่ ว ไปอยากรู จั ก สิ น ค า เป น แบบสอบถามวั ด ระดั บ
ความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทั่วไป
สวนที่ 6 ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ตองการใหสินคาที่ผลิตโดยผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ ปรับปรุงและ
พัฒนาเปนแบบสอบถามปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะที่มีรูปแบบปลายเปด
2.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการการหาความเที่ยงตรง (Validity) ในการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และนํ าแบบสอบถาม
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการตลาดจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดานเนื้อหา วาสามารถวัดไดตรง
ตามประเด็นการศึกษา และสัมพันธสอดคลองกับทฤษฎีที่ใชเปนกรอบของการศึกษา
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล

835

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) และเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุงศึกษาความพึง
พอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่ผลิตโดยชุมชนผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยางเปน ขั้นตอน ดังนี้
1.) ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามยังกลุมตัวอยาง จํานวน 100 ชุด โดยใหตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
2.) จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
3.) ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม
4.) จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ
2.5 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลใน เบื้องตนและจึงทําการลงรหัส
(Coding) ขอมูลจากแบบสอบถาม และประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)
โดยการใชวิธีวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.) การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ และคารอยละ
2.) การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ผลิตโดยชุมชนผูสูงอายุ โดยใชคาความถี่ และคารอยละ
3.) การวิเคราะหการซื้อสินคาและพฤติกรรมผูบ ริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงานผาปกของชาวมง อ.เขา
คอ จ.เพชรบูรณ โดยใชคาความถี่ และคารอยละ
4.) การวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูสูงอายุ ตําบลเข็ก
นอย จังหวัดเพชรบูรณ ในดานตาง ๆ 4 ดาน โดยการแจกแจงความถี่หาคารอยละ
5.) ขอคํ าถามปลายเป ด เกี่ ยวกับ ปญ หา อุป สรรค และขอเสนอแนะ ทํ าการวิเคราะห เชิ งเหตุ และผล (Logical
anaysis) และวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยจัดประเด็นคําตอบเขาดวยกัน แลวแจกแจงความถี่หาคารอยละ
และเสนอผลการศึกษาเสนอในเชิงพรรณนา โดยใชตาราง ประกอบตามความเหมาะสม
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยของกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่
ผลิตโดยกลุมผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ พบวา
ในสวนของจากการสัมภาษณบริบททั่วไปของผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จากการสัมภาษณนายก อบต เข็กนอย พบวา
ผูสูงอายุในตําบลเข็กนอยสวนใหญอยูรวมกันเปนชาติพันธตามแตละตระกูล และมีคานิยมในการดูแลและพึ่งพาอาศัยกันมาก
จึงพบปญหาการปลอยใหผูสูงอายุอยูตามลําพังเปนจํานวนนอย ในสวนของประเด็นดานการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ พบวา
ผูสูงอายุประกอบอาชีพอิสระในครอบครัว โดยผูสูงอายุผูช ายจะทําอาชีพการเกษตร จักสาน และเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภคใน
ครอบครัว สําหรับผูสูงอายุผูหญิงจะประกอบอาชีพเย็บผา เปนตนโดยจากการสัมภาษณหัวหนาสํานักปลัดพบวา ในปจจุบัน
เพิ่งเริ่มมีการรวมกลุมผูสูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยู ซึ่งมีการรวมตัว
กันอยูประมาณ 80-90 คน มีการดําเนินกิจกรรมโดยอาศัยชนกลุมตามเผาเชื้อสายมงซึ่งมีทั้งหมด 15 ตระกูล โดยจะมีผูนําเผา
เปนตัวกลางในการประสานการรวมกลุม กิจกรรมที่ไดดําเนินงานไปแลวคือดานการคัดแยกขยะ และมีการพาผูสูงอายุเหลานี้
ไปดูงานจึงทําใหเกิดแนวคิดประดิษฐสินคาจากขยะ เชนการสานหลอดกาแฟเปนกระเปา
ในตํ าบลเข็ ก น อ ย มี ท รั พ ยากรที่ ส ามารถส ง เสริ ม ด า นการตลาดเพื่ อ รองรั บ อาชี พ ผู สู งอายุ เป น หลั ก คื อ การทํ า
เกษตรกรรม ซึ่งไดแก ขาวไร ขาวลืมผัว ขิง กะหล่ําปลี โดยทรัพยากรเหลานี้ทําการปลูกและสงโรงงานเกือบทั้งหมด มีบางสวน
แปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่น เชน ขิงผง แมคคาเดเมีย ในสวนของอาชีพเสริมของผูสูงอายุในตําบลเข็กนอยพบวาสวนใหญมาจาก
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ผูสูงอายุเพศหญิงทําการปกผาลายมงขายเปนชิ้นสวนลวดลายตางๆ เพื่อจําหนายไปสูการประยุกตเปนผลิตภัณฑอื่นตอไป เชน
ชุดลายมง กระเปา เปนตน โดยจะมีพอคาคนกลางเขามาแจงจํานวนและลวดลายที่ตองการแกรานคาและผูนําแตละตระกูล
ซึ่งจะแบงหนาที่และจํานวนในการผลิตเพื่อสงสินคาและสรางรายไดใหแกชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือไดวาเปนทักษะที่สามารถ
สรางรายไดไดอยางตอเนื่อง และถือเปนการสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณใหคงอยู ทั้งนี้จากการสัมภาษณนักพัฒนาชุมชนที่
ดําเนินงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ทักษะในการประกอบอาชีพของผูสูงอายุมาจากการ
ถายทอดวิธีการและอัตลักษณจากรุนสูรุน เปนการเรียนรูจากการถ ายทอดประสบการณสูรุนตางๆ ทั้งรูปแบบการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรที่มีความสามารถเฉพาะตัวและฝมือในการปลูกก็สามารถทําใหผลผลิตที่ดีนําไปสูรายไดที่ดีตามไปดวย อีก
ทั้งการสงมอบเอกลักษณและอัตลักษณของวิถีชีวิตผานการปกผา ซึ่งจะมีลายปกที่มีความเฉพาะตามแตละตระกูล ซึ่งทักษะ
ดังกลาวถูกประยุกตไปเปนการประกอบอาชีพที่สามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชนตลอดมา
สวนจากการสัมภาษณเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรของกลุมโดยแบงออกเปนสี่มุมมอง คือ การบริหารดานกําลังคน
การบริหารดานเงินทุน การบริหารดานวัตถุดิบ และการบริหารจัดการ โดยจากการสัมภาษณในดานการบริหารงานดานอัตรา
กําลังคนของผูสูงอายุ พบวา ทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยไดมีการสงเสริมในการจัดตั้งกลุมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ ซึ่ง
ที่ผานมายังไมไดรับการสงเสริม จากการสัมภาษณองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย กลาววา การจัดอาชีพสําหรับผูสูงอายุได
มีความพยายามที่จะจัดตั้งใหเปนกลุมรวมกับศูนยฟนฟูผูสูงอายุโดยกลุมที่เห็นเปนรูปธรรมคือ กลุมผาปกลายมง แตก็ยังไมได
ทําการรวมกลุมอยางเปนทางการ ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพทางองคการบริหารสวนตําบลไดเล็งเห็นศัก ยภาพและการเริ่ม
สงเสริมพัฒนากลุมผาปกและยังรวมไปถึงผาเขียนเทียนที่ยังพอมีคนเขียนเปน ในอีกมุมสําหรับกลุมผูสูงอายุสําหรับประเด็น
ดังกลาวขางตน พบวา การรวมตัวกันนั้นคอนขางยากสําหรับการจัดกลุมผาปกเพราะยังคงอยูของใครของมันแตตระกูลโดย
กลุมของมงนั้ นไดมีการแบงสมาคมตระกูลออกเปน 15 แซ ซึ่งรูปแบบการนัดหมายนั้นขึ้นอยูกับแตละแซวาจะไปพบกันที่
จังหวั ด ใดเพราะกลุ ม ม งมี ห ลายจังหวัด ผู สู งวั ย มี ทั ก ษะการผลิต ที่ มี ค วามชํ านาญ แต ข าดทั ก ษะในการออกแบบที่ ทํ าให
ผลิตภัณฑมีความทันสมัยตอบโจทยกับตลาดทั่วไป ในขณะที่ทักษะในการทํางานของผูสูงอายุนั้นเปนทักษะทางภูมิปญญาที่มี
มาแตรุนกอน หรือเปนทักษะที่เพิ่งไดรับการฝกฝนอบรมมาเพื่อผลิตสินคา แตประเด็นที่สําคัญคือ ทางกลุมตองการใหทาง
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขามาใหความรูฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตผาปกลายม งที่ทันสมัย การผลิตงานปก
ผาลายมงมีเพียงพอ เพราะ ในการผลิตผาปกลายมงนั้นไมใชเพียงแคผูสูงอายุผลิตอยางเดียว แตจะมีพวกแมบาน กลุมเด็ก เขา
มาชวยกันปกเพื่อรองรับเทศกาล อีกทั้งทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยไดมีการจัดวิทยากรจากภายนอกเขามาให
ความรูแกกลุมผูสูงอายุ โดยการพากลุมผูสูงอายุไปศึกษาดูงานโดยเนนที่แกนนําของกลุมประมาณ 20 คน ปจจุบันชมรม
ผูสูงอายุมีจํานวนสมาชิกรวมกันอยูที่ประมาณ 90 คน ดังนั้นความสามารถนําไปประยุกตหรือปรับปรุงพัฒนาเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป พบวา ยังเปนปญหาสําหรับผูสูงอายุในดานการคิดแบบสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ผลิตภัณฑใหม จากการสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาและแนวทางในการแกไขทางดานทักษะในการผลิตสินคาของผูสูงอายุมีจุดที่
ตองการแกไขหรือตองการพัฒนา พบวา องคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยไดเสนอการปรับปรุงทางดานความรู ทักษะ ในการ
พัฒนาฝมือหรือประยุกตการสรางสินคา เปนสิ่งที่ตองการพัฒนาอยางเรงดวน
สวนประเด็ นเกี่ยวกั บทรัพ ยากรดานเงิน ทุน จากการสัม ภาษณ เกี่ยวกับ แหลงที่มาของเงิน ทุน ในการดํ าเนิน งาน
สงเสริมดานอาชีพของผูสูงอายุที่แหลงทุนสนับสนุน พบวา ทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยเปนหนวยงานที่เขาไป
สนั บสนุน แหลงเงินทุน ในตอนนี้ โดยสนับสนุ นทางดานการจัดฝกอบรม ซึ่งแหลงเงิน ทุนที่ มีอยูในการดําเนินงานสําหรับ
หนวยงานที่สนับสนุนตอกลุมผูสูงอายุนั้นไมเพียงพอตอการสนับสนุนตองการใหหนวยงานอื่นเขามารวมสนับสนุน เชน พัฒนา
ชุมชน ศูนยสงเคราะหชาวเขา ที่สามารถกูเงินได ไมมีดอกเบี้ย โดยแหลงเงินทุนในปจจุบันสวนใหญจะเปนเงินทุนสวนตัวโดย
ลงทุนกันเอง นอกจากนี้จากการสัมภาษณประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน พบวา ในกรณีที่มียอดสั่งเขามาในปริมาณที่
มากทางกลุมผูสูงอายุจะทําการกระจายกันเองที่เปนญาติกันและกําหนดวันสงงานโดยสวนใหญเขาจะไปบริหารเรื่องการเงิน
กันเอง สวนในดานการจัดการปญหาดานการเงิน พบวา ไมมีปญหา เพราะทางหนวยงานใหเงินทุนแตไมไดเขาไปจัดการเรื่อง
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การจัดทําบัญชีใหทางกลุมจัดการกันเอง สวนใหญจะชวยในการจัดประชุมและทําการบันทึกการดําเนินงานใหกับกลุมผูสูงอายุ
สวนจากการสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาของแหลงเงินทุน พบวา ทางกลุมไมมีปญหาทางดานเงินทุนเพราะยังพึ่งเริ่มตน ซึ่งอัตรา
กําลังคนพรอมซึ่งสามารถชวยกันดําเนินงานได ซึ่งปญหาที่สําคัญคือ การพัฒนาเรื่องทักษะการผลิตและการตลาด
สวนประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรดานวัตถุดิบ จากการสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการดานวัตถุดิบดานแหลงที่มา พบวา
วัตถุดิบที่ใชจะเปนแบบสําเร็จรูปมีผามาเปนชิ้นสําเร็จมาสามารถนํามาใชปกไดเลย โดยวัตถุสวนใหญหาไดจากในพื้นที่ซึ่งงาย
และสะดวกในการเข าถึง นอกจากนี้ ป ระเภทของวัตถุ ดิบ ไมมี ค วามซั บ ซอ นและต น ทุ น ต่ํา ส วนใหญ ตน ทุ น จะหนัก เรื่อ ง
คาแรงงานมากกวาคาวัตถุดิบเพราะเปนงานที่ตองใชเวลาโดยคาแรงในการปกตกอยูเมตรละ 150 บาท นอกจากนี้หนวยงาน
พัฒนาฝมือแรงงานไดเขามาสนับสนุนงบประมาณคาวัตถุดิบใหแกกลุมผูสูงอายุ สวนประเด็นทางดานปญหาทางดานวัตถุดิบ
จากการสัมภาษณพบวา ไมมีปญหาในดานวัตถุดิบ
สวนประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรดานการบริหารจัดการ จากการสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการดาน
การควบคุมการผลิต พบวา ในแตละกลุมแซหรือชาติพันธ เวลาจะทําการผลิตเสื้อสงขายจะมีการนัดหมายโดยใชวิธีการให
ลูกคาเลือกลายโดยสามารถเลือกไดผานทั้งตัวคนกลางในการหาออเดอรและเว็บไซต ซึ่งทางกลุมมีวิธีการควบคุมงานเพื่อให
ทันเวลาการสงมอบแกคาโดยใชวิธีการผลิตตามรอบโดยไมเนนการผลิตแบบเรงดวนแตจะทําการผลิตและทางรานจะเก็บเปน
สต็อกไว สวนในประเด็นทางดานแนวทางสงเสริมการสรางรายได จาการสัมภาษณ พบวา มี การกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานโดยเนนการกระจายการขายไปยังกลุมมงตางจังหวัด อีกทั้งกลุมมงที่อยูตางประเทศเวลากลับมาก็จะมาซื้อสินคา
กลับไปยังตางประเทศอีกดวย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนทุนในการผลิตสินคาจาก อบต.เข็กนอย ใหแกกลุมผูสูงอายุทั้งผาปก
ลายมงและผาเขียนเทียนลายมง ตลอดจนในอนาคตถามียอดขายมากขึ้นทางหนวยงาน อบต.เข็กนอย ก็จะเขามาทําการ
สนับสนุนทั้งเรื่องเครื่องจักร การสงเสริมพัฒนาตัวผลิตภัณฑ บุคลากรเพื่อใหมีศักยภาพที่สูงขึ้นรองรับตลาด โดยแนวทางการ
พัฒนาสินคาจากการสัมภาษณ พบวา มีพัฒนาชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนทุนและการอบรมพัฒนาลายผา ซึ่งที่
ผานมาไดมีผูเขาอบรมประมาณ 100 คน โดยไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยสงเคราะหชาวเขาที่เขามา
ชวยในเรื่องวิทยากรดวย สวนทาง อบต.เข็กนอย ชวยสนับสนุนอีกสวน
สวนจากการสัมภาษณเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเพื่อพัฒนาสินคา พบวา จากการสัมภาษณเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑผาปกลายมงของกลุมผูสูงอายุ พบวา องคการ
บริหารสวนตําบลเข็กนอยกลาววาสวนใหญผลิตภัณฑยังเปนลักษณะวัตถุดิบที่นําไปใชประกอบกับการเย็บบนชิ้นงานอื่นๆ เชน
เสื้อผา กระเปา ใชผสมผสานกับในชีวิตประจําวัน เปนตน โดยสวนใหญยังเปนรูปแบบชิ้นงานที่เนนลวดลายที่ผลิตขึ้นมาตาม
ความตองการของตลาดที่ผลิตตามออเดอรจากคนกลางในชุมชม สวนในมุม มองของกลุมผูสูงอายุไดกลาววา สวนใหญที่ทําก็
เนนการใชเองเปนสวนใหญซึ่งยังไมไดเนนเชิงพาณิชย ซึ่งจะเนนการทําใชเองและก็ขายบางสวน นอกจากนี้ทางกลุมเสริมวา
ตนฉบับจริง ๆ จะเปนผาใยกัญชง เปนผาหยาบหนอย เหมือนผาฝาย แตความคงทนกับความนุมจะคงทน และจะหนัก แตถา
อายุยิ่งนาน 20-30 ปก็ยังอยู และจะสามารถระบายอากาศดี ตอนนี้ไมมีคนใสเสื้อใยกัญชงเลย โดยในพื้นที่ตําบลเข็กนอย
สามารถปลูกกัญชงเพื่อนํามาใชในการผลิตไดแลวและพืชชนิดนี้จะตองเขาโครงการหลวงเพราะเปนพืชควบคุมนอกจากนี้จาก
ประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานเชิงอุตสาหกรรมโดยใชเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต จากการสัมภาษณ
พบวา การใชเครื่องผลิตสามารถทําไดและจะไดปริมาณงานที่เยอะและรวดเร็วกวาโดยมีพื้นที่ที่เชียงใหม โดยปจจุบันทางกลุม
เองจะเปน ผู ผลิ ตที่ เนน ป กอยางเดี ยวส วนลายบางที ก็ จะมาจากลู ก คา เชน ชาวม งที่ อ ยูเวียดนาม ลาว เปน ต น ซึ่ งในการ
ออกแบบและดีไซนทางกลุมก็จะทําการออกแบบเสริมขึ้นที่หลังจากชางปกที่นี้ ซึ่งจากการสัมภาษณ เกี่ยวประเด็นความ
หลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑผาปกลายมงของกลุมผูสูงอายุตําบลเข็กนอยมีความหลากหลายโดยมี
จํานวนลายผาประมาณ 100 แบบ ซึ่งสินคาจะมีหลากหลายรูปแบบ เชน กางเกงขากวย กางเกงขาเดฟ เปนตน โดยการผลิต
จะขึ้นอยูกับแตละกลุมของชาวมงที่ตองการอยากจะทํา ดังนั้นสะทอมใหเห็นวาการผลิตสินคาขึ้นมาสามารถทําไดหลากหลาย
ในการประยุกตเขากับผาปกลายมง นอกจากนี้ทางกลุมยังเสริมวา คนรุนใหมเขามาชวยผลิตก็จะมีลายใหมแตกตางจากเดิม
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เชน จากลายตรงๆ ก็จะมีการทําลายซิกแซ็ก เปนตน สินคาแตละลายจะมีราคาที่แตกตางกันไปบางลายราคาเกือบ 3000 บาท
โดยบางลายมีหลายสี มีลวดลายที่ดัดโคง รูปแบบการนําไปประยุกตในสินคาบางประเภท หรือผลิตสินคาประเภทตามฤดูกาล
แขนสั้น แขนยาว ในขณะที่ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ พบวา มีความคงทนสูงซึ่งจากทางกลุมไดสะทอนใหเห็นวา ผลิตภัณฑที่
ผูผลิตขึ้นมาแลวใชเองมา 2 ป สภาพยังคงทนเหมือนตอนแรก สีไมตก สีลายไมซีด นอกจากนี้ลายที่ผลิตขึ้นมายัง บงบอกถึง
เอกลักษณที่มาจากเข็กนอยโดยเฉพาะในคนกลุมมงจะทราบเอกลักษณเหลานี้ และจากการสัมภาษณเกี่ยวกับดานตรายี่หอ
สินคา พบวา ยังไมเปนที่รูจักยังเปนคนกลุมนอยที่รูจักและเขาใจวาเปนผลิตภัณ ฑจากชาวมงเข็กนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับคนทั่วไปยังแยกไมออกระหวางลายผาไทยทางอีสาน ทั้งนี้เพราะทางกลุมยังไมมีตรายี่หอ โดยปจจุบันใชคําวาผาปก
ลายมง อีกทั้งทางกลุมยังกระจัดกระจาย การดีไซน การทําปาย การบงบอกวาพิกัดนั้นอยูที่นี่ยังไมมี
จากการสัมภาษณเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานราคาเกี่ยวกับประเด็นการตัง้ ราคาสินคา พบวา ทางองคการ
บริหารสวนตําบลเข็กนอยกับทางกลุมผูสูงอายุไดใชวิธีการกําหนดราคาพิจารณาโดยใชวิธีกําหนดจากตนทุนสินคาและบวกคา
เวลาในการทํางาน โดยคิดตนทุนเปนตอเมตร และขึ้นอยูกับความยากงายของลาย โดยตนทุนตอชิ้นเริ่มตนที่ 100 - 250 บาท
เปนงานใชจักร สวนถาเปนงานปกดวยมือจะเริ่มที่ 500 บาท สวนราคาขายจะอยูประมาณเมตรละ 1,000 บาท และงาน
บางสวนก็จะรับจากฝงลาวซึ่งมีตนทุนที่ถูกกวาประมาณครึ่งหนึ่งเพราะคาแรงต่ํากวา รูปแบบการขายสวนใหญจะไมขายเปน
ชิ้นวัตถุดิบสวนใหญจะเนนเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ขายนักทองเที่ยว โดยจากการสัมภาษณเกี่ยวกับราคาเมื่อเทียบกับคู
แขงขัน พบวา เมื่อเที่ยวราคาสินคาประเภทผาไหม ผาทางอีสาน กับผาปกลายมงยังมีราคาที่ถูกกวาเพราะมีตนทุนที่ต่ํากวา
สามารถกําหนดราคาไดถูกกวา โดยทาง อบต.เข็กนอย เสริมวา ผาไหมนั้นราคาเปนหมื่นเมื่อเทียบกับงานผาปกลายมงราคาที่
เปนชุดนําไปสวมใสอยูประมาณ 4,000 บาท สวนทิศทางราคาในอนาคต พบวา ทางกลุมผูสูงอายุและองคการบริหารสวน
ตําบลเข็กนอยจะมีการปรับใหสูงขึ้นในอนาคต เพราะ คนปกนอยลง แลวอีกอยางลายก็ยากขึ้น ราคาเพิ่มประมาณ 2 – 3 เทา
จะเนนดีไซนใหตอบโจทยตลาดมากขึ้น ในขณะที่วิธีการชําระเงิน จากการสัมภาษณพบวา วิธีการชําระเงินในปจจุบันจะเปน
วิธีแบบเงินสด ระบบโอนเงินผานธนาคาร และมีในสวนของการชําระกับระบบไปรษณีย เชน สงไปอเมริกาก็ใชวิธีชําระผาน
ไปรษณีย หรือชําระผานธนาคาร
จากการสัมภาษณเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายเกี่ยวกับประเด็นดานชองทางการ
กระจายสินคา พบวา ผูรับซื้อจะเปนรานคาที่อยูในพื้นที่โดยที่กลุมผูผลิตสามารถนําไปขายไดเลย ทั้งนี้ตลาดของสินคาจะมีกลุม
ตลาดเปาหมายภายในประเทศจะเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มายังในพื้นที่เข็กนอยและเขาคอ และยังมีตางจังหวัดคือ เชียงใหม
เชียงราย พะเยา กําแพงเพชร เพชรบูรณ เลย อีกทั้งภายในชุมชนที่อุดหนุนกันเอง และกลุมลูกคาที่ไดจากการออกบูทโดยทาง
กลุมผูสูงอายุเสริมวา ไปออกบูทกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยทางกลุมจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะพยายามพัฒนากลุมให
แข็งแกรง สวนชองทางตลาดในตางประเทศตอนนี้มีเปาหมายอยูที่กลุมมงในประเทศอเมริกาซึ่งกลุมนี้จะมีพฤติกรรมเวลา
กลับมาบานเกิดก็จะมานํากลับไปดวยเพื่อจําหนายที่อเมริกา นอกจากนี้ประเด็นทางดานการขายสวนใหญผูผลิตก็จะนํามา
ขายเองบางซึ่งกลุมผูสูงอายุกลาววาแคประชากรภายในพื้นที่ก็ประมาณหมื่นคนเพียงพอที่จะชวยกันอุดหนุนกันเองได จากการ
สัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นทําเลในการขายจะเนนตามสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ เชน วัดผาซอนแกว โดยทาง อบต.เข็กนอย
กลาววา รานคาที่ตั้งอยูในจุดนี้เขาถึงลูกคาไดงายซึ่งในพื้นที่เข็กนอยและเขาคอเปนพื้นที่ใกลเคียงกันโดยเปนแหลงทองเที่ยวที่
มีศักยภาพดึงดูดนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ทางกลุมผูสูงอายุไดกลาวเสริมวา รานคาสวนใหญไมคอยรับเสนผาปกไป
เนือ่ งจากมีราคาสูงโดยแหลงที่รานคาไปรับจะเปนจากทางฝงลาวเพราะมีราคาถูกกวา สวนประเด็นทางดานการขายสินคาจาก
การสัมภาษณพบวา ทาง อบต.เข็กนอยกลาววาจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ที่มียอดขายสูง โดยการบริหารผลิตภัณฑจะดูตาม
พื้นที่เปาหมายวาชอบลายไหนก็จะเนนลายนั้นไปขาย และใชวิธีการแลกลายกันระหวางพื้นที่ นอกจากนี้ทางดานตัวแทนขายก็
จะใชคนในพื้นที่เปนตัวแทนไปเลยเพราะจะเขาใจพฤติกรรมลูกคาดีกวาคนนอกพื้นที่ สวนประเด็นทางดานความรวมมือทาง
การค า จากการสั ม ภาษณ พ บว า ทาง อบต.เข็ ก น อ ยได ส รา งความร วมมื อ กั บ ทางการท อ งเที่ ย ว ศู น ย ศิ ล ปาชี พ บางไทร
นอกจากนี้ในแตละจังหวัดจะมีความรวมมือทางการคา โดยใชชาติพันธตกลงกันและใชชองทางวาใครจะสามารถเปนชองทาง
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ในการประสานจากขางนอกได และกระจายออเดอรไปตามแตละพื้นที่ หลังจากนั้นก็รวมสินคาขายกันทีเดียว และไปขาย
ดังนั้นเครือขายนี่มีความสําคัญมาก ที่จะเปนในผูบริหารในการผลิต เพราะวาก็จะเปนชองทางในตัวไปดวยเลย รับมาแลวก็จะ
กระจายไปใหกับแตละคนเพื่อเปนการเพิ่มรายได สวนปญหาและแนวทางในการแกไขเกี่ยวกับเรื่องชองทางในการขาย พบวา
การขายจะเป น ไปตามฤดูก าล ซึ่ งในช วงท อ งเที่ ย วจะขายดี แต พ อช วงฤดู การเกษตรก็จ ะพั ก งานกั น ตลอดจนเป นช วงที่
นักทองเที่ยวจะมีแคชวงวันหยุด นอกจากนี้วิธีการแกปญหาจากการขายสินคาไมไดจะใชวิธีการสตอกสินคาไวที่รานคาโดยให
รานคาเก็บไวเปนชุด หรือทางกลุมผูสูงอายุจะทําการปกแลวเก็บไว
จากการสัมภาษณเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดจากการสัมภาษณพบวา การสื่อสาร
การตลาดที่จะชวยใหสินคามียอดขายมากขึ้น คือ การออกรานคาในงานแสดงสินคาตางๆ เชน ที่เมืองทองธานีที่การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยจัดเพื่อเปนการประชาสัมพันธใหคนทั่วไปไดรูจัก อีกยังยังเปนการโชวเทคนิค และใสชุดมงไปสงอุปกรณ ซึ่ง
ทาง อบต.เข็กนอยและทางกลุมผูสูงอายุ กลาววา เปนวิธีการที่ชวยใหลูกคาสนใจเยอะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงวิธีการปก
เพื่อใหเห็นเรื่องราวของความเปนมาของชิ้นงาน นอกจากนี้การใหสวนลดทางการคายังไมไดมีการใชกลยุทธในเรื่องนี้ อีกทั้ง
ในปจจุบันทางกลุมเริ่มมีการนําเครือ่ งทางการสื่อสารบนอินเตอรเน็ตเขามาใชในการสื่อสารขอมูลไปยังลูกคาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชเฟสบุค และเว็บไซต แตยังไมเคยมีการทําโฆษณา ซึ่งการสื่อสารกับลูกคาก็สามารถที่จะติดตอโดยการโทรศัพทและการ
แชทเขามาที่เฟสบุคไดโดยตรง นอกจากนี้จากการสัมภาษณถึงภาพลักษณของสินคาเมื่อเที่ยบกับคูแขงขัน จากการสัมภาษณ
พบวาสินคาของทางภาคเหนือและอีสานจะมีผาซิ่นตีนจก ซึ่งจะมองดูอินเตอรกวาสินคาผาปกลายมงของกลุมผูสูงอายุตําบล
เข็ก ซึ่งยังเปนรอง เพราะเขาเปนระดับประเทศ แตของเราจะเปนระดับภาค นอกจากนี้ในมุมมองของทาง อบต.เข็กนอยมอง
วาสินคาของทางกลุมผูสูงอายุพอแขงขันได แตของเขาเปนผาทั้งผืน ของเราเปนแคแถบลาย สวนปญหาและแนวทางในการ
แกไข จากการสัมภาษณพบวา ราคาไมใชปญหา แตปญหาคือการสื่อสารใหคนรูในตัวสินคาวาคืออะไรกันแน
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณของกลุมลูกคา พบวา
ประเด็นเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศรอยละ 64.00 โดยสวนใหญมีอายุอยู
ในชว ง 21-30 ป รอ ยละ 35.00 และมี ระดั บ การศึ กษาปริญ ญาตรี รอ ยละ56.00 ซึ่งอาชีพ โดยสวนใหญ เป น ข าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 23.00 นอกจากนี้รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท รอยละ
28.00 และสวนใหญไมรูจักผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุบานเข็กนอย รอยละ 88.00
สวนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ผลิตโดยชุมชนผูสูงอายุของผูตอบแบบสอบถามจากผูที่รูจักทั้งหมด 12 คน พบวา
สวนใหญซื้อผลิตภัณฑชุมชนของกลุมผูสูงอายุบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 75.00 โดยสวนใหญจะซื้อสินคาประเภทเสื้อผาและ
เครื่องแตงกายของชาวมง และ พืชผักและผลไม คิดเปนรอยละ 33.00 โดยมีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อเปนของฝาก/ของที่
ระลึก คิดเปนรอยละ 41.67 เหตุผลที่เลือกซื้อสวนใหญเพราะ สินคาดูมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 50.00 ในการซื้อตัดสินใจดวย
ตนเอง คิดเปนรอยละ 66.67 และสวนใหญซื้อเมื่อมีโอกาสไปเที่ยว คิดเปนรอยละ 91.67 และซื้อผลิตภัณฑจากรานคาที่ขาย
โดยคนในชุมชนเอง คิดเปนรอยละ 75.00 และแหลงขอมูลที่ทําใหทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑสวนใหญจากการบอกตอคิดเปน
รอยละ 41.67
นอกจากนี้จากการการเก็บขอมูลเกี่ยวการซื้อสินคาและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงาน
ผาปกของชาวมง อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ ของกลุมที่รูจักผลิตภัณฑชาวมงโดยเจาะไปในประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องแตง
กายและงานผาปกของชาวมง พบวา สวนใหญรูจักผาปกของชาวมงบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 83.33 และเคยซื้อ ผาปกของ
ชาวมงบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 80.00 ซึ่งลูกคาซื้อไปสวมใสในโอกาสที่ในวันหยุดพักผอนสบายๆ คิดดเปนรอยละ 100.00
ซึ่งผูที่ซื้อนั้นมองวาผาปกลายมงมีความโดเดนเปนเอกลักษณ คิดเปนรอยละ 70.00 อีกทั้งลูกคามีมุมมองตอทางดานราคาของ
ผลิตภัณฑวามีการตั้งราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 100.00 นอกจากนี้ลูกคามีความคิดเห็นตอการนําผลิตภัณฑเครื่องแตง
กายและงานผาปกของชาวมงมาประยุกตเปนสินคาใหมสวนใหญเปนกระเปา คิดเปนรอยละ 60
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สวนจากการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสิ นคาชุมชนที่ผลิตโดย
ผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ในภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ลูกคาใหความสําคัญตอการ
เลือกซื้อสินคาชุมชนที่ผลิตโดยผูสูงอายุมากที่สุดคือประเด็นเรื่องการสงเสริมการตลาดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 รองลงมาคือ
ดานราคา (4.13) ดานผลิตภัณฑ (3.94) และดานชองทางการจัดจําหนาย (3.66)
โดยประเด็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบวา ประเด็นทางดานพนักงานขายมีอัธยาศัยดีและพนักงานขายแตงกายสุภาพมีผลมากที่สุด รองลงมาดาน
พนั กงานขายมี ความรูเกี่ ยวกั บ ผลิต ภั ณ ฑ และอั น ดับ สามดานการบริก ารของพนั กงานขาย สว นป จจัย ส วนประสมทาง
การตลาดดานราคา เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นทางดานการใหขอมูลราคาสินคาที่ชัดเจนมีผลมากที่สุด รองลงมา
ดานราคาผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน และอันดับสามดานราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสมและมีระดับ
ราคาที่หลากหลาย สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นทางดาน
คุณภาพของผลิตภัณฑมีผลมากที่สุด รองลงมาดานผลิตภัณฑมีเอกลักษณเฉพาะประจําทองถิ่น และอันดับที่สามดานประเภท
และรูปแบบของผลิตภัณฑหลากหลาย และสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบวา ประเด็นทางดานแหลงจําหนายนาเชื่อถือและมีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ มี ผลมากที่สุด รองลงมา
ดานสถานที่จําหนายสะอาด สวยงาม และอันดับที่สามดานสามารถหาซื้อไดงายและสะดวกและแหลงจําหนายเหมาะสมกับ
ภาพลักษณของผลิตภัณฑ
สวนการสํารวจสวนประสมทางการตลาดที่ทําใหบุคคลทั่วไปอยากรูจักสินคา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑที่บุคคลทั่วไปอยากรูจักสินคามากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง คือประเด็นทางดานประโยชนจากตัวสินคา คิดเปนรอยละ 29
รองลงมาอันดับที่สองคือ ประโยชนจากตัวสินคา คิดเปนรอยละ 22 และอันดับที่สาม คือ มีการออกแบบและสรางผลิตภัณฑ
ใหมๆ คิดเปนรอยละ 20 สวนปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาที่บุคคลทั่วไปอยากรูจักสินคามากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง คือ
ประเด็นทางดานสามารถตอรองราคาไดและมีการใหขอมูลราคาสินคาที่ชัดเจน คิดเปนรอยละ 28 รองลงมาอันดับที่สองคือ
สามารถตอรองราคาได คิดเปนรอยละ 28 และอันดับที่สาม คือ ราคาผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน คิดเปน
รอยละ 28 สวนปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายที่บุคคลทั่วไปอยากรูจักสินคามากที่สุดเปนอันดับ
หนึ่ง คือประเด็นทางดานสามารถหาซื้อไดงายและสะดวก เชน รานคาอยูหนาถนน สามารถจอดรถไดสะดวกสบาย คิดเปน
รอยละ 55 รองลงมาอันดับที่สองคือ แหลงจําหนายเหมาะสมกับภาพลักษณของผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 49 และอันดับที่
สาม คือ แหลงจําหนายนาเชื่อถือ คิดเปนรอยละ 52 และปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่บุคคลทั่วไป
อยากรูจักสินคามากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง คือประเด็นทางดานมีรายการสงเสริมการขายที่นาสนใจ ( เชนมีสวนลด มีของแถม )
คิ ด เป น ร อ ยละ 41 รองลงมาอั น ดั บ ที่ ส องคื อ มี สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ แ บบสมั ย ใหม เช น Facebook, Instragram, Line
,Youtube คิดเปนรอยละ 29 และอันดับที่สาม คือ มีสื่อประชาสัมพันธแบบดั้งเดิม เชน มีปายโฆษณา ใบปลิว หรือคนรูจัก
บอกกลาว คิดเปนรอยละ 30
อภิปรายผล
จากผลสรุปการวิจัยทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพความรวมมือ
ของกลุมผูสูงอายุใหมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งโดยทําการกําหนดโครงสรางในการบริหารกลุมใหมีกลุมชาวมงครบทุก
ตระกูลและคัดเลือกผูนํากลุมที่มีการยอมรับในพื้นที่ ตลอดจนการผลักดันทางดานการสรางทักษะทางดานความคิดสรางสรรค
ใหแกกลุมผูสูงอายุในดานการออกแบบและการตลาดเพื่อใหสามารถสรางสินคาในรูปแบบใหมๆเพื่อตอบสนองตอตลาดและ
สรางความแตกตางในอัตลักษณ อีกทั้งดานตราสินคาเปนสิ่งที่ควรเรงการพัฒนาเพื่อใหคนทั่วไปเขาใจถึงแหลงที่มาของสินคาวา
เปนของกลุมผูส ูงอายุ
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ในสวนของการบริหารดานกําลังคนทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยจากผลวิจัยพบวา การพัฒนากลุมผูสูงอายุ
ผลิตสินคาผาปกลายมงกําลังอยูในชวงพัฒนาดานทักษะฝมือของแรงงานเพื่อใหมีองคความรูในการพัฒนาตอยอดสินคาที่มีอยู
อยางสรางสรรคสอดคลองกับตลาดซึ่งในประเด็นของในการพัฒนาฝมือหรือประยุกตการสรางสินคาเปนสิ่งที่ตองการพัฒนา
อยางเรงดวนเพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะในการ สวนการบริหารดานเงินทุน จากผลวิจัยพบวา ทางดานแหลงเงินทุนของกลุม
ผูสูงอายุไมมีปญหาเนื่องจากทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยเปนหนวยงานที่เขาไปสนับสนุนแหลงเงินทุนในตอนนี้ แต
ยังขาดในสวนของการสนับสนุนรองรับทางดานการสนับสนุนบุคคลภายนอกในเขามารวมพัฒนา ในสวนของเงินทุนของกลุมไม
มีปญหาเพราะยังอยูในชวงเริ่มตนการผลิตยังไมมากในเชิงอุตสาหกรรมและกําลังแรงงานผลิตยังมีรูปแบบในการกระจายงานที่
ทุกคนเอาแรงเขามาชวยกันทําในแตละครัวเรือน
สวนการบริหารดานวัตถุดิบ จากผลการวิจัยพบวา วัตถุดิบที่ใชจะเปนแบบสําเร็จรูปมีผามาเปนชิ้นสําเร็จมาสามารถ
นํามาใชปกไดเลย ซึ่งไมมีปญหาทางดานการขาดแคลนวัตถุดิบเพราะเปนวัตถุดิบที่มีอยูทั่วไปในทองตลาดอีกทั้งประเภทของ
วัตถุดิบไมมีความซับซอนและตนทุนต่ํา
สวนการบริหารดานการบริหารจัดการ จากผลการวิจัยพบวา ในการกระบวนการผลิตนั้นทางกลุมผูสูงอายุจะใชวิธีการ
ทําตามคําสั่งซื้อและกระจายไปยังแตแซ สวนในการดานการตลาดจะใหคนกลางเปนคนตกลงกับลูกคาแลวเอาคําสั่งซื้อมา
กระจายในกลุมและแบงแยกลายตามกลุมแซ สวนการพัฒนาลายใหมมีพัฒนาชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนทุน
และการอบรมพัฒนาลายผา
สวนผลวิจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเพื่อพัฒนาสินคาในดา นผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑยังเปนลักษณะ
วัต ถุ ดิ บ ที่ นํ าไปใช ป ระกอบกั บ การเย็ บ บนชิ้ น งานอื่ น ๆ สิ น ค าที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ก็ จ ะเน น ตามความต อ งการของตลาดมี ล วดลาย
หลากหลาย แตสินคายังขาดดานการประยุกตรวมสมัยเพื่อสรางความแตกตางยังไมคอยมีสินคาประเภทเชิงประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนตราสินคาของผลิตภัณฑกลุม ผูสูงอายุยังไมมี โดยปจจุบันใชชื่อผาปกลายมงแตยังขาดสัญลักษณในการ
สื่อสารในตลาด
สวนผลวิจัยสวนประเด็นสวนประสมการตลาดดานราคา พบวา ราคาของผลิตภัณฑผาปกลายมง มีราคาที่ต่ํากวา
ผลิตภัณฑของคูแขงขันประเภทเดียวกัน ซึ่งวิธีการกําหนดราคาพิจารณาโดยใชวิธีกําหนดจากตนทุนสินคาและบวกคาเวลาใน
การทํางาน โดยคิดตนทุนเปนตอเมตร และขึ้นอยูกับความยากงายของลาย สวนทิศทางราคาในอนาคต พบวา ทางกลุม
ผูสูงอายุและองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยจะมีการปรับใหสูงขึ้นในอนาคต เพราะ คนปกนอยลง แลวอีกอยางลายก็ยาก
ขึ้น ราคาเพิ่มประมาณ 2 – 3 เทา จะเนนดีไซนใหตอบโจทยตลาดมากขึ้น และวิธีการชําระเงินมีหลายชองทางเชน ชําระเงิน
สด จายผานไปรษณีย
สวนผลวิจัยประเด็นสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูรับซื้อจะเปนรานคาที่อยูในพื้นที่โดย
ที่กลุมผูผลิตสามารถนําไปขายไดเลย ทั้งนี้ตลาดของสินคาจะมีกลุมตลาดเปาหมายภายในประเทศจะเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มา
ยังในพื้นที่เข็กนอยและเขาคอ และยังมีตางจังหวัด อีกทั้งภายในชุมชนที่อุดหนุนกันเอง และกลุมลูกคาที่ไดจากการออกบูท
นอกจากนี้ยังมีการสรางความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันขายสินคา เชน การทองเที่ยว ศูนยศิลปาชีพบางไทร นอกจากนี้
ในแตละจังหวัดจะมีความรวมมือทางการคา โดยใชชาติพันธตกลงกันและใชชองทางวาใครจะสามารถเปนชองทางในการ
ประสานจากขางนอกได และกระจายออเดอรไปตามแตละพื้นที่ หลังจากนั้นก็รวมสินคาขายกันทีเดียวแลวไปขาย ดังนั้น
เครือขายนี่มีความสําคัญมาก นอกจากนี้วิธีการแกปญหาจากการขายสินคาไมไดจะใชวิธีการสตอกสินคาไวที่รานคาโดยให
รานคาเก็บไวเปนชุด หรือทางกลุมผูส ูงอายุจะทําการปกแลวเก็บไว
สวนผลวิจัยประเด็นสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา ทางกลุมผูสูงอายุใชวิธีการสื่อสาร
การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายดวยวิธีการการออกรานคาในงานแสดงสินคาตางๆ ทําใหเกิดการหมุนของสินคาและไดกลุมลูกคา
ใหมๆในการขายสินคา ซึ่งเร็วกวาการตั้งรานอยูกับที่ นอกจากนี้ยังใชชาวมงเปนคนไปออกบูทแสดงสินคาเองเพื่อเปนการแสดง
ถึงอัตลักษณ เปนวิธีการที่ชวยใหลูกคาสนใจเยอะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงวิธีการปกเพื่อใหเห็นเรื่องราวของความเปนมา
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ของชิ้นงาน อีกทั้งในปจจุบันทางกลุมเริ่มมีการนําเครื่องทางการสื่อสารบนอินเตอรเน็ตเขามาใชในการสื่อสารขอมูลไปยัง
ลูกคาโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเฟสบุค และเว็บไซต แตยังไมเคยมีการทําโฆษณา ซึ่งการสื่อสารกับลูกคาก็สามารถที่จะติดตอ
โดยการโทรศัพทและการแชทเขามาที่เฟสบุคไดโดยตรง ปญหาของสินค าคือ ภาพลักษณของสินคาเมื่อเทียบกับคูแขงขัน
สินคาของทางภาคเหนือและอีสานจะมีผาซิ่นตีนจก ซึ่งจะมองดูอินเตอรกวาสินคาผาปกลายมงของกลุมผูสูงอายุตําบลเข็ก จึง
สะทอนไดวาปญหาของตัวสินคาคือ กระบวนการการสื่อสารใหคนรูทั่วไปเขาใจถึงความแตกตางของตัวสินคาผาปกลายมง
ในสวนมุมมองทางดานลูกคา จากผลวิจัยพบวา สวนใหญไมรูจักผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุบานเข็กนอย รอยละ
88.00 ในขณะที่ผูที่รูจักคิดเปนรอยละ 22 ซึ่งพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูที่รูจักสวนใหญ ซื้อผลิตภัณฑชุมชนของกลุม
ผูสูงอายุบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 75.00 โดยสวนใหญ จะซื้อสินคาประเภทเสื้อผาและเครื่องแตงกายของชาวมง และ
พืชผักและผลไม คิดเปนรอยละ 33.00 เหตุผลที่เลือกซื้อสวนใหญเพราะ สินคาดูมีคุณภาพ ซื้อเมื่อมีโอกาสไปเที่ยว และซื้อ
ผลิตภั ณ ฑจากรานคาที่ขายโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งแหลงขอมูลที่ทํ าใหทราบเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ สวนใหญ จากการบอกตอ
นอกจากนี้จากผลวิจัยเกี่ยวกับการซื้อสินคาและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงานผาปกของชาวมง อ.
เขาคอ จ.เพชรบูรณ ของกลุมที่รูจักผลิตภัณฑชาวมงโดยเจาะไปในประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงานผาปกของ
ชาวมง จากผลวิจัยพบวา สวนใหญผูที่รูจักซื้อผาปกของชาวมงบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 80.00 ซึ่งลูกคามองวาเปนสินคามี
คุณภาพ และมีลวดลายที่เปนเอกลักษณ โดยเฉพาะอยางดานราคามีความเหมาะสมในการซื้อใช นอกจากนี้ลูกคาตองการใหมี
การพัฒนาสินคาประเภทกระเปา
สวนประเด็ นทางด านส วนประสมทางการตลาด จากการวิ จัย พบวา ป จ จัย สว นประสมทางการตลาดลู กค าให
ความสําคัญกับดานการสงเสริมการตลาดโดยประเด็นในเรื่องดานพนักงานขายมีอัธยาศัยดีและพนักงานขายแตงกายสุภาพ
เพราะพนักงานจะเปนชาวมงซึ่งจะเปนสิ่งที่สรางความนาเชื่อถือและภาพลักษณที่ดีในสายตาของลูกคา สวนปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานราคา พบวา เปนปจจัยที่สําคัญรองลงมาโดยประเด็นที่ลูกคาใหความสําคัญคือ ดานการใหขอมูลราคาสินคา
ที่ชัดเจน เพราะจากการลงสํารวจพบวาการแสดงราคาสินคาที่ตัวผลิตภัณฑนั้นไมมีการแสดงไวเพื่อใหลูกคาไดตัดสินใจในการ
ซื้อ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณ ฑ พบวา ประเด็นทางดานคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑเปนสิ่งที่ลูกคาให
ความสําคัญมากที่สุด และสวนปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย คือประเด็นทางดานสามารถหาซื้อได
งายและสะดวก เชน รานคาอยูหนาถนน สามารถจอดรถไดสะดวกสบาย
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุปไดวาในบริบททั่วไปของการดําเนินงานจัดตั้งกลุ มผูสูงอายุเพื่อผลิตผาปกลายมงควรจัดตั้ง
โครงสรางคณะกรรมการในการทํางานใหชัดเจนและทางองคการบริหารสวนตําบลเข็ก นอยควรมีเจาหนาเขาไปอยูรวมใน
โครงสรางเพื่อการควบคูในการทํางานของกลุมใหมีความเขมแข็งและควรทําการสรางการมีสวนรวมของแตละกลุมแซใหเขามา
มีบทบาทและรวมไดรับผลประโยชนจากการพัฒนากลุม ตลอดจนการพัฒนาทักษะของกลุมสูงอายุทาง อบต.เข็กนอย ควร
จัดสรรงบประมาณลวงหนาเพื่อนํามาใชในการพัฒนากลุมในระยะยาวทั้งนี้โดยสวนใหญแลวทักษะที่ทางกลุมผูสูงอายุยังเปน
จุดออนคือ ทักษะดานการตลาดที่นํามาสูการเชื่อมของการผลิตเพื่อใหเกิดความสรางสรรคของผลิตภัณฑที่ตอบโจทยตรงกับ
ความตองการของตลาด ในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดทางกลุมผูสูงอายุควรทําการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด
ในดานการสงเสริมการตลาดในประเด็นทางดานพนักงานดังตอไปนี้
2.1 ดานสินคา (Product)
ทางดานลักษณะเฉพาะของตัวสินคาเปนชิ้นงานหรือเปนเพียงเสนผาปกลายมงที่ตองนําไปประยุกตใหเขากับสินคา
ประเภทอื่น เชน กระเปา เสื้อผา จากการสํารวจจากลูกคาพบวาตองการใหสินคามีประเภทและรูปแบบที่หลากหลาย มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ อยูตลอดใหสอดคลองกับความตองการตลาด ซึ่งในปจจุบันมีลายเยอะมากกวา 100 ลาย สินคา
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คอนขางมีคุณภาพที่ดี สีไมตกเมื่อนํามาซัก ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจจากลูกคาที่เคยซื้อผาปกลายมงอันดับแรกพิจารณาจากคุณภาพ
เปนสําคัญ แตมีปญหาเรื่องลูกคาเกิดความเขาใจผิดระหวางผาปกลายมงและผาซิ่นตีนจกในภาคอีสาน เนื่องจากมีลักษณะลวดลายที่
ใกลเคียงกัน ไมมีตราสินคาที่ชัดเจน มีเพียงคําวา “ผาปกลายมง” เพียงอยางเดียว สิ่งนี้จึงเปนสาเหตุหลักอันดับแรกที่ลูกคาไมเคยซื้อผา
ปกลายมงตองการใหสินคาปรับปรุงดานตรายี่หอใหมีเอกลักษณแตกตางจากสินคาชนิดอื่น
2.2 ดานราคา (Price)
ราคาสินคานั้นจะขึ้นอยูกับระดับความยากงายของลาย ยิ่งลายมีความซับซอนยิ่งมีราคาสูง ตนทุนของสินคาจะอยูที่ประมาณ
ราคา 300 บาท (คาดาย ผา) เมื่อทําการปกลายมงเขาไปจะมีมูลคาเพิ่มอยูที่ประมาณ 1000 บาทตอเมตร ทางชุมชนจึงมีความคิดเห็นวา
ราคาตนทุนที่ต่ํา เปนจุดแข็งของผลิตภัณฑที่สามารถแขงขันกับสินคาชนิดอื่นได สนับสนุนกับผลการสํารวจจากลูกคาที่เคยซื้อสินคาไป
พิจารณาเปนอันดับ 2 เนื่องจากราคาผลิตภัณ ฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน อันดับหนึ่งคือลูกคามีความตองการใหขอมูล
ราคาสินคาที่ชัดเจน ลําดับตอมาสามารถตอรองราคาไดและมีระดับราคาที่ หลากหลาย เมื่อพิจารณาดานปญหาดานราคา พบวาผาปก
ลายมงไมมีการปรับราคาผาเลย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหราคาไมเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และจากการที่ผาปก
ลายมงเปนสินคาเฉพาะกลุมทําใหลูกคาภายนอกมองวาในราคานี้สูงไปสําหรับเขา สอดคลองกับการสํารวจความตองการของลูกคาลําดับ
ที่สามคือมีระดับราคาที่หลากหลาย
2.3 สถานที่ในการจัดจําหนาย
จากการสัมภาษณและสํารวจในปจจุบันมีชองทางในการจําหนายสินคาอยู 5 แหงไดแก รานคาที่จําหนายในหมูบาน รานที่
จําหนายอยูในมงเซนเตอร รานขายของฝากมงริมถนนหลมสัก-เขาคอ รานขายของที่ระลึกในผาซอนแกว และมีพอคาคนกลางรวบรวม
ซื้อจากญาติพี่นองจํานวน 4-5 หลังคาเรือน โดยมีลักษณะการเขาถึงรานดังตอไปนี้
1.) รานที่ตั้งอยูในซอยของหมูบานนักทองเที่ยวจะสังเกตุเห็นยากเนื่องจากเปนตึกแถวที่มีลัก ษณะคลายกันหมด ไมมีก าร
ตกแตงที่โดดเดนจากรานคาอื่น ๆ
2.) รานคาขายของชาวมงที่อยูในมงเซ็นเตอรจะตองขับรถเขาไปในโซนรานคา จึงจะสามารถสังเกตเห็นรานได ถือวามีความ
โดดเดนอยูในระดับปานกลาง
3.) รานขายของที่ระลึกเชน รานในวัดผาซอนแกวพบวาไมมีปญหาทางดานที่จอดรถ สะดวกตอการเดินเลือกซื้อสินคา
4.) รานที่ขายของชาวมงที่ริมถนนหลมสัก-เขาคอ สามารถสังเกตุเห็นไดงายและสะดวกในการจอดรถ
จากการสํารวจจากดานลูกคาที่ซื้อสินคาผาปกลายมง สวนใหญซื้อเพราะมาทองเที่ยวและเลือกซื้อที่รานในทองที่ แตถาหาก
ไมไดมาเที่ย วที่ นี่ก็ จะไมไดซื้อ สอดคลองกับแบบสํารวจอัน ดับ 1 และ 2 คือรานมีแ หลงจําหนายนาเชื่อถือ คืออยูในพื้ นที่เลย และ
สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก เมื่อสํารวจจากดานลูกคาที่ไมไดซื้อพบวาอยากใหรานสามารถหาซื้อไดงายและสะดวกมากกวานี้
2.4 โปรโมชั่น (Promotion)
จากการสอบถามจากชุมชนพบวาในปจ จุบันผาปก ลายมงไมมีก ารจัดโปรโมชั่นสําหรับการขายเลย มีก ารออกบูธประชา
สัมพันธบาง เชน งานของการทองเที่ยวไทย ในดานของพนักงานขายพบวาคนมงมีลักษณะคือพูดเกงเปนพื้นฐานอยูแลว จึงสามารถขาย
ของไดงายไมติดขัด สอดคลองกับผลสํารวจจากลูกคาที่เคยซื้อผาปกลายมง ที่กลาววาเหตุผลอันดับหนึ่งที่ซื้อคือพนักงานขายมีอัธยาศัยดี
พนักงานขายแตงกายสุภาพ อันดับสองคือพนักงานมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและมีการบริการของพนักงานขายที่ดี ในดานของลูกคาที่
ไม เคยซื้อผาป ก ลายมง ตองการให มีรายการ Promotion ที่น าสนใจมากกวานี้ เป นอัน ดับหนึ่ง อัน ดับสองคือมี สื่อประชาสั มพัน ธที่
สมัยใหม และลําดับที่สามมีสื่อประชาสัมพันธแบบดั้งเดิม
อภิปรายผล
ดานผลิตภัณฑควรพัฒนาดานความทันสมัยใหมีการประยุกตในสินคารูปแบบอื่นที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน กระเปา เสื้อผา
ผาปูที่นอน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานตราสินคาที่ตองทําการพัฒนาอยางเรงดวนเพื่อใชในการสื่อสารทางการตลาด เพื่อใหมีเอกลักษณตาง
สินคาของคูแขงขัน
ดานราคาควรจัดทําปายแสดงราคาสินคา และการสงเสริมการขายใหดานการใหสวนลดสําหรับลูกคาเพื่อใหลูกคาไดมีอํานาจ
ตอรองในการซื้อ
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ดานชองทางการจัดจําหนายควรจัดทํารูปแบบลายในการนําเสนอผานชองทางแอพริเคชั่นหรือทําการพัฒนาเว็บไซตใหรองรบ
การการสั่งซื้อในรูปออนไลน ตลอดจนการคัดเลือกคนกลางทางการตลาดที่มีความเขาใจในตัวผลิตภัณฑเพราะเปนสิ่งที่คาใหความเชื่อถือ
ในการเลือกซื้อ
ดานการสงเสริมการตลาดควรจัดทําใหมีความหลากหลาย และประเด็นที่การสงเสริมการตลาดในปจจุบันโดยพนักงานขาย
นั้นควรปรับเรื่องภาพลัก ษณ ในการแตง กายให มีเครื่องแบบที่ สอดคลอ งกับ รูป แบบการขาย โดยการพั ฒ นาที่ เน นดานอัธยาศัย ที่ ดี
พนักงานขายแตงกายสุภาพ และสิ่งที่สําคัญคือความรูในตัวผลิตภัณฑที่จะตอบขอสงสัยลูกคาได
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การศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมของชุมชนตําบล
หนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัยนี้เปนการศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมของชุมชนตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา ปญหาและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล ยังไมถูกหลัก
สุขาภิบาลเนื่องจากอบต.ยังไมมีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ไมมีรถเก็บขยะ ขอตกลงของสภาตําบลหนองปลาไหลใหแตละหมูบานดูแลและการ
กําจัดขยะกันเองภายในบริเวณบาน พฤติกรรมสวนใหญแยกขยะรีไซเคิลไวเพื่อขาย สวนประเภทขยะอินทรีย ขยะทั่วไป และขยะอันตราย สวน
ใหญใชวิธีการเผา และบางครัวเรือนยังมีนําขยะใสถุงรวมกันแลวนํามาทิ้งขางถนนพื้นที่วางขางทางริมถนนทําใหเกิดมลพิษ ประชาชนยังไมเห็น
ความสําคัญของปญหาขยะที่เพิ่มขึ้น ขาดความรูความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะ และขอจํากัดดานงบประมาณ ดังนั้นแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนหนองปลาไหลจึงใชรูปแบบจัดการขยะโดยชุมชน โดยอบต.จัดอบรมทุกชุมชนมีความรูความเขาใจการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตครัวเรือนและผังกลบภายในบริเวณบาน แตละหมูบานมีจุดทิ้งสําหรับขยะอันตรายและรวบรวมมาทิ้งที่อบต. โดย
ทางอบต.จัดพื้นที่เก็บขยะอันตรายเพื่อรอการกําจัดอยางถูกวิธี อบต.จะสงเสริมสนับสนุนสรางตนแบบ “โครงการชุมชนไรถังขยะ” เพื่อกระตุนใน
การมีสวนรวมการจัดการขยะโดยชุมชน
คําสําคัญ : แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย พฤติกรรม การมีสวนรวมของชุมชน
Abstract
The objective of this research was to study the problem, difficulty and model of solid waste disposal through
community participation of Nongplalai Sub-district, Wangsaipoon District, Phichit Province. The findings of the study
indicated that the problem and behavior of solid waste disposal of Nongplalai Sub-district was not hygienic due to the fact
that the Sub-district local administration has no solid waste disposal, no truck for solid waste collection. The council
agreement of the Sub-district local administration was that they assigned each village to dispose the solid wastes within
their families. The behavior of the villagers on solid waste disposal was that they separated the recycle solid wastes to
sell; however, the organic wastes, general solid wastes, and dangerous wastes were mainly burnt; some families put the
solid wastes in plastic bags and disposed on the roadsides or on the empty areas along the roadsides which result to the
pollution. The people did not see the importance of the increasing solid waste; they lack the know-how to separate the
solid wastes and lack of budget so the model of solid waste disposal of the Nongplalai community used the solid waste
disposal by community starting by the local administration organizing the training for every community to understand the
proper solid waste disposal, separating solid wastes from the families and landfill in the house area. Each village designates
the spot for dangerous waste disposal and collects them then disposes at the Sub-district local administration. The Subdistrict local administration provides the area to collect dangerous wastes for the proper disposal. They will promote and
support the constructing of the role model “Solid waste free community project” to encourage the participation of solid
waste disposal by community.
Keywords : model of solid waste disposal, behavior, community participation
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บทนํา
ปจจุบันขยะในชุมชนจํานวนมากในประเทศไทยไดทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีผลมาจากการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันของประชากร ประกอบกับการ
พัฒนาประเทศที่นํามาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหมีผลิตภัณฑใหมเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอใหเลือกบริโภคได
สะดวกและรวดเร็วหลากหลายรูปแบบ เปนเหตุใหมีสิ่งปฏิกูลที่ไมเปนที่ตองการมากขึ้น สงผลใหเกิดปญหา “ขยะมูลฝอยลน
เมือง” ปญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับมีรายงานสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ จนทําใหรัฐบาล
ประกาศใหการจัดการขยะเปนวาระแหงชาติในป 2557 (กรมควบคุมมกรมควบคุมมลพิษ , 2557) และในป 2558ประเทศไทย
ยังคงมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจํานวนมากและอีกทั้งมีขาวดานลบที่เกี่ยวกับปญหาขยะอยูมากพอสมควร เหตุการณไฟไหมบอขยะ
บอยๆ เปนหนึ่งบทสะทอนที่แสดงใหเห็นวาการกําจัดขยะที่ไมไดมาตรฐาน และกลายเปนปญหาสําคัญที่กรมควบคุมมลพิษได
พยายามหาทางแกไขปญหาอยางเรงดวน เพราะปริมาณขยะยังเพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้ ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษยังระบุวา
ในป 2558 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมด29.09 ลานตัน ถูกขนนําไปกําจัดมากถึง 13.60 ลานตัน โดยถูกกําจัดอยางถูกตอง
8.4 ลานตัน อีกประมาณ 7.09 ลานตัน ถูกกําจัดอยางผิดวิธี เชน การเทกองในบอดิน การเผากลางแจง หรือการลักลอบทิ้งใน
พื้นที่รกราง วิธีการจัดการขยะแบบสุดทายนี้จะสรางปญหามากในอนาคตอันใกลจนถึงขั้นวิกฤติ
ประเทศไทยก็ยังคงแกใขปญหาเรื่องขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง แตผลการจัดการขยะยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
เพราะคนเกิดความเคยชินในเรื่องการทิ้งขยะที่สะดวกและมักงายคนสวนใหญชอบทิ้งขยะกันตามสะดวกสบาย สงเกลิ่นเหม็น
นอกจากนั้นกองขยะยังเปนแหลงชุมนุมของสัตวที่เปนพาหะนําเชื้อโรค ปจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยยังขาดประสิทธิภาพ
เนื่องจากหนวยงานรัฐ แตละแหงขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร ขาดความรูความเขาใจในการจัดการที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม เพราะในปจจุบันสวนใหญหนวยงานที่เกี่ยวของมักจะนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดจากแหลง
ชุมชนมารวบรวมบนพื้นดินแลวปลอยใหยอยสลายเองตามธรรมชาติหรืออาจจะมีการเผาซึ่งการกําจัดโดยวิธีนี้กอใหเกิดปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ยังพบปญหาเรื่องการจัดหาสถานที่ที่ทิ้งและทําลายขยะที่
นับวันจะหายากและมีราคาแพงขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมของประชาชนโดยทั่วไป ยังทิ้งขยะมูลฝอยโดยขาดจิตสํานึกและปลอยให
เปนภาระของหนวยงานที่รับผิดชอบทําใหมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมาย มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งสภาพภูมิทัศน และ
สุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการขยะจึงเปนปญหาสําคัญที่รัฐบาลตองแกไขอยางตอเนื่องทั้งในชุมชนเมืองและชนบท
ทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและหาวิธีการในการกําจัดขยะโดยอาศัยความ
รวมมือของหนวยงานราชการสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝงจิตสํานึกในการมีสวนรวมแกชุมชน
การรณรงคใหประชาชนในชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมกันคิดหาวิธีการและแนวทางในการแกปญหาโดยคํานึงถึง
ความจําเปนและความเปนไปไดในการบริหารจัดการขยะเพื่อเลือกแนวทางที่เปนรูปแบบเหมาะสมที่สุด ซึ่งเปนกระบวนการที่
ทําใหประชาชนในชุมชนเห็นคุณคาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชวยกันในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูให
เหลือนอยที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัด
แยกขยะตามประเภท การนําขยะสะอาดมาสรางสิ่งประดิษฐ การนําขยะเปยกมาทําปุยหมักชีวภาพ ลดปริมาณการใชบรรจุ
ภัณฑ การเลือกใชวัสดุที่ยอยสลายงาย และการทิ้งขยะใหถูกที่ เปนตน ชุมชนจึงตองมีการสรางขอตกลงของชุมชนในการ
ปฏิบัติจัดการขยะมูลฝอยใหเปนแนวทางเดียวกันปญหาและแนวทางการบริหารจัดการ
ตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรซึ่งมีประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานรวมทั้งสิ้น 3,079 คน ถือ
วามีคนอาศัยอยูจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทํากินพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงลาดเอียง ลักษณะเปนดินปนทราย พื้นที่
สวนใหญเปนที่ราบโลง ใชเปนที่ตั้งชุมชน และเปนที่เกษตรกรรม โดยมีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผานภายในตําบล คือ ลําคลอง
หนองปลาไหลลําคลองสะแก ลําคลองสายดินแดง ลําคลองหวยตัดไม และลําคลองแสลงพันธ ปญหาทางภูมิประเทศและที่ตั้ง
ของตําบลหนองปลาไหล คือ ปญหาน้ําทวม ตําบลหนองปลาไหล รวมทั้งสิ้น 12,761 ไรจากพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบโลงและ
เปนที่เกษตรกรรม และเปนพื้นทีน่ ้ําทวมซ้ําซากทุกป มีผลทําใหเกิดน้ําเนาเสียสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากมีขยะที่ยังไมมีการทําลาย
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กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา ที่ประสบปญหาดานขยะมูลฝอยลนและมีการแกปญหาเรื่องการจํากัดขยะมูลฝอยตลอดอยางตอเนื่อง
แตก็ยังคงมีปญหาในปจจุบัน
จากการสนทนากลุมจากผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สาธารณสุขตําบล และ
ผูเกี่ยวของจากสภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล ยังไมถูกหลักสุขาภิบาลบวกกับยังไมมีหนวยงานใดมา
รองรับทําให ปริมาณจํานวนขยะมูลฝอยเพิ่ มขึ้นเรื่องตกเปนปญ หาเรื้อรัง อีกทั้งองคการบริห ารสวนตําบลไมมีระบบการ
ดําเนินการจัดการขยะชุมชนตําบลหนองปลาไหล และไมมีวางถังขยะในบริเวณเขตตําบล เนื่องจากอบต.ยังไมมีรถเก็บขยะมูล
ฝอย และในการประชุมสภาตําบลหนองปลาไหลมีมติที่ประชุมชะลอการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเนื่องจากงบประมาณที่มี
อยูอยางจํากัด สวนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเปนขอความรวมมือใหประชาชนดูแลความสะอาดบริเวณสาธารณะ
และกําจัดขยะมูลฝอยเองภายในบริเวณบานที่อยูอาศัยของหมูบานของตนเอง สวนการดําเนินการของอบต. มีการแยกขยะใส
ถุงและนําไปทิ้งที่รวมกับเทศบาลตําบลวังทรายพูน ปญหาเกิดจากการทิ้งขยะในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น เนื่องถังขยะไมมี
และไมมีรถเก็บขยะ จึงเปนปญหาเรงดวนที่หนวยงานของรัฐและชุมชนตองรวมมือกันอยางจริงจัง เพื่อหาแนวทางการลดขยะ
ในชุมชนหนองปลาไหลใหมากที่สุด เนื่องจากการมีทิ้งกองขางทางหรือบริเวณที่วางจนเกิดการทับถมของขยะเปนมลพิษตอ
สภาพแวดลอม
ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ซึ่งยังไมมีการจัดการขยะแบบถูกตองตาม
หลักวิชาการ และขาดองคความรูในการคัดแยกขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะ จึงไดสนใจศึกษาปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมของชุมชนตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จั งห วั ด พิ จิ ต ร โด ย มี
วัตถุประสงคของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมแบบมีสวนรวมของชุมชนตําบล
หนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาในการวิจัย คือ เปนการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ มีการกําหนดขอบเขต
การศึกษาดังนี้
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนในชุมชนตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน รวมทั้งสิ้น
5,028 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ในการวิจัยเชิงประมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มาจากประชากร ทั้ง 16
หมูบาน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 98 คน จากการเปดตาราง Taro Yamaneระดับความเชื่อมั่น 90% เครื่องมือที่ใชใน
การวิ จั ย ใช แ บบสอบถามมี วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบสะดวก (Convenience Sampling) สํ า หรั บ ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
เครื่องมือวิจัยใชแบบสัมภาษณในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จํานวน 24 คน ซึ่งประกอบดวยผูนําชุมชน
16 คนผูเกี่ยวของ6 คน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 2 คนและมีวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษา พฤติกรรม ปญหาอุปสรรค ความตองการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ชุมชน
หนองปลาไหล และแนวทางการจัดการปญหาขยะมูลฝอยที่เหมาะสมภายใตขอจํากัดโดยการมีสวนรวมของชุมชนในตําบล
หนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ไดแก ดานสถานการณจัดการขยะ มูลฝอย พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ความรูความ
เขาใจการจัดการขยะมูลฝอย ความตองการและปญหา อุปสรรคการจัดการขยะในชุมชนการมีสวนรวมการจัดการขยะมูลฝอย
ตัวแปรตาม ไดแก แนวการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของชุมชนตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร
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เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัย โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับ วัตถุป ระสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตรงกับกรอบแนวคิด การใชภ าษา
ความชัดเจนของภาษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 ประชุมกับ ผูบริห ารและแกนนําชุมชน ประกอบดวย ผูบ ริห ารและผูเกี่ยวของ 4 คนและผูนํ าชุมชน/
ตัวแทนจํานวน 6 คน เพื่อไดขอมูลสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลหนองปลาไหลเบื้องตนแลว
ระยะที่ 2 นําขอมูลระยะที่1 มาวิเคราะห ศึกษาการจัดการขยะจากแหลงกําเนิดของชุมชน มาสรางเครื่องมือการ
วิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
ระยะที่ 3 นําผลสรุปจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการสนทนากลุม เสนอแนวทางการการจัดการขยะโดย
การประชุมการรวมกับชุมชน ประกอบดวย ผูบริหาร 2 คน ผูเกี่ยวของ 6 คน และผูนําชุมชนหรือตัวแทน 16 คน เพื่อเสนอ
ความคิดเห็นและประเมินความเปนไปไดในการที่จัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชนอยางมีสวนรวมภายใตขอจํากัดของชุมชน
การวิเคราะหขอมูล
1. วิ เคราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยนํ า ข อ มู ล จากแบบสอบถามมาวิ เคราะห โดยใช โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ด ว ย
คอมพิวเตอร และประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่รวบรวมไดจาก
แหลงขอมูล และวิเคราะหเนื้อหาเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ดานสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยพบวา สภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล ยังไมถูกหลัก
สุขาภิบาลและยังไมมดี ําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของอบต. และไมมีวางถังขยะในบริเวณเขตตําบล เนื่องจากอบต.ยังไมมีรถ
เก็บขยะมูลฝอย มีการกําจัดขยะเองภายในบริเวณ ประเภทขยะอินทรียกําจัดวิธีเผา (รอยละ 59.2) ขยะรีไซเคิลจะเก็บแยกไว
เพื่อขาย( รอยละ 89.8) ขยะทั่วไปกําจัดโดยวิธีการเผา (รอยละ 56.1) ขยะอันตรายเก็บแยกไวขาย (รอยละ 70.4) มีถังรองรับ
ขยะมูลฝอยภายในแตละบาน คิดวาการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยควรเปนหนาที่ของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ และ
ประชาชนคิดวาขยะมูลฝอยประเภทถานไฟฉาย หลอดไฟเกา กระปองสเปรย ตางๆ สามารถทําลายทิ้งไดเอง มีการทิ้งขยะ
ตามพื้นที่วางเปลา ขางทาง ริมถนนทําใหมลพิษตอสภาพแวดลอม
ดานพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน พบวา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในดานการลดการเกิดขยะ
อยูระดับปานกลาง รอยละ 76.5 มากที่สุด คือ แนะนําใหสมาชิกในครัวเรือนใชสินคาที่เกิดขยะนอย ดานการคัดแยกขยะ อยู
ในระดับมากรอยละ 81.8 มากที่สุด คือ การคัดแยกขยะที่ขายได เชนกระดาษ ขวดแกว เศษเหล็ก ออกจากขยะทั่วไป ดาน
การเก็บรวบรวม/การนํากลับมาใชประโยชน อยูในระดับปานกลาง รอยละ 74.2 มากที่สุด คือครอบครัวของทานมีการนํา
ขยะที่สามารถขายไดไปขายใหเกิดมูลคาเปนตัวเงินหรือสิ่งของ ดานการกําจัดขยะขยะอยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.1
มากที่สุด คือ ขยะที่เหลือจากการคัดแยกถูกนําไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปดรอการกําจัดที่ถูกตองในบาน
ดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย พบวา การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจดาน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีนอยเนื่องจากมีการจัดการขยะกันเองในครัวเรือนเพราะเปนการตกลงระหวางชุมชนกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลาไหลเพราะไมมีถังขยะและไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยการมีสวนรวมของ
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ประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง(คาเฉลี่ย= 2.58) การ
รับผลประโยชนจากการแกไขปญหาขยะชุมชน (คาเฉลี่ย= 3.27) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (คาเฉลี่ย= 2.77) การมีสวนรวมใน
การวางแผนและการมีสวนรวมในการประเมินระดับนอย( คาเฉลี่ย =2.42 , 2.17)
ปญหา อุปสรรค การจัดการขยะมูลฝอย พบวาปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนใหความรวมมือในการคัด
แยกขยะนอย การกําจัดฝงกลบและเผาสงผลตอมลพิษตอสิ่งแวดลอม ดานความรูความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะขยะอันตรายที่ยังเปนปญหาในการกําจัดและ ทิ้งขยะขางทาง ประชาชนสวนใหญคิดวาการจัดการขยะมูลฝอยเปน
หนาที่ของอบต.ที่ตองหางบประมาณมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยสงผลทําใหไมไดใหความสําคัญเรื่องการจัดการขยะมากนัก
และอบต.หนองปลาไหลมีงบประมาณจํานวนจํากัด
ความตองการในการจัดการขยะมูลฝอย พบวา มีความตองการ สรางพลัง สรางจิตสํานึก สรางความรวมมือ โดย
อบต.จัดกิจกรรมสรางความตระหนักแกประชาชนและใหความรูความเขาใจการจัดการขยะมูลฝอย โดยตั้งคณะกรรมการ
หมูบานการจัดการขยะมูลฝอยประชุมติดตามอยางตอเนื่องจะอาจทําใหประชาชนใหความรวมมือมากขึ้น สรางชุมชนตนแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยใน “โครงการชุมชนไรถัง”
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมแบบมีสวนรวมของชุมชนตําบลหนองปลาไหล
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
พบวา ประชาสัมพันธและรณรงคใหทุกคนในชุมชนใหความรวมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี ใหอบต.จัด
อบรมใหคนในชุมชนทุกชุมชนมีความรูความเขาใจถึงการจัดการขยะมูลฝอย ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย วิธีการลดขยะมูล
ฝอย การแปรรูปขยะมูลฝอย และควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่องโดยการรวมมือกับผูน ําชุมชน แตละหมูบานควรมีที่ทิ้งขยะ
อันตรายและรวบรวมมาทิ้งที่อบต.โดยทางอบต.จะตองมีพื้นที่เก็บขยะอันตรายเพื่อรอการกําจัดอยางถูกวิธี และอบต.สงเสริม
สนับสนุนและสรางตนแบบ “โครงการชุมชนไรถังขยะ” เพื่อเปนตนแบบขยายผลใหกับชุมชนอื่น
สรุป ควรมีการกระตุนใหเกิดการขยะในครัวเรือนกอน ตัวแทนแตละหมูบานตองวางแผนการดําเนินการปฏิบัติกัน
อยางจริงจังและตองไดรับความรวมมือจากทุกครัวเรือน โดยเนนแนวคิดในการลดขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการสงเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอย ดวยกิจกรรมการใหความรู การคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูล
ฝอยอยางตอเนื่อง
อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการและปญหาจัดการขยะมูลฝอยในของประชาชนของตําบลหนองไหลดานการลดการเกิดขยะ การ
คัดแยก การกลับนําไปใช และการกําจัดขยะมูลฝอยนั้นประชาชนสวนใหญมีการกําจัดขยะเองโดยการเผา และฝงกลบ มีการ
คัดแยกขยะที่ขายได ออกจากขยะทั่วไป พยายามเลี่ยงการใชถุงพลาสติก การใชกลองโฟม และมีการนําวัสดุที่ยังใชไดใชใหม
อีกครั้ง เชน ถุงพลาสติกที่ยังใชงานไดนํากลับมาใชใหม มีการนําขวดน้ําพลาสติกหรือขวดแกวมาใชประโยชนใหม สําหรับ
การกําจัดขยะเศษใบไม กิ่งไมโดยการเผาทิ้งบริเวณบาน ขยะที่ยอยสลายกําจัดโดยการทิ้งไวบริเวณบาน เพื่อปลอยใหยอย
สลายเองพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยสวนใหญใชวิธีการเผาในบริเวณใกลริมลําคลองที่หางจากบานของตนทําใหเศษขยะที่
เผาไมหมดลวงหลนไปตามน้ําทําใหนําเสียได และนําขยะใสถุงรวมกันแลวนํามาทิ้งขางถนนพื้นที่วางขางทางสอดคล องกับ
งานวิจัยของกิตติ วิชาวงศ (2554) พบวา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุง ดานการนํา
กลับมาใชใหมมากที่สุด ประชาชนเลือกขยะประเภทกลองกระดาษหรือหนังสือพิมพเก็บไวขายหรือนํากลับมาใชไดอีก ในดาน
การลดการเกิดขยะมูลฝอย ประชาชนเลือกใชถุงพลาสติกใสสิ่งของใบใหญเพียงใบเดียวมากกวาใบเล็กหลายๆ ใบ และใน
ดานการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนมีพฤติกรรมมีการคัดแยกขยะแตละประเภทและมีการนําสวนที่ขายไดไปจําหนายที่
รานของเกา ดานความรูของประชาชนในตําบลหนองปลาไหล ชาวบานรูวิธีการจัดการขยะจําพวกเศษอาหาร เศษผัก เปลือก
ผลไมสามารถนํามาทําปุยหมักได และรูว าควรมีการคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิดกอนการทิ้ง แตชุมชนก็ยังใชวิธีการกําจัด
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แบบเดิมที่คิดวาสะดวกมากกวา และคิดวาการการจัดการขยะมูลฝอยควรเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลา
ไหลเขามาสนับสนุนกิจกรรมที่จะกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมระดับหมูบานในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง แตอยางไร
สถานการณ ป ญ หาขยะมู ล ฝอยเพิ่ มขึ้ น จนเป น ป ญ หาเรื้อ รังมี ก ารทิ้ งตามพื้ น ที่ วางเปล าข างทางริม ถนนทํ าให ม ลพิ ษ และ
สภาพแวดลอมไมนามองมากนัก ดังนั้นอบต.และชุมชนตองมีการหาแนวทางในการการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมโดย
การใหความรูการจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมตางๆในการกระตุน สอดคลองกับงานวิจัยของชัยพร แพภิรมยรัตน.
(2552).พบวา ในดานประชาชนมีความรู การรับรูขาวสาร การมีส วนรวม ในภาพรวมอยูในระดับ ดี และประชาชนมี
พฤติกรรมในดานการนํากลับมาใชใหม ดานการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกประเภทขยะอยูในระดับดี ปจจัยกระตุน
ที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะดานการคัดแยกขยะคือการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลหนองปลาไหล เนื่องจากชุมชนหนองปลาไหลประสบปญหา
ทางดานงบประมาณของอบต.หนองปลาไหลที่ไมเพียงพอในการจํากัดขยะมูลฝอย ตองกําจัดขยะกันเองของแตละบาน แต
ชุมชนขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชน จึงเปนเหตุใหเกิดทิ้งขยะมูลฝอยตามริมทางที่วางสงผลตอสภาพแวดลอม ดังนั้น
อบต.และชุมชนตองรวงมือโดยควรมีการกระตุนใหเกิดการขยะในครัวเรือนกอน ตัวแทนแต ละหมูบานตองวางแผนการ
ดําเนินการปฏิบัติกันอยางจริงจังและตองไดรับความรวมมือจากทุกครัวเรือน โดยเนนแนวคิดในการลดขยะมูลฝอย เนนการ
ประชาสัมพันธ ลดการใชพลาสติก ชวยกันคัดแยกขยะครอบครัวมีการปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนอบต.จัดอบรมความรูความ
เขาใจถึงการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่องโดยการรวมมือกับผูนําชุมชนแตละหมูบาน
ควรมีที่ทิ้งขยะอันตรายและรวบรวมมาทิ้งที่อบต. โดยทางอบต.จัดพื้นที่เก็บขยะอันตรายเพื่อรอการกําจัดอยางถูกวิธีละ
สงเสริมสนับสนุนและสรางตนแบบ “โครงการชุมชนไรถังขยะ” เพื่อเปนตนแบบขยายผลใหกับชุมชนอื่น ไมสอดคลองกับ
งานวิ จัย ของเพ็ ญ พิ ศ ขั น แกล ว. (2552).พบวาโครงการต างๆ ที่ องค ก ารบริห ารส วนตํ าบลควนปริงจะดํ าเนิ น การ คื อ
โครงการถนนปลอดถังขยะบริเวณถนนสายหลัก โครงการตลาดนัดขยะ แตไมเห็นดวยกับแนวคิดที่มีการเก็บคาธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยอยูในปจจุบัน ดังนั้นอบต.หนองปลาไหลควรมีการกระตุนใหเกิดการขยะในครัวเรือนกอน ตัวแทนแตละหมูบาน
ตองวางแผนการดําเนินการปฏิบัติกันอยางจริงจังและตองไดรับความรวมมือจากทุกครัวเรือน โดยเนนแนวคิดในการการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดยใชหลักการมีสวนรวมในดานการคนหาปญหา การวางแผนกําจัดขยะมูลฝอย การปฏิบัติ การ
รับผลประโยชน และการประเมินผล และใชหลัก 3 R สอดคลองกับงานวิจัยของวณัฐพงศ อุไรรัตน และศรัณยา เลิศพุทธรักษ.
(2557). พบวานโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหนองแซงไดมีโครงการที่ป ระชาชนมีสวนรวมกับนโยบาย
ของทางเทศบาล การมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายใหความรูในเรื่องมลพิษและปญหาทางสิ่งแวดลอมของคนใน
ชุมชน การแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การแกไขปญหาที่ตนเหตุอันจะมีผลทําใหปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ตองกําจัดมีจํานวนนอยลง กลาวคือการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใชใหมและ
มีการประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหความรูความเขาใจแกประชาชน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมของชุมชนตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปผลการวิจัยดังนี้
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล ยังไมถูกหลักสุขาภิบาลและยังไมมีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ของอบต. และไมมีวางถังขยะในบริเวณเขตตําบล เนื่องจากอบต.ยังไมมีรถเก็บขยะมูลฝอย สวนพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชนตําบลหนองปลาไหล มีการกําจัดขยะเองภายในบริเวณเปนสวนใหญกําจัดโดยวิธีการเผาหรือเททิ้งบริเวณ
บานคัดแยกเฉพาะประเภทขยะที่ขายได ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
1.ดานการลดการเกิดขยะ
2.ดานการคัดแยกขยะ
3.ดานการเก็บรวบรวม/การนํากลับมาใชประโยชน
4.ดานการกําจัดขยะมูลฝอย

รอยละ
76.5
81.8
74.2
69.1

ระดับ
ปานกลาง
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่1 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนใหความสําคัญในดานการคัดแยกขยะที่ขายได ให
เกิดมูลคาเปนตัวเงินหรือสิ่งของมากที่สุด และดานการลดการเกิดขยะ การนํากลับมาใชประโยชน และการกําจัดขยะอยูใน
ระดับปานกลาง
สําหรับปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยตําบลหนองปลาไหล จากการกําจัดขยะวิธีฝงกลบและเผาสงผลตอมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งคนในชุมชนตําบลหนองปลาไหลไดตระหนักและมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการแกปญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความตองการของชุมชนตําบลหนองปลาไหลในการจัดการขยะมูลฝอย
ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
1.ท านต อ งการให ท างอบต.เพิ่ ม มาตรการเข ม งวดสํ าหรับ ผู ส ร า ง
ปญหามลพิษทางขยะแกชุมชน
2.ทานตองการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดในชุมชน
3.ทานตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะของชุมชน
4.ท า นต อ งการมี ส ว นร ว มในการวางแผนงาน/โครงการในการ
แกปญหาขยะในชุมชน

S.D.

ระดับ

ลําดับ

4.11

1.146

มาก

1

3.93

1.026

มาก

2

3.92
3.89

.979
1.027

มาก
มาก

3
4

X

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาประชาชนมีความตองการ สรางพลัง สรางจิตสํานึก สรางความรวมมือ โดยอบต.จัด
กิจกรรมสรางความตระหนักแกประชาชนและใหความรูความเขาใจการจัดการขยะมูลฝอย โดยตั้งคณะกรรมการหมูบานการ
จัดการขยะมูลฝอยประชุมติดตามอยางตอเนื่องจะอาจทําใหประชาชนใหความรวมมือมากขึ้น สรางชุมชนตนแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยใน “โครงการชุมชนไรถัง” โดยการกระตุนใหเกิดการขยะในครัวเรือนกอน ตัวแทนแตละหมูบานตองวางแผนการ
ดําเนินการปฏิบัติกันอยางจริงจังและตองไดรับความรวมมือจากทุกครัวเรือน โดยเนนแนวคิดในการลดขยะมูลฝอย โดยมีแนว
ทางการสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ดวยกิจกรรมการใหความรู การคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการติดตามและประเมินผล
การจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง

852

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

สรุปแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบสวนรวมของชุมชนตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ดังนี้
*ประชาชนในชุมชนรวมใจแยกขยะในครัวเรือน
* อบต.รวมวางแผนและสนับสนุนขับเคลื่อนในการจัดการขยะมูลฝอย
-เลือกชุมชนตนแบบโครงการชุมชนไรถังขยะ
-การอบรมใหความรูการจัดการขยะมูลฝอย
กระบวนการคัดแยกแยกขยะในครัวเรือน
ขยะเปยก

ขยะทั่วไป

*เททิ้ง

ฝงกลบ

บริเวณบาน
ยอยสลาย

บริเวณบาน
อยางถูกวิธี

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย
*จุดทิ้งขยะอันตรายของ

*นําไปขาย
*นํากลับไปใชใหม

ชุมชนตนแบบ *

เอง
รวบรวบขยะอันตรายไปทิ้งพื้นที่ อบต.จัดไว
*อบต.รวบรวมไปกําจัดอยางถูกตอง
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่สนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจัยครั้งนี้
ขอคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามที่ใหการสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัย ตลอดจนขอบคุณเจาหนาที่และองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลาไหล ผูเกี่ยวของ และชาวบานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลจนงานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ
เอกสารอางอิง
กรมควบคุมมลพิษ, สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย. (2557). คูมือแนวทางการดําเนินการ ลด คัด แยก และ
ใชประโยชนขยะมูลฝอย สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพฯ : บริษัท ฮีซ จํากัด.
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, กองสงเสริมและเผยแพร. (2552). การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM. กรุงเทพฯ :
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.
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กิตติ วิชาวงศ. (2554). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุ งสะเดา ตําบลวังเย็ น
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การ
บริหารงานทองถิ่น) มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชัยพร แพภิรมยรัตน. (2552). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ประชาชนชุมชนบานชากแงว เทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. ปญหาพิเศษรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เพ็ญพิศ ขันแกลว. (2552). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนปริง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐ.
มาริสา สุรินทร. (2551). การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการในเขตเทศบาลตําบลตนเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม. รายงานการศึกษาคนควาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วณัฐพงศ อุไรรัตน และ ศรัณยา เลิศพุทธรักษ . (2557). การจัดการขยะชุมชนเทศบาลตําบลหนองแซง เขตอําเภอหนอง
แซง จังหวัดสระบุรี . รายงานประชุมวิชาการ. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี.วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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แนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
THE WAYS FOR PRESERVATION AND LNHERITANCE LOCAL WISDOM IN PERFORMING
ARTS CASE STUDY : SRPAYYA CHANT IN NORTHEASTERN DIALECT OF BUENGKRAJAB
SUBDISTRICT WICHIAENBURI DISTRICT, PETCHABOON PROVINCE
ธัญญพร มาบวบ* และ ศิริพงศ กันตะบุตร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : Tunya.dior@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบริบทและปญหาการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปะการแสดงการขับ
รองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน การวิจัยครั้งนี้ไดความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบล บึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
ในการใหขอมูลของกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน บานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ตําบลบึงกระจับ อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดําเนินการศึกษาวิจัยโดยการศึกษาบริบท การสัมภาษณเชิงลึกปญหาของการอนุรักษ สืบสาน รวมถึงการ
คนหา SWOT เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน ตลอดจนดําเนินการนําแนวทางการอนุรักษ สืบสานเสนอตอผูที่เกี่ย วของ เพื่อ
ประเมินความถูกตอง และความตองการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษา
อีสานตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสานสืบเชื้อสายมาจากภาคอีสาน บุคคลที่จะสามารถขับรอง และแตงบทกลอนได ปจจุบันเปนผูสูงอายุซึ่งเริ่มมีจํานวนนอยลง
อีกทั้งผูรับการถายทอดตองสามารถพูดภาษาอีสานได แตตองเขาศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่กําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับ
รองทํานองสรภัญญะ ซึ่งแนวทางในการอนุรักษ สืบสานการขับรองนองสรภัญ ญะเปนภาษาอีสานนั้น ควรโดยเริ่มจากการปลูก ฝง
จิตสํานึกใหครู บุคลากร และนักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ สืบสาน และผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถิ่น ดาน
ศิลปะการแสดง การประยุกตบทกลอน และทํานองการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน เพื่อจัดทําเปนคูมือการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานใหโรงเรียนจัดกิจกรรม หรือจัดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ หนวยงานราชการมีสวนรวมในการจัดเวทีการประกวดอยางสม่ําเสมอ การลงบทความวิจัยใน
วารสารงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติเพื่อเผยแพรขอมูลการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณใหรูจักกวางขวาง
คําสําคัญ : การอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะการแสดง สรภัญญะ เพชรบูรณ
Abstract
The purposes of this research were to study the context and problems in preservation and inheritance
of local wisdoms on performing arts of Sorapanya chant into Northeastern dialect, to study the ways in
preservation and inheritance of local wisdoms on performing arts of Sorapanya chant into Northeastern dialect.
This research was cooperated from Buengkrajab Subdistrict Administration Organization Wichiaenburi District,
Petchaboon Province by giving the information of people who perform Sorapanya chant into Northeastern dialect
of Banbuengkrajab and Bankohborrapet Buengkrajab Subdistrict, Wichiaenburi District, Petchaboon Province. The
research methodology was context studying, in-depth interview about the problem of preservation and
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inheritance including SWOT analysis. To find the ways in preservation and inheritance also reported it to the
confederates. Then they evaluated accuracy and demand of preservation and inheritance the local wisdom in
performing arts of Sorapanya chant into Northeastern dialect of Buengkrajab Subdistrict, Wichiaenburi District,
Petchaboon Province by using the questionnaires. The findings found that the singing group of Sorapanya chant
into Northeastern dialect was from Northeastern Thailand. The ones who can sing and compose the poems
currently are elderly people and seem to be declining as well as the ones who have been transferred have to be
able to speak Northeastern language and study the basic education designated by the schools; therefore, they do
not have enough time to study the singing of Sorapanya chant. The ways of preservation and inheritance of
Sorapanya into Northeastern dialect should start with teacher’s awareness instilling, personnel and students’ to
preserve and inherit it. They have to realize the impact of losing the local wisdoms on Arts performing, the
application of poems, and Sorapanya chant into Northeastern dialect. The manual for the Sorapanya chant into
Northeastern dialect should be made for the schools’ activities or include it into the syllabi of social study,
religion and culture by the Buengkrajab Subb-district local administration. In addition the official units should
organize the contest venue regularly, besides the chance of national and international publications should be
disseminated the Sorapanya chant into Northeastern dialect of Buengkrajab Sub-district, Wichienburi District,
Phetchabun Province widely well known.
Keywords : preservation, local wisdom, arts performance, Sorapanya, Petchaboon

บทนํา
การสวดสรภัญญะในภาคอีสานเกิดขึ้นเมื่อวัฒนธรรมสวนกลางไดกระจายมาสูอีสาน สมัยรัชกาลที่ 4 แตเหตุที่มา
เจริญรุงเรืองในภาคอีสาน เพราะชาวอีสานมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาตลอดป เดิมทีเดียวการสวดสรภัญญะจะสวดโดยพระสงฆ
หรืออุบาสก อุบาสิกา ที่อานภาษาบาลีไดคลองแคลว เพราะดั้ งเดิมนั้นบทสวดเปนภาษาบาลี และเนื้อหาจะเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาโดยตรงตอมาเมื่อมีการนํามาแตงบทสวดใหมเปนภาษาไทย จึงมีทํานองตางๆ กัน สวนเนื้อหาจะยังคงเนนเนื้อหา
เรื่องราวทางพุทธศาสนา เชน นิทานชาดก นิทานสอนใจ สอนเรื่องบาปบุญคุณโทษ และศีลธรรม ซึ่งโอกาสในการสวดจะสวด
ในงานศพ งานบุญ กฐิน ผาปา งานชุมนุมการกุศลระหวางเขาพรรษา ในวันธรรมสวนะหรืองานบุญ ประจําป ของหมูบาน
และยังจัดงานประกวดประขันกันอยูม ิไดขาด
ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ มีกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยู 2 หมูบาน
คือบานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ซึ่งยายถิ่นมาจากภาคอีสาน เชน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดนครราชสีมา เปนตน มารวมตัวกันตั้งถิ่นฐานทํามาหากินจนเกิดเปนหมู แตการสิ่งที่ประชากรกลุมนี้ไมทิ้งความเปน
อีสานนอกจากภาษาที่ใชอยูปจจุบันแลวยังมีวัฒนธรรมการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน จึงคิดรวมกลุมขับรอง
ทํานองสรภัญญะในชวงทําบุญที่วัด เนื้อหาจะยังคงเนนเนื้อหาเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่เอามาจากหนังสือ ตําราตางๆ ปรับคํา
ใหอานงาย รูปแบบการขับรองไมซับซอน จากกลุมเล็กก็ขยายเปนกลุมที่ใหญขึ้น ณ ปจจุบันมีผูที่สนใจในการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน ประมาณ 100 กวาคน สวนใหญเปนผูหญิงและมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งคนที่สามารถปรับบท
กลอนใชภาษาที่ขับรองใหงายขึ้น และเปนตนเสียงไดนั้นมีอยูประมาณ 3 - 4 คนเทานั้น เยาวชนผูรับการถายทอดตองสามารถ
พูดภาษาอีสานได แตตองเขาศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่กําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับรองทํานองสรภัญญะ กลุม
อายุวัยกลางคนสวนใหญทํางานตางจังหวัด กลุมผูขับรองตองใชพื้นที่ของวัด ในวันพระของทุกๆ เดือน การแตงดวยชุดสีขาว
ถือศีล 8 เพื่อขับรองทํานองสรภัญญะ โดยมีความเชื่อวาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
พระมหากษัตริย ครูบาอาจารย ความเชื่อเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม มีความเชื่อ
วาเมื่อถือศีลและขับรองสรภัญญะแลวจะทําใหตายแลวไดขึ้นสวรรค เกิดเปนเทวดา นางฟา การสนับสนุนการขับรองทํานอง
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สรภัญญะในปจจุบันมีเพียงวัดประชานิมติ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนหนวยงานหลักในจัดการประกวดการขับรอง
ทํานองสรภัญญะเปนภาษอีสานเทานั้น โดยงบประมาณในการจัดงาน และรางวัลมาจากการลงขันของเจาอาวาสวัดในแตละ
พื้นที่ กติกาในการประกวดก็เปนไปตามที่ตกลงกันเอง และมีองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ นําโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับที่จัดเวทีในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ในงานพิธีการตอนรับแขกบานแขกเมืองเทานั้น
แตยังขาดการสนับ สนุ นในเรื่อ งการสงเสริม สนับ สนุน และปลูกจิ ตสํานึก ใหเยาวชน ประชาชน ตระหนัก ถึ งการอนุ รัก ษ
การสืบสาน และมีความตระหนักผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะ
เปนภาษาอีสาน โดยการใชเครือขายความรวมมือจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ และโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ สืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาบริบ ทและป ญ หาการอนุ รัก ษ สื บ สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด านศิ ลปะการแสดง การขับ ร องทํ านอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสาน
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาแบบสัมภาษณเชิงลึก เรื่องการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน โดยใชวิธีแบบเฉพาะเจาะจง กับผูที่มีประสบการณ และผูที่เกี่ยวของกับการขับรองทํานองสรภัญญะ
เปนภาษาอีสาน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ ชุมชน ไดกลุมตัวอยาง คือบานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน และเปนวิจัยแบบผสมผสาน ระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบท ปญหาของการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับองคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับ กลุมขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน บานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ตําบลบึงกระจับ
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ประชาชนในตําบลบึงกระจับ และโรงเรียนในพื้นที่ ตําบลบึงกระจับ และการศึกษาจาก
หนังสือ ตํารา งานวิจัย และผูรูในองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณกลุม (Focus group) กลุมผูการขับรองทํานองสรภัญญะบานบึงกระจับ และบานเกาะ
บอระเพ็ด, องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ, และโรงเรียนในเขตตําบลบึงกระจับ และการสังเกตแบบมีสวนรวมในพิธีการ
ตางๆ และคนหา SWOT ของการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน, โอกาสการรับงานเพื่อสรางรายได, อุปสรรคในการสืบสาน, โรงเรียนควรมีหลักสูตรการ
เรียนการสอนในรายวิชา, ควรจัดเปนกิจกรรมเสริม, ควรจัดเปนรายวิชาเสริม, จัดเปนกิจกรรมฐานการเรียนรู, จัดเวทีการ
ประกวด,คาตอบแทนเหมาะสมกับการรับงาน และการศึกษาหนังสือ ตํารา งานวิจัย และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของการขับรอง
ทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการนําแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปะการแสดง กรณี ศึกษาการ
ขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ลงสูกลุมเปาหมาย ดังนี้
1. นําสรุปแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิ ลปะการแสดง กรณี ศึกษาการขับรอง
ทํานองสรภัญ ญะเปนภาษาอีสาน เสนอตอกลุมผูการขับรองทํานองสรภั ญญะ องคการบริหารสวนตําบลบึ งกระจับ และ
โรงเรียนในเขตตําบลบึงกระจับ เพื่อวิเคราะห สังเคราะห และเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม
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2. นําขอเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับ
รองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานมาปรับแกไข
3. นํ า แบบสอบถามความพึ งพอใจแนวทางอนุ รั ก ษ สื บ สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นศิ ล ปะการแสดง
การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน เสนอใหกลุมเปาหมายประเมิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ
โรงเรียนในเขตตําบลบึงกระจับ กลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน และประชาชนในเขตตําบลบึงกระจับ
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาแนวทางการอนุ รัก ษ สื บ สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด านศิ ล ปะการแสดง กรณี ศึ ก ษาการขั บ รอ งทํ านอง
สรภัญ ญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชการเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณ ภาพ
(สัมภาษณแบบ Focus Group) และเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) ซึ่งแบงออกเปน 2 วัตถุประสงคดังนี้ 1. การเก็บขอมูลวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ (สั ม ภาษณ แ บบ Focus Group) เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทและป ญ หาการอนุ รั ก ษ สื บ สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า น
ศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ผลการศึกษา พบวาตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ มีกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยู 2 หมูบาน คือบานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ซึ่งยาย
ถิ่นมาจากภาคอีสาน เชน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา เปนตน มารวมตัวกันตั้ง
ถิ่นฐานทํามาหากินจนเกิดเปนหมู แตการสิ่งที่ประชากรกลุมนี้ไมทิ้งความเปนอีสานนอกจากภาษาที่ใ ชอยูปจจุบันแลวยังมี
วัฒนธรรมการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน จึงคิดรวมกลุมขับรองทํานองสรภัญญะในชวงทําบุญที่วัด เนื้อหาจะ
ยังคงเนนเนื้อหาเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่เอามาจากหนังสือ ตําราตางๆ ปรับคําใหอานงาย รูปแบบการขับรองไมซับซอน
จากกลุมเล็กก็ขยายเปนกลุมที่ใหญขึ้น ณ ปจจุบันมีผูที่สนใจในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ประมาณ 100
กวาคน สวนใหญเปนผูหญิงและมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งคนที่สามารถปรับบทกลอนใหเปนภาษาที่ขับรองใหงายขึ้น และ
เปนตนเสียงไดนั้นมีอยูประมาณ 3 - 4 คนเทานั้น แตก็เปนเพียงแคการนําเปนกลอนจากตํารา หนังสือมาปรับใหเปนภาษาที่
อานงายมากขึ้นเทานั้น ยังไมบุคคลที่สามารถแตงบทกลอนเองได เยาวชนผูรับการถายทอดตองสามารถพูดภาษาอีสานได แต
ตองเขาศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่กําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับรองทํานองสรภัญญะ กลุมอายุวัยกลางคนสวน
ใหญทํางานตางจังหวัด กลุมผูขับรองตองใชพื้นที่ของวัด ในวันพระของทุกๆ เดือน การแตงดวยชุดสีขาว ถือศีล 8 เพื่อขับรอง
ทํานองสรภัญญะ โดยมีความเชื่อวาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พระมหากษัตริย ครูบา
อาจารย ความเชื่อเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม มีความเชื่อวาเมื่อถือศีลและขับ
รองสรภัญญะแลวจะทําใหตายแลวไดขึ้นสวรรค เกิดเปนเทวดา นางฟา การสนับสนุนการขับรองทํานองสรภัญญะในปจจุบันมี
เพียงวัดประชานิมิต อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนหนวยงานหลักในจัดการประกวดการขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษอีสานเทานั้น โดยงบประมาณในการจัดงาน และรางวัลมาจากการลงขันของเจาอาวาสวัดในแตละพื้นที่ กติกาในการ
ประกวดก็เปนไปตามที่ตกลงกันเอง และมีองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ นําโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลบึง
กระจับที่จัดเวทีในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ในงานพิธีการตอนรับแขกบานแขกเมืองเทานั้น แตยังขาดการ
สนับสนุนในเรื่องการสงเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ การสืบสาน และมี
ความตระหนักผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
โดยการใชเครือขายความรวมมือจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ และโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญา
ทอ งถิ่น ด านศิล ปะการแสดง การขั บ รองทํ านองสรภั ญ ญะเป น ภาษาอี ส านอยางยั่งยื น 2. การเก็บ ข อ มูล วิจัย เชิงปริม าณ
(แบบสอบถาม) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานอง
สรภั ญ ญะเปน ภาษาอี สาน ของตําบลบึงกระจับ อํ าเภอวิเชี ยรบุรี จังหวัดเพชรบู รณ ใชก ารวิจัยเชิงปริมาณสามารถสรุป
ผลการวิจัย ไดตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม ความตองการแนวทางการอนุรักษ สืบสานการ
ขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลําดับ
ขอความ
ความหมาย
(S.D.)
(xˉ )
1
ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นได ศึ ก ษา และขั บ ร อ งทํ า นอง
3.02
.75
มาก
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน
2

3

4

5
6
7
8

9

10

ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให ค รู บุ ค ลากร และนั ก เรี ย นมี ค วาม
ตระหนักถึงการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดาน
ศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษา
อีสาน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล และโรงเรี ย น มี ก าร
ประชาสัมพั นธใหครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนมี
ความตระหนักในผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น ด า นศิ ล ปะการแสดง การขั บ ร อ งทํ า นอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานอยางส่ําเสมอ
สงเสริม ให โรงเรีย นจั ดหลั กสู ตรการเรียนการสอนใน
รายวิชาเลือกเสรีการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษา
อีสาน
ส ง เสริ ม ให โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมการขั บ ร อ งทํ า นอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานเปนกิจกรรมเสริม
สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเปนฐานการเรียนรูการ
ขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
ส ง เสริ ม การจั ด เวที ก ารประกวดการขั บ ร อ งทํ า นอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน
ประยุกตการสวดทํานองสรภัญ ญะในรูปแบบตางๆที่
หลากหลาย เชน นิทาน ขอสอนใจ บทกลอน
เปนตน
จัดทําคูมือแนวทางอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
ดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสาน
ลงบทความวิ จั ย ในวารสารงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ
รวมเฉลี่ย

3.00

.74

มาก

2.88

.76

มาก

2.80

.84

มาก

2.81

.83

มาก

2.70

.86

มาก

2.75

.89

มาก

2.86

.84

มาก

2.81

.83

มาก

2.50

.92

นอย

2.76

.68

มาก

จากตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม ความตองการแนวทางการอนุรักษ
การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ดังนี้ สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา และขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
คาเฉลี่ย xˉ = 3.02, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.75 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ปลูกจิตสํานึกใหครู บุคลากร และ
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นักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษา
อีสาน คาเฉลี่ย xˉ = 3.00, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.74 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก องคการบริหารสวนตําบล
และโรงเรียน มีการประชาสัมพันธใหครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนมีความตระหนักในผลกระทบองการสูญเสียภูมิปญญา
ทองถิ่นดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยางส่ําเสมอ คาเฉลี่ย xˉ = 2.88, คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. = 0.76 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ประยุกตการสวดทํานองสรภัญญะในรูปแบบตางๆที่หลากหลาย เชน
นิทาน ขอสอนใจ บทกลอน เปนตน คาเฉลี่ย xˉ = 2.86, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.84 ความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก จัดทําคูมือแนวทางอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
คาเฉลี่ย xˉ = 2.81, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.83 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรม
การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานเปนกิจกรรมเสริม คาเฉลี่ย xˉ = 2.81, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.83
ความพึ งพอใจอยูในระดับ มาก ส งเสริมใหโรงเรียนจัด หลั กสูต รการเรียนการสอนในรายวิชาเลือ กเสรีการขับ รอ งทํ านอง
สรภั ญ ญะเปน ภาษาอีส าน คาเฉลี่ย xˉ = 2.80, คาสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.84 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สงเสริมการจัดเวทีการประกวดการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน คาเฉลี่ย xˉ = 2.75, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D. = 0.89 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเปนฐานการเรียนรูการขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสาน คาเฉลี่ย xˉ = 2.70, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.86 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ลงบทความวิจัยใน
วารสารงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ คาเฉลี่ย xˉ = 2.50, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.92 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับนอย
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาแนวทางการอนุ รัก ษ สื บ สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด านศิ ล ปะการแสดง กรณี ศึ ก ษาการขั บ รอ งทํ านอง
สรภัญ ญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชการเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณ ภาพ
(สัมภาษณแบบ Focus Group) และเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) ซึ่งแบงออกเปน 2 วัตถุประสงค ดังนี้ 1. การเก็บขอมูลวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ (สั ม ภาษณ แ บบ Focus Group) เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทและป ญ หาการอนุ รั ก ษ สื บ สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า น
ศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ผลการศึกษา พบวาตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ มีกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยู 2 หมูบาน คือบานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ซึ่งยาย
ถิ่นมาจากภาคอีสาน เชน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา เปนตน มารวมตัวกันตั้ง
ถิ่นฐานทํามาหากินจนเกิดเปนหมู แตการสิ่งที่ประชากรกลุมนี้ไมทิ้งความเปนอีสานนอกจากภาษาที่ใช อยูปจจุบันแลวยังมี
วัฒนธรรมการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน จึงคิดรวมกลุมขับรองทํานองสรภัญญะในชวงทําบุญที่วัด เนื้อหาจะ
ยังคงเนนเนื้อหาเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่เอามาจากหนังสือ ตําราตางๆ ปรับคําใหอานงาย รูปแบบการขับรองไมซับซอน
จากกลุมเล็กก็ขยายเปนกลุมที่ใหญขึ้น ปจจุบันมีผูที่สนใจในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ประมาณ 100 กวา
คน สวนใหญเปนผูหญิงและมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งคนที่สามารถปรับบทกลอนใหเปนภาษาที่ขับรองไดงายขึ้น และเปนตน
เสียงไดนั้นมีอยูประมาณ 3 - 4 คนเทานั้น แตก็เปนเพียงแคการนําเปนกลอนจากตํารา หนังสือมาปรับใหเปนภาษาที่อานงาย
มากขึ้นเทานั้น ยังไมบุคคลที่สามารถแตงบทกลอนเองได เยาวชนผูรับการถายทอดตองสามารถพูดภาษาอีสานได แตตองเขา
ศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่กําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับรองทํานองสรภัญญะ กลุมอายุวัยกลางคนสวนใหญ
ทํางานตางจังหวัด กลุมผูขับรองตองใชพื้นที่ของวัด ในวันพระของทุกๆ เดือน การแตงดวยชุดสีขาว ถือศีล 8 เพื่อขับรอง
ทํานองสรภัญญะ โดยมีความเชื่อวาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พระมหากษัตริย ครูบา
อาจารย ความเชื่อเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม มีความเชื่อวาเมื่อถือศีลและขับ
รองสรภัญญะแลวจะทําใหตายแลวไดขึ้นสวรรค เกิดเปนเทวดา นางฟา การสนับสนุนการขับรองทํานองสรภัญญะในปจจุบันมี
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เพียงวัดประชานิมิต อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนหนวยงานหลักในจัดการประกวดการขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษอีสานเทานั้น โดยงบประมาณในการจัดงาน และรางวัลมาจากการลงขันของเจาอาวาสวัดในแตละพื้นที่ กติกาในการ
ประกวดก็เปนไปตามที่ตกลงกันเอง และมีองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ นําโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลบึง
กระจับที่จัดเวทีในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ในงานพิธีการตอนรับแขกบานแขกเมืองเทานั้น แตยังขาดการ
สนับสนุนในเรื่องการสงเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ การสืบสาน และมี
ความตระหนักผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
โดยการใชเครือขายความรวมมือจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ และโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญา
ทอ งถิ่น ด านศิล ปะการแสดง การขั บ รองทํ านองสรภั ญ ญะเป น ภาษาอี ส านอยางยั่งยื น 2. การเก็บ ข อ มูล วิจัย เชิงปริม าณ
(แบบสอบถาม) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ใชการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวา
แนวทางในการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ควรสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา และขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอี สานโดยเริ่ม จากการปลู ก ฝงจิ ตสํ านึ ก ให ค รู บุ ค ลากร และนั ก เรีย นมี ความตระหนั ก ถึงการอนุ รักษ สืบ สาน และ
ผลกระทบของการสูญ เสียภู มิปญ ญาท องถิ่น ดานศิลปะการแสดง การประยุ กตบทกลอน และทํ านองการขับ รองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานเพื่อจัดทําเปนคูมือการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานใหโรงเรียนจัดกิจกรรม หรือจัดเปน
หลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใหองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ และสวน
งานราชการมีสวนรวมในการจัดเวทีการประกวดอยางสม่ําเสมอ และลงบทความวิจัยในวารสารงานวิจัยระดับชาติ และ
นานาชาติเพื่ อเผยแพรขอ มูลการขับ รองทํานองสรภั ญ ญะเปน ภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุ รี จั งหวัด
เพชรบูรณใหเปนที่รูจักแกสาธารณชน อีกทั้งยังเปนแหลงขอมูลในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานใหแกผูที่สนใจ
ไดศึกษาตอไป
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิล ปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานอง
สรภัญ ญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยคนพบผลงานวิจัยสามารถแบง
ออกเปน 2 วัตถุประสงค ดังนี้ 1. การเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (สัมภาษณแบบ Focus Group) เพื่อศึกษาบริบทและปญหา
การอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ผลการศึกษาพบวา
ในตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ มีกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยู 2 หมูบาน คือ
บานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ซึ่งยายถิ่นมาจากภาคอีสาน เชน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดนครราชสีมา เปนตน เกิดจากการรวมตัวกันมาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินจนเกิดเปนหมู แตการสิ่งที่ประชากรกลุมนี้
ไมทิ้งความเปนอีสานนอกจากภาษาที่ใชอยูปจจุบันแลวยังมีวัฒนธรรมการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน จึงรวมกลุม
ขับ รองทํ านองสรภัญ ญะในชวงทํ าบุญ ที่ วัด เนื้ อหาจะยังคงเนนเนื้อหาเรื่องราวทางพุ ทธศาสนาที่ เอามาจากหนังสือตางๆ
ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ รุจิรา วงศแกว (2533. อางถึงใน, กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, 2512) ไดกลาววาใน
สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธบทสวดมนตตาง ๆ เปนคําฉันท ทรงจัดระเบียบทําวัตรสวดมนตสําหรับนักเรียน ลูกเสือ
และเสือปาขึ้น และไดใชระเบียบนั้นมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้นพระจึงรูเรื่องฉันทลักษณในการประพันธกลอนประเภทตางๆ ไมวา
จะเปนการประพันธกลอนแหล การประพันธบทรองสรภัญญ เปนตน และเนื้อหาสวนใหญจะเนนทางดานศาสนาเพราะหากมี
ประเพณี หรือบุ ญตาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ แกวตา จัน ทรานุสรณ (ม.ป.ป.) ซึ่งไดอธิบ ายเกี่ยวกับ สรภัญ ญ วา
ประเทศไทยจึงรับเอาการรองสรภัญญมานานควบคูกับพุทธศาสนา มีพัฒนาการมาจากการสวดพระธรรมวินัยของพระสงฆมา
เปนการขับรองของฆราวาสเนื้อหาของสรภัญญมักเกี่ยวกับศาสนาและประเพณีซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระสมชิด
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จารุธมฺโม (อุทากิจ) (2550) พบวาจริยธรรมดานหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ในบทขับรองสรภัญญอีสานจะเนนเรื่อง ทาน ศีล บุญ
กรรม ความกตัญู ความสามัคคี และอบายมุข มากกวาคําสอนในขออื่น ๆ จริยธรรมดานจารีต ในบทขับรอง สรภัญญอีสานจะเนน
จริยธรรมทั้งของบุคคลและจริยธรรมในสังคม ปจจุบันมีผูที่สนใจในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ประมาณ 100 กวาคน
สวนใหญเปนผูหญิงและมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งคนที่สามารถปรับแกบทกลอนใหเปนภาษาที่ใหสามารถขับรองไดงายขึ้น และเปนตน
เสียงไดนั้นมีอยูประมาณ 2 - 3 คนเทานั้น แตก็เปนเพียงแคการนําเปนกลอนจากตํารา หนังสือตางๆ ของทางวัดซึ่งผูประพันธบทกลอน
ตางๆ คือพระสงฆมาปรับใหเปนภาษาที่อานงายมากขึ้นเทานั้น ยังไมมีบุคคลใดที่สามารถแตงบทกลอนในการขับรองเองได สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ นารีรัตน จันทวฤทธิ์ (2553) ไดใหทัศนะวาสําหรับการสวดสรภัญญในเมืองไทยนั้นมีการสวด มานานแลว ตั้งแตใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ผูที่สวดจึงมักเปนพระสงฆ และอุบาสกอุบาสิกาที่อานภาษาบาลีได และสอดคลองกับแนวคิดของประมวล พิมพเสน
(2553) ไดอธิบายวาสมัยพระอาจารยสิง ขันตยาคโม และอาจารยพระมหาปน ปญญาพโล พระกรรมฐานสายพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต
ไดมาปกหลักเผยแผศาสนธรรม “ภาคปฏิบัติ” ณ วัดปาโคกเหลางา (วัดปาวิเวกธรรม) ในตัวเมืองขอนแกน ไดแตงหนังสือจงรัก ยกยอง
พระพุทธศาสนา รอยกรองเปนคําฉันทตาง ๆ ใชสวดเปนทํานองสรภัญญ บุคคลหรือเยาวชนผูรับการถายทอดตองสามารถพูดภาษา
อีสานได แตตองเขาศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่กําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับรองทํานองสรภัญญะ กลุมอายุวัยกลางคนสวน
ใหญทํางานตางจังหวัดซึ่งไมมีผูรับการถายทอด 2. การเก็บขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ ใชก ารวิจัย เชิงปริมาณ ผลการวิจัย พบวา แนวทางในการอนุรัก ษ สืบ สานภูมิปญ ญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง
กรณีศึกษาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ควรสงเสริมใหนักเรียน
ไดศึกษา และขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานโดยเริ่มจากการปลูกฝงจิตสํานึกใหครู บุคลากร และนักเรียนมีความตระหนักถึง
การอนุรักษ สืบสาน และผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี อันเกิดจากองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ โรงเรียนในเขตตําบล บึงกระจับ กลุมผู
ขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน และประชาชนในเขตตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ที่ใหความชวยเหลือ
จนทําใหเกิดประโยชนตอตัวนักวิจัยเอง ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย บุษบา หินเธาว ที่ปรึกษางานวิจัยใหการสนับสนุน เสนอแนะ
ตลอดมา และขอขอบคุณ สํานัก งานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุ ขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัย ราชภัฎพิบูลสงครามที่ใหทุ น
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เอกสารอางอิง
แกวตา จันทรานุสรณ. (ม.ป.ป.). สรภัญญ : ภูมิปญญาชาวบานกับบทบาทในสังคมอีสาน มนุษยศาสตร สังคมศาสตรปที่ 19 ฉบับที่ 3
(รวมผลงานวิจัย)
นารีรัตน จันทวฤทธิ์. (2553). การสงเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช กิจกรรมคําคลอ งจองทํ านองสรภั ญ ญ ตาม
แนวคิด สมองเป น ฐาน (Brain Based Learning). ศึ ก ษาคน ควาอิส ระ กศ.ม.(หลั ก สู ตรและการสอน) มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ประมวล พิมพเสน. (2553). สารภัญญ เพลงกลอมลูก คูมือการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน. ขอนแกน : คลังนานาวิทยา
พระสมชิด จารุธมฺโม (อุทากิจ). (2550). ศึกษาวิธีการสอดแทรกจริยธรรมในบทขับรองสรภัญญอีสาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบทขับรอง
สรภั ญ ญ อีส านในเขตตํ าบลตาดทอง อํ าเภอศรี ธ าตุ จังหวั ด อุด รธานี . วิท ยานิ พ นธ. ปริญ ญาพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(พระพุทธศาสนา) ขอนแกน : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
รุจิรา วงศแกว. (2533). องคประกอบของการรอ งสรภัญญ : ศึกษากรณีอําเภอเมือ ง จังหวัดมหาสารคาม. ปริญญานิพนธ ศศ.ม.
(ภาษาไทย). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

862

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาภูมิปญญารากบัวเชื่อมของชุมชนทับกฤช
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
PEOPLE OPINION TOWARDS WISDOM DEVELOPMENT OF A LOTUS ROOT IN SYRUP OF
TUBKRIT COMMUNITY, CHUM SAENG DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหากลุมคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับรากบัวเชื่อมและสํารวจความคิดเห็นที่แทจริงของ
ประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการการรากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑชุมชน นักวิจัยเชิญชวนผูนํา ครู แมคา และอาสาสมัคร
ในชุมชนทับกฤช เขารวมกิจกรรมใหความรูและนําเสนอขอดีแบบปากเปลาเกี่ยวกับการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนในการผลิตราก
บัวเชื่อม จํานวน 40 คน พบวามีคนที่สนใจเขารวมกิจกรรมจํานวน 12 คน (30%) ที่ตองการพัฒนารากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน เพราะมีความสัมพันธกับอาชีพนี้ ตองการสืบสานภูมิปญญานี้และสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคงใหลูกหลาน สวนที่เหลือ
สนใจในการทําอาชีพอื่น จากนั้นใชการสนทนากลุมศึกษาปญหา ความคิดเห็นและความตองการ พบปญหา คือรากบัวเชื่อมตก
ทราย ขาดบรรจุภัณฑที่ทันสมัยและไมดึงดูดใจลูกคา ขาดความรูในกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานใหถูกตองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดีในการผลิตรากบัวเชื่อม ตามลําดับ และทุกคนตองการให อบต. จัดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งชวยผลักดันใหราก
บัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑชุมชนอยางแทจริง
คําสําคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน ทับกฤช รากบัวเชื่อม

Abstract
The objective of this research was to search a group of people who was interested in production of lotus
root in syrup and surveyed their truly opinion for management plan of lotus root in syrup as community product.
Researcher invited leader, teacher, trader and volunteers to join, educated and pointed a good reason in oral
about integration as community enterprise for produce a lotus root in syrup for 40 people. It was found that 12
people (30%) truly desired to develop a lotus root in syrup because they had a relation with this career, wanted
to heritage in this wisdom and needed a stable career and income for descendants. The others wanted to do
other careers. Then, focus group was used to study problem, people opinion and people requirement. The
problems were crystallized lotus root in syrup, without modern and unattractive package to customers and lack
of knowledge in standard quality process of lotus root in syrup for Good Manufacturing Practice respectively. Their
all opinions wanted TSAO to set training from experts and push forward a lotus root in syrup to be actually
community product.
Keywords : people opinion, Tubkrit, Lotus Root in Syrub
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บทนํา
องคการบริหารสวนตําบลทับกฤช (อบต.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดทําขอตกลงความรวมมือสําหรับแนว
ทางการพัฒนาชุมชนทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค โดย อบต. ตองการพัฒนารากบัวเชื่อมใหเปนผลิตภัณฑชุมชน
เนื่ อ งจากมี แ หล งปลู ก บั ว ธรรมชาติ ข นาดใหญ ในบึ งบอระเพ็ ด และรากบั วมี คุ ณ ค าทางโภชนาการสู ง ได แ ก กรดอะมิ โน
คารโบไฮเดรต โปรตีน ใยอาหาร แรธาตุ วิตามิน และสารประกอบฟนอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูง (Chiang and
Luo, 2007; Liu and others, 2010; Shad and others, 2011) นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณ เปนยาแกรอนใน แกอักเสบ แก
ปวดบวม และระงับอาการทองรวงได (ไชยา ลาวัลย, 2547) การทํารากบัวเชื่อมเปนภูมิปญญาที่มีการสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษของชุมชนทับกฤชเกี่ยวกับการเก็บรากบัวไวรับประทานในฤดูน้ําหลากหรือในชวงทีไ่ มสามารถหารากบัวได
จากการลงสํารวจพื้นที่ระหวางเดือนมีนาคม 2560 คณะผูวิจัยรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทับกฤช (อบต.)
พัฒนากรตําบลชีป้ ระเด็นที่นาสนใจที่สุดในขณะนี้ สะทอนถึงปญหาของคนในชุมชนทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
คือ ปจจุบันประชาชนในพื้นที่ อบต. มีผลิตภัณฑแปรรูปจากบัวคือ รากบัวเชื่อม มีวางขายสองขางทางถนนจํานวนมากหลาย
รานคา แตยังไมมีฐานขอมูลเกี่ยวกับการผลิต ไมพบการรวมกลุมการผลิตที่ชัดเจน ไมเกิดการรวมกลุมที่เขมแข็ง และยังพึ่งพา
ตนเองไมได ทําใหขาดความพรอมในเรื่องขององคความรู มาตรฐานการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และเกิดปญหา
ความขัดแยงจากการแขงขันทางการตลาดในชุมชน ปญหาชุมชนไมสามารถพึ่งพาตนเองได อาจเกิดเนื่องมาจากคนในชุมชน
ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเกิดประโยชนตอชุมชน (อภิญญา กังสนารักษ,
2544; อคิน รพีพัฒน, 2547; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549; Fornaroff, 1980) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อคนหากลุมคนที่มี
ความสนใจเกี่ยวกับรากบัวเชื่อมและสํารวจความคิดเห็นที่แทจริงของประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการการผลิตรากบัว
เชื่อม ซึ่งสอดคลองกับ อบต. ที่ตองการคนหาปญหาที่ชุมชนตองการและผลักดันการรวมกลุมผูผลิตใหเกิดเปนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัย นี้ใชการประชาสัมพั นธให ป ระชาชนในเขตพื้น ที่ที่ อบต. ดูแล ไดแก แมคา เจาหนาที่ อาสาสมัครชุม ชน
คนชรา ขาราชการเกษียณ นักเรียน ตํารวจ ทหาร ครู จํานวน 40 คน เขารวมกิจกรรม โดยการใหความรูและสอบถามแบบการ
สนทนากลุม และคัดเลือกบุคคลที่ตองการพัฒนารากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑชุมชน จากนั้นจึงสํารวจความคิดเห็นที่แทจริงของ
ประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการการผลิตรากบัวเชื่อม มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. การลงพื้นที่สํารวจบริบทของชุมชนและซักถามปญหา ความตองการ โดยทีมวิจัยพรอมทั้งนักศึกษารวมลง
พื้นที่สํารวจบริบทของชุมชน ซักถามปญหา และความตองการของคนในชุมชนรวมกับพัฒนากรตําบลและเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
2. การวางแผนการดําเนินการรวมกับนักวิจัยทองถิ่น ทีมวิจัยลงพื้นที่รวมวางแผนการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อ คนหากลุมคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับรากบัวเชื่อมและสํารวจความคิดเห็นที่แทจริงของประชาชน
สําหรับการวางแผนบริหารจัดการของ อบต. แลวนําไปพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะของชุมชนตอไป โดยชี้แจงวัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับแกชุมชน ผูนําทองที่และผูนําทองถิ่น
3. ศึกษาความคิดเห็นและความตองการของประชาชนโดยการจัด สนทนากลุม (Focus Group) นักวิจัยจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามและนั ก วิ จั ย ท อ งถิ่ น นายพรศั ก ดิ์ วงศ ม หา ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทั บ กฤช
ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปในพื้นทีท่ ี่สนใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากบัวและการทํารากบัวเชื่อมใหเปนผลิตภัณฑ
ชุมชนแบบปากเปลา เพื่อคนหากลุมคนที่มีความสนใจอยางแทจริง จํานวน 40 คน โดยใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนารากบัว
เชื่อมเปนผลิตภัณฑชุมชน จากนั้นคัดเลือกผูสนใจอยางแทจริงจากการสมัครเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับความคิดเห็น
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ของประชาชนตอแนวทางในการคนหาและวิธีการแกไขปญหาที่ชุมชนตองการในหองประชุมขององคการบริหารสวนตําบลทับ
กฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค เพื่อคนหาความตองการและแนวทางการพัฒนาที่แทจริงจากประชาชน
4. สังเคราะห วิเคราะห สรุปผล
นําขอมู ลที่ได มาสังเคราะห วิเคราะหแ ละสรุปผลรวมกัน ระหวางอาจารย นั กศึ กษา มหาวิท ยาลัยราชภั ฏพิ บู ล
สงครามรวมกับเจาหนาที่ และประชาชนในชุมชนทับกฤช
ผลการวิจัย
เมื่อนักวิจัยประชาสัมพันธเชิญชวนแบบปากเปลาแกบุคคลทั่วไป ไดแก แมคา เจาหนาที่อาสาสมัครชุมชน คนชรา
ขาราชการเกษียณ นักเรียน ตํารวจ ทหาร ครู เปนตน ดวยการใหความรูและนําเสนอขอดีเกี่ยวกับการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตรากบัวเชื่อม เพื่อคนหากลุมคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับรากบัวเชื่อมเพื่อรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนในการผลิตรากบัว
เชื่อม พบวามีคนที่สนใจเขารวมกิจกรรมจํานวน 40 คน เปนชายจํานวน 8 คน และเปนหญิง จํานวน 32 คน ในชุมชนทับกฤชมี
ผูขายจํานวนมากแตมีผูผลิตเพียง 2 กลุม คือ กลุมปามะลิและกลุมปาบุญยัง ซึ่งมีผูนํากลุมเปนผูสูงอายุ เมื่อใหความรูเรียบรอยและ
คนหาผูที่สนใจพัฒนารากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑชมุ ชนพบวามีเพียง 12 คน (30%) เปนชายจํานวน 2 คน และเปนหญิง จํานวน 10
คน เพราะมีความสัมพันธกับอาชีพนี้ในชีวิตประจําวัน ไดแก มีอาชีพขุดรากบัวขาย ขายรากบัวเชื่อมอยูริมถนน เปนแมคาคนกลาง
และมีอาชีพ ทํารากบัวเชื่อมขาย จึงตองการสืบสานภูมิปญญานี้ และตองการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคงใหลูกหลาน ซึ่งเปน
สมาชิกในกลุมของปามะลิถึง 6 คน สําหรับคนที่เหลืออีก 28 คน สนใจในการทําอาชีพอื่น เชน ปลูกขาว ปลูกดอกรัก ทําสวนยาง
เปนตน ซึ่งไมคุนชินกับการทํารากบัวเชือ่ มจึงไมสนใจ จากนั้นจึงจัดกิจกรรมกลุมสําหรับผูสนใจทั้ง 12 คน เพื่อสํารวจความคิดเห็นที่
แทจริงของประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการ พบวาสามารถแบงเปน 2 ประเด็น คือ จุดเดนและจุดดวยของผลิตภัณฑ
จากรากบัวเชื่อม และความคิดเห็นของกลุมในดานความตองการตาง ๆ ที่จะไดรับการสนับสนุนจาก อบต.ทับกฤช ผลการวิจัย
พบวาจุดเดนของผลิตภัณฑจากรากบัวเชื่อม คือ อรอย เปนภูมิปญญาที่ตกทอดทํามานานมากกวา 30 ป และไมพบผลิตภัณฑ
จากรากบัวเชื่อมในพื้นที่อื่นและพื้นที่ใกลเคียง สวนความคิดเห็นของกลุมในดานความตองการตาง ๆ ที่จะไดรับการสนับสนุน
จาก อบต.ทับกฤช พบวาความคิดเห็นของทุกคนมีความตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลทับกฤชดําเนินการ 2 ดาน
คือ ดานการจัดการความรู ไดแก 1) การแกไขปญหาการแปรรูปผลิตภัณฑจากรากบัวเชื่อมที่ตกทราย 2) บรรจุภัณฑที่ทันสมัย
และดึงดูดใจลูกคา และ 3) จัดอบรมใหความรูในกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
ผลิตรากบัวเชื่อม ตามลําดับ และทุกคนตองการให อบต. จัดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งชวยผลักดันใหรากบัวเชื่อมเปน
ผลิตภัณฑชุมชนอยางแทจริง และมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ทีมวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมกับกลุมผูผลิตรากบัวเชื่อมของกลุมปามะลิ
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จากนั้นทางทีมวิจัยไดนําเสนอขอมูลความตองการของกลุมแกผูนําของ อบต.ทับกฤช ซึ่งผูบริหารยินดีจัดโครงการ
อบรมตาง ๆ ตามที่กลุมของปามะลิตองการ และยังประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่เขามารวมรับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการอบรม โดยทางทีมวิจัยไดชวยดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาวิทยากรใหเหมาะสมตามความตองการของกลุมและเหมาะ
ตอผูสนใจในกลุมตาง ๆ ซึ่งมีการจัดอบรมดังนี้
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 มีหัวขอการอบรม คือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ
รากบัวเชื่อม มาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑชุมชน ตราสินคา และฉลาก และบทบาทขององคการบริหารสวนทองถิ่นตอการ
สรางรายไดจากวิสาหกิจชุมชน (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลทับกฤชจัดโครงการอบรมใหกับประชาชนและผูสนใจครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 ในวัน ที่ 27 มิถุ นายน 2560 มีหั วขอการอบรม คื อ การผลิตสิน คาชุมชนเพื่อ การกาวสูสากล และการ
ส ง เสริ ม การผลิ ต ให ถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ดี ในการผลิ ต อาหารเบื้ อ งต น (Primary Good Manufacturing
Practice , Primary GMP) (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลทับกฤชจัดโครงการอบรมใหกับประชาชนและผูสนใจครั้งที่ 2
อภิปรายผล
การพัฒนาภูมิปญญาการใชรากบัวขององคการบริหารสวนตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค โดยเริ่มจากคนหา
กลุมคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับรากบัวเชื่อมและสํารวจความคิดเห็นที่แทจริงของประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการ จะเห็นได
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วาคนสวนใหญมักเลือกอาชีพจากความชอบและความคุนเคยในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับงานวิจัยของน้ําทิพย บุตรทศ และวรรณภา
ลือกิตินันท (2558) ที่พบวาการตัดสินใจเลือกอาชีพนั้นมาจากความชอบ ความสนใจ และความสามารถสวนตัว สําหรับกลุมของปาบุญ
ยังไมเขารวมกิจกรรม ทั้งๆ ที่ทํารากบัวเชื่อมอยูเปนประจํา เพราะไมตองการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต ยังตองการทํากิจกรรมการ
ผลิตรากบัวตามแบบที่ตนเองคุนชิน ซึ่งคิดวาการเขารวมกลุมนั้นมีความยุงยาก และอาจไมมีความมั่นคงในรายได สวนการที่ อบต.
ตองการทําใหรากบัวเชื่อมกลายเปนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตภัณฑอาหารแปรรูปอยางเดียวนั้นอาจไมเปน
ผลสําเร็จได เนื่องจากไมไดเกิดจากความตองการของกลุมอยางแทจริง ดังนั้นเมื่อคนหากลุมที่มีความตองการเหมือนกันในการพัฒนา
รากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑชุมชนจึงพบวาสวนใหญเปนสมาชิกของกลุมปามะลิ ซึ่งกลุมขาดความรูความเขาใจในการพัฒนากระบวนการ
ผลิต และไมทราบแนวโนมของตลาด อาจเนื่องดวยผูนํากลุมเปนผูสูงอายุ และไดรับการศึกษาในระบบการศึกษาของรัฐนอยในระดับ
ประถมศึกษาจํานวนถึง 5 คน ซึ่งคนที่จบสูงที่สุดมีเพียงมัธยมศึกษาตอนตน อีกทั้งวิถีชีวิตยังคุนเคยกับการออกขุดหาบัวในบึงบอระเพ็ด
การลาง การปลอก การหั่น และอื่น ๆ ทําใหไมมีเวลาในการศึกษาและพัฒนาตนเองหรือมีประสบการณในการคาขาย การผลิต และ
กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานของสินคาชนิดอื่น โดยสมาชิกที่ตกลงมาเขารวมกลุมอาจเนื่องจากจิตสํานึกที่ตองการอนุรักษภูมิปญญา
การทํารากบัวเชื่อมใหคงอยู อีกทั้งตองการสรางรายไดและอาชีพที่มีความมั่นคงใหกับลูกหลาน พรอมทั้งยินดีที่ จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ผลิตเพื่อใหไดมาตรฐานสามารถยกระดับสินคาใหมีราคาสูงมากยิ่งขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของธาดา เชื้อมอญ (2558) ที่พบวาปจจัย
ทางเศรษฐกิจและคานิยมเกี่ยวกับอาชีพที่มั่นคง มีรายไดที่แนนอนมีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนอาชีพ นั่นคือมีทัศนคติแตกตางจาก
กลุมปาบุญยัง เปนไปตามแนวคิดของ Hoppock นั่นคือบุคคลจะเลือกอาชีพที่สนองความตองการของตนเองมากที่สุดและดีที่สุดทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต (วรพล จันทรงาม, 2541)
สําหรับความคิดเห็นที่แทจริงโดยใชรูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยที่ใชวิธีการสนทนากลุม (focus group discussion) แบบ
การมีสวนรวมระหวางอาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรวมกับเจาหนาที่ และกลุมคนทั้ง 12 คน ทั้งหมดตองการ
แกไขปญหาการแปรรูปผลิตภัณฑจากรากบัวที่ตกทราย และปญหาการขาดบรรจุภัณฑที่ทันสมัยและดึงดูดใจลูกคา กลุมมีความตองการ
ใหองคการบริหารสวนตําบลทับกฤชจัดอบรมโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางการแปรรูปอาหาร และใหความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่ทันสมัย
และดึ งดูด ใจลูก คา อีก ทั้ ง ต องการใหมี ก ารอบรมเกี่ย วกั บมาตรฐานการผลิต ใหถู ก ตอ งตามหลัก หลัก เกณฑ แ ละวิธีก ารที่ดี (Good
Manufacturing Practice หรือ GMP) ในการผลิตรากบัวเชื่อม ซึ่งเริ่มรวมกลุมจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนชื่อ “กลุมพัฒนาผลิตภัณฑ
จากบัว”และทําตราสินคาที่มีบัวเปนสัญลักษณ
จากผลของการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการวิจัยโดยใชวิธีการสนทนากลุม (focus group discussion) รัตนะ บัวสนธ (2551)
เป น การสัม ภาษณ ในอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ รวบรวมข อ มู ลจากการสนทนากั บ กลุ ม ผูให ขอ มู ล ในประเด็น ป ญ หาที่ เฉพาะเจาะจง โดยมี
ผูดําเนินการสนทนากลุม (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชัก จูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผูเขารวมสนทนาในแตละกลุมประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมาจาก
ประชากรเปาหมายที่กําหนดเอาไว การสนทนากลุมเหมาะสําหรับการศึกษาที่มีจุดมุงหมายหลากหลาย เชน การคนหาประเด็นของเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่ยังไมมีความรูมากอน (Exploratory) การหาคําอธิบายสําหรับปรากฏการณบางอยาง (Explanatory) และการประเมิน
สถานการณ (Assessment)
งานวิจัยนี้ควรนําผลการวิจัยเสนอใหกับเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ เชน พัฒนากรของตําบล อําเภอ และจัง หวัดที่
เกี่ยวของ เพื่อความตอเนื่องในการติดตามการดําเนินงานของกลุม และผลักดันใหเกิดเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนไดอยางรวดเร็ว รวมทั้ง
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและสอบถามความตองการของกลุมที่แทจริง
สรุปผลการวิจัย
ภูมิปญญาการทํารากบัวเชื่อมมีมานานในชุมชนทับกฤช มีกลุมผูผลิตรายใหญ 2 กลุม คือ กลุมของปามะลิ และกลุมของปา
บุญยัง โดยมีเพียงกลุมของปามะลิยินดีเขารวมโครงการและกลุมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ องคการบริหารสวน
ตําบลทับกฤช (อบต.) คือ ตองการไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร บรรจุภัณ ฑที่ทันสมัย และดึงดูดใจลูกคา และ
มาตรฐานการผลิตใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตรากบัวเชื่อมเบื้องตน (GMP) โดยให อบต. ทับกฤช จัดอบรมโดย
วิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งมีก ลุมคนในชุมชนบานทับกฤชกําลังรวมกลุมสนใจจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนชื่อ “กลุมพัฒนา
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ผลิตภัณฑจากบัว” และทําตราสินคาที่มีบัวเปนสัญลักษณ ซึ่งเมื่อทางผูบริหารของ อบต. ทับกฤช ไดทราบขอมูล ก็ไดมีการจัดโครงการ
สอดรับอยางรวดเร็ว เกิดโครงการจัดอบรมใหกับสมาชิกกลุมปามะลิและประชาชนที่สนใจขึ้น โดยมีคณะวิจัยไดชวยติดตอประสานงาน
วิทยากรผูเชี่ยวชาญมาบรรยายและจัดกิจกรรมใหกับทางกลุมขึ้นในวันที่ 13 และ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผานมา ในการทําวิจัยครั้งนี้ทีม
วิจัย ได พ ยายามผลั ก ดั น ให พั ฒ นากรเรง รัด ติด ตามการจะทะเบี ย นขึ้น เป น กลุม วิส าหกิจ ชุม ชน และตั้ ง โครงการขึ้ น มาสนั บ สนุ น ใน
ปงบประมาณตอ ๆ ไป อีกทั้งยังไดสรางตราสินคาที่สวยงามและเปนที่พอใจใหกับกลุม และมอบแผนภาพที่พิมพไวใหกับ อบต. ทับกฤช
เพื่อการใชประโยชนตอไป
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัย
ในโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถิ่นนาอยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม องคการบริหารสวนตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค และคณะนักศึกษาที่
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กลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพื่อสงเสริมรายไดของผูสูงอายุ ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
THE MANAGEMENT MODLE ON MECNANISMS FOR PROMOTION INCOME OF AGING AT
PISALEE SUBDISTRICT, NAKORNSAWAN PROVINCE
จีรภัทร ใจอารีย1* พลอยพัชร กอนบาง2 สันติ โตเจริญ3
1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 2องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี นครสวรรค
*
corresponding author e-mail : j_jaiarree@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพื่อสงเสริมรายไดของผูสูงอายุ
ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ใชรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Study ผลการศึกษาพบวา ความรูเรื่องภูมิปญญา
ชาวบานดานตางๆในตําบลตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา ความตองการความรูเรื่องภูมิปญญาชาวบานดานตางๆของ
ผูสูงอายุ ภาพรวมอยูในระดับมากโดยดานที่มีความตองการมากที่สุดคือ ความรูความเชี่ยวชาญดานการทํากองแฝก โดย
การศึกษาดวยตัวเอง และคิดวาภูมิปญญาดานนี้ สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนหรือทองถิ่นได เพราะผลผลิตสามารถสงออก
ตลาดได 2) การสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา อาชีพหลักของผูสูงอายุคือ เกษตรกรรม
อาชีพที่เสริมรายไดของผูสูงอายุคือ อาชีพรับจางทั่วไป ปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริมคือ ปจจัยดานครอบครัว 3)
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุมอาชีพของชุมชนในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา ปญหาและอุปสรรคที่ทาน
ประกอบอาชีพเสริม คือ อายุมาก ตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในการประกอบอาชีพคือ เงินสนับสนุน และฝกอบรมให
ชาวบาน ผลการวิจัยพบวากลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพื่อส งเสริมรายไดของผูอายุมีคุณลักษณะรายไดที่มั่นคงดวยการ
ประกอบอาชีพเสริมจากภาครัฐดวยเงินทุนและปจจัยดานตางๆ
คําสําคัญ : กลไก รายได ภูมิปญญา ผูสูงอายุ
Abstract
The purpose of this research was to study the model management mechanism to promote the
elderly people’s income in Phaisalee District, Nakhonsawan. The results of this qualitative showed that
the elderly people’s needs for local wisdom were at a high level, and the most needs were on
knowledge and expertise about piling elephant grass. This local wisdom could help the community make
more income because their products could be sold at the market. Their main career was agriculture, and
they had to find additional jobs as general employees because of their families. Their problem and
burden to do additional jobs were their old age and they would like the university to provide them with
funding and training. Also, the results indicated that the model management mechanism to promote the
elderly people’s secure income could be done by doing additional jobs supported by government funds
and other factors.
Keywords : mechanism, income, local wisdom, elderly people
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บทนํา
ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งกําลังเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมากใน
ระดับชาติและในระดับโลก เพราะมีผลกระทบอยางกวางขวางในระดับมหภาคไดแก ผลตอผลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
รายไดตอหัวประชากร การออมและการลงทุนงบประมานของการลงทุน งบประมานของรัฐบาล การจางงานและผลิตภาพของ
แรงงาน และในระดับจุลภาคไดแก ผลตอตลาดผลผลิตภัณฑและบริการดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการเงินและดานสุขภาพใน
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในอีกไมกี่ปขางหนากลุมผูสูงอายุของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงจําเปนที่จะผลักดัน
ใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองไดเพื่อสนับสนุนการดูแลในครอบครัวใหเขมแข็ง โดยมีการกําหนดเกณฑและการประเมิน
ความตองการดูแลระดับตางๆ ในการรับเขา อีกทั้งกําหนดมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการดูแลระยะยาว ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนโดยกําหนดองคและเอกชน โดยกําหนดองคกรกํากับดูแลและรับขึ้นทะเบียนสถานบริการที่ชัดเจน ประเทศ
ไทยไดมีการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ สังเกตไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเปนจุด
เปลี่ยนสําคัญของวางแผนพัฒนาประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณ คาใหมของสังคมไทยที่สําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคม ปจจุบันประเทศไทยที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนทั้งโอกาสและภัย
คุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทย จะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการบริการดาน
อาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นและแพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุจึงนับเปนโอกาส
ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหผูสูงอายุมีรายไดและมีงานทําเพื่อลดอัตราการพึ่งพิง เนื่องจาก
ผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศ มีความรู ความสามารถและประสบการณมากมายที่จะสามารถถายทอดไปสูรุน
ลูกหลานได และการนําความรูที่มีอยูของผูสูงอายุเพื่อนําไปประกอบอาชี พจึงเปนชองทางหนึ่งในการเพิ่มรายได ที่สอดคลอง
กับกฎหมายสําคัญที่เปนหลักของผูสูงอายุ ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (2545-2564)
วัตถุประสงคและเปาหมายพื้นที่ดําเนินงานวิจัย
1. เพื่อทราบแหลงที่มาของรายไดของผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริมของตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
3. เพื่อหาอุปสรรคของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายไดของ ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
4. ผูสูงอายุที่ใชในการวิจัยทั้งหมด 234 คนในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช ในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควานี้เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวนเพื่อสอบถามกลุม
ตัวอยางดังนี้
สวนที่1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ขอ ไดแกเพศ, อายุ, สถานภาพ
สมรส, สภาพการอยูอาศัย, การศึกษา, อาชีพ, รายได, แหลงที่มาของรายไดทั้งหมด, รายจายของผูสูงอายุ, เงินเก็บ, หนี้สิน
สวนที่ 2 ระดับความรูเรื่องภูมิปญญาชาวบานดานตางๆเปนแบบสอบถามคําถามเกี่ยวกับความรูเรื่องภูมิปญญา
ชาวบานดานตางๆของผูสูงอายุ ในตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 3 ดาน ไดแก1) ดานความรูความเชี่ยวชาญ
ในภูมิปญญา 2) การถายทอดภูมิปญญา 3) ดานการสรางรายไดใหกับชุมชน
สวนที่ 3 ระดับการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดเปนแบบสอบถามคําถามเกี่ยวกับการสงเสริมการสรางอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได ข องผู สู งอายุ ในตํ าบลไพศาลี อํ าเภอไพศาลี จั ง หวั ด นครสวรรค 4 ด าน ได แ ก 1) อาชี พ หลั ก 2) อาชี พ เสริม 3)
ระยะเวลาในการทําอาชีพเสริม 4) ปจจัยที่ทําอาชีพเสริม
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สวนที่ 4 ประเด็นการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุมอาชีพของชุมชนเปนแบบสอบถามคําถามเกี่ยวกับ
ประเด็นการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุมอาชีพของชุมชนในตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 2
ดาน ไดแก 1) ปญหาและอุปสรรคประกอบอาชีพเสริม 2) ความตองการใหมหาวิทยาลัยเขามาชวยเหลือการประกอบอาชีพ
ประชากรและกลุมตัวอยาง ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
กลุมตัวอยางใชในการวิจัย กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุทั้งเพศชายและหญิง และอาศัย
อยูในตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 234 คน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงวิธีการรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสารจากแหลงขอมูลที่
เปนเอกสาร ตําราวิชาการ และสิ่งพิมพตาง ๆ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
2.1 การขออนุมัติเก็บขอมูลผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตจาก นายกองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค เพื่อขอเก็บขอมูลจากผูสูงอายุทั้งเพศชายและหญิง
2.2 การเก็บขอมูลผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังผูสูงอายุ ทั้งเพศชายและหญิง และอาศัยอยูในตําบล
ไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ความรูความเชี่ยวชาญภูมิปญญา
ความรูความเชี่ยวชาญในภูมิปญญา
แพทยแผนไทย
จักรสานภาชนะจากไมไผ
หัตถกรรมรังผึ้ง
เฟอรนิเจอรไม
แปรรูปอาหาร
ทําของชํารวย เชน ดอกไม สบู
กองแฝก
หัตถกรรมถักแห
ทอผา
ดอกไมจันทน
ที่นอน
นวดไทย
ไมกวาด
เกษตรอินทรีย
รวม

จํานวน(คน)
4
32
1
8
4
152
4
102
8
10
5
9
150
489

รอยละ
0.80
6.50
0.20
1.60
0.80
31.10
0.80
20.90
1.60
2.00
1.00
1.80
30.70
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ใน ตําบลไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามความรู
ความเชี่ยวชาญภูมิปญญา พบวา ผูสูงอายุ ในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค สวนใหญ มีความรูความเชี่ยวชาญทางดาน
กองแฝก จํานวน 152 คนคิดเปนรอยละ 31.10 เกษตรอินทรีย จํานวน 150 คนคิดเปนรอยละ 30.70 ทอผาจํานวน 102 คน
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คิด เป น ร อยละ 20.90 ภาชนะจากไม ไผ จํ านวน 32 คนคิ ด เป น รอ ยละ 6.50 ที่ น อนจํ านวน 10 คน คิด เป น รอยละ 2.00
ไมกวาดจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.80 ดอกไมจันทนจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.60 อาหารแปรรูปจํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 1.60 นวดไทยจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 1.00 แพทยแผนไทย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ทําของ
ชํารวยจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.80 หัตถกรรมถักแห จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.80 เฟอนิเจอรไม จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.20 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงปจจัยดานเศรษฐกิจที่ทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริม
ปจจัยดานเศรษฐกิจที่ทําใหผูสูงอายุ
จํานวน(คน)
ประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได
156
ตองการเพิ่มทุน
10
มีทรัพยากรอยูแลว
102
มีเวลาวางจากการประกอบอาชีพ
2
การวางงาน
3
ความตองการของตลาดมีมาก
6
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย
73
รวม
352

รอยละ
44.30
2.80
29.00
0.60
0.90
1.70
20.70
100.00

จากตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ใน ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามปจจัยดาน
เศรษฐกิจที่ทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริม พบวา ผูสูงอายุ ในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค สวนใหญ มีปจจัยดาน
เศรษฐกิ จที่ ทํ าให ผูสู งอายุป ระกอบอาชี พ เสริม เพื่ อ เพิ่ ม รายได จํานวน 156 คน คิ ด เป น รอ ยละ 44.30 รองลงมาป จจั ย มี
ทรัพยากรอยูแลวที่ทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริมเพื่อมีเวลาวางจากการประกอบอาชีพ จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ
29 รองลงมารายไดไม พอกั บรายจาย 73คน คิด เป น 20.70 ตองการเพิ่ม ทุน จํานวน 10 คน คิ ดเปนรอยละ 2.80 ความ
ตองการของตลาดมีมาก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.70 การวางงานจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.90 เวลาวางจากการ
ประกอบธุรกิจ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.60 ตามลําดับ
1. ปญหาและอุปสรรคที่ทานประกอบอาชีพเสริม คือ
จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่ทานประกอบอาชีพเสริม
สวนใหญ คือ อายุมาก จํานวน 19 คน รองลงมา รางกายไมไหว สุขภาพไมดี จํานวน 15 คน ฝนแลงจํานวน 7 คนและ การ
เดินทางไมสะดวก 6 คน แมลงทําลายและโรคพืช 5 คน ระยะทางไกล จํานวน 4 คน น้ําทวมจํานวน 3 คน ราคาผลผลิต 3 คน
ไมคอยมีงานทํา จํานวน 1 คน ความรวมมือชุมชนจํานวน 1 คน
2. ทานมีความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือการประกอบอาชีพในดานใดบาง
จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ท านมีค วามตองการให มหาวิทยาลัย ชวยเหลือ การ
ประกอบอาชีพในดานใด สวนใหญ คือ เงินทุนสนับสนุนจํานวน 27 คน ใชหนี้ให 1 คน ขาวสารอาหารแหง 22 คน แนะนํา
การเลี้ยงสัตวและปลูกพืชเพื่อทํากําไรสูงสุด จํานวน 6 คน ของใชในบาน จํานวน 3 คน และแนะนําการเพิ่มรายไดจํานวน
3 คน
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3. อาชีพที่ทานตองการใหหนวยงานภาครัฐสงเสริม คือ
จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค อาชีพที่ทานตองการใหหนวยงานภาครัฐสงเสริม สวน
ใหญ คือรายไดที่ทําใหไดเงินไมยุงยาก จํานวน 20 คน เงินทุนสนับสนุน จํานวน 12 คน ราคาขาวจํานวน 8 คน โครงการ
เกษตรอินทรียจํานวน 1 คน การแปรรูปาหารจํานวน 1 คน ใชหนี้ใหจํานวน 1 คน ทําดอกไมจันทนขายจํานวน 1 คน
4. มหาวิทยาลัยสามารถใหความชวยเหลือในดานการประกอบอาชีพ คือ
จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค อาชีพที่ทานตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือดานการ
ประกอบอาชีพคือ ใหความรูจํานวน 3 คน ฝกอบรมใหชาวบานจํานวน 3 คนและ สงเสริมดานอาชีพ จํานวน 1 คน
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรพัฒนาเรื่องการสงเสริมรายไดและอาชีพของผูสูงอายุ ทางดานภูมิปญญาชาวบาน และ พัฒนารูปแบบ
การบริหารของผูนําชุมชน เพื่อพัฒนาและสงเสริมรายไดใหกับผูสูงอายุ โดยความชวยเหลือของชุมชน
2. ควรสงเสริมอาชีพใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มรายไดในชวงวัยอายุที่เหมาะสมตามพื้นฐานดานตาง ๆ อยางกวางขวาง
และสนับสนุนใหองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรหรือธุรกิจเพื่อสังคม เขามามีสวนรวมจัดบริการเพื่อ เพิ่มทางเลือกใหกับ
ผูสูงอายุทั่วถึง
3. ควรมีการสงเสริมในดานการใหความรูเกี่ยวกับการมีรายไดเสริมระหวางเกษียณอายุทางดานภูมิปญญาตางๆ
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ควรชวยเหลือใหความรูดานเกษตรกรรม ตอความตองการของผูสูงอายุ
และดูแลความเปนอยูใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยใหคาตอบแทนพิเศษและสวัสดิการแกบุคลากรที่เปนผูดูแลผูสูงอายุ
2. ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลติดตามผูสูงอายุ เชน มือถือ, กลองระบบ
วงจรปด โดยนํามาใช ติดตามดูแลความปลอดภัยใหผูสูงอายุและออกตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุ
3. ควรสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับความรูที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องที่จําเปนกับความตองการของผูสูงอายุ เชน
ดานภูมิปญญา ดานสุขภาพ ดานศาสนา เปนตน
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการหารายไดสําหรับผูสูงอายุ โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมาประกอบการวิจัยเพิ่มเติม
2. ควรทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดหารายไดสําหรับผูสูงอายุ
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาความตองการทางดานรายไดของผูสูงอายุ ในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค สรุปไดดังนี้
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูสูงอายุในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 134 คน อยูในชวงอายุ 70 ป จํานวน
90 คน สถานภาพสวนใหญ ส มรสแลว จํานวน 162 คน โดยอาศั ยอยู กับ ครอบครัว/บุ ตร/หลาน จํานวน 126 คน ระดั บ
การศึกษาสวนใหญจบแคชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 103 คน มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 170 คน
การวิเคราะหระดับความรูเรื่องภูมิปญญาชาวบานดานตางๆในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
ในการวิเคราะหระดับความรูเรือ่ งภูมิปญญาชาวบานดานตางๆในตําบลตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา ความ
ตองการความรูเรื่องภูมิปญญาชาวบานดานตางๆของผูสูงอายุ ภาพรวมอยูในระดับมากโดยดานที่มีความตองการมากที่สุดคือ
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ความรูความเชี่ยวชาญดานการทํากองแฝก จํานวน 152 คนโดยการศึกษาดวยตัวเอง จํานวน 179 คน และคิดวาภูมิปญญา
ดานนี้ สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนหรือทองถิ่นได เพราะผลผลิตสามารถสงออกตลาดได
การวิเคราะหระดับการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
ในการวิเคราะหระดับการสงเสริมการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา อาชีพ
หลักของผูสูงอายุคือ เกษตรกรรม มีจํานวน 155 คน และอาชีพที่เสริมรายไดของผูสูงอายุคือ อาชีพรับจางทั่วไป จํานวน
127 คน โดยมีระยะเวลาที่ทําอาชีพเสริมอยูประมาณมากกวา 1 ป จํานวน 166 คน และปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพ
เสริมคือ ปจจัยดานครอบครัว จํานวน 159 คน และปจจัยดานเศรษฐกิจที่ทําใหเพิ่มรายได จํานวน 156 คน
การวิเคราะหประเด็นการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุมอาชีพของชุมชนในตําบล ไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค
ในการวิเคราะหประเด็นการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุมอาชีพของชุมชนในตําบลไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค พบวา ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ ท านประกอบอาชี พ เสริ ม คื อ อายุ ม าก จํ านวน 19 คน และความต อ งการให
มหาวิทยาลัยชวยเหลือในการประกอบอาชีพคือ อบรมงานดานการเกษตร จํานวน 62 คน โดยอาชีพที่ตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐสงเสริมคือ เงินทุนสนับสนุน จํานวน 12 คน และความตองการที่ใหมหาวิทยาลัยเขามาชวยเหลือการประกอบอาชีพ
คือ เงินทุนสนับสนุน จํานวน 27 คน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย จีรภัทร ใจอารีย อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ สาขาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดใหคําแนะนําในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ตลอดมาสงผลใหการศึกษาสําเร็จลุลวงลงดวยดี และผูสูงอายุที่อาศัย
อยูในเขตตําบลไพศาลี จังหวัด นครสวรรค ที่ ไดใหความรวมมื อตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ รวมทั้งผู บริหารท องถิ่นและ
ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลไพศาลี ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลในดานตาง ๆ
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มี วัต ถุประสงค เพื่ อสรางแนวทางชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโดยใชชุมชนเปน ฐาน ตําบลอางทอง
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation Influence Control: A-I-C) ผูให
ขอ มู ล หลั ก ประกอบด ว ยผู ที่ มี ส วนได ส วนเสี ยกั บ โรคเบาหวานในชุ ม ชน ผลการวิจั ย ได แ ผนงานทางสุ ข ภาพ 2 แผนงาน
ประกอบดวย แผนงานกิจกรรมในการลดเสี่ยงโรคเบาหวาน และแผนงานกิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน หนวยงานที่
เกี่ยวของควรนําแผนงานที่ไดจากกิจกรรม A-I-C เขาสูนโยบายของทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาดังกลาวตอไป
คําสําคัญ : โรคเบาหวาน ชุมชนเปนฐาน การวางแผนแบบมีสวนรวม
Abstract
The aim of this research was to create the way of the community-based diabetes mellitus risk
reduction in Ang Thong Sub-district, Muang, Kampaeng Phet Province using Appreciation Influence Control
(A-I-C). The key informants were stakeholders involved with diabetes mellitus in community. It was found
that two main plans including activity plans in reducing risk of diabetes and activity plan in caring diabetic
patients were acquired in this time. The related agencies should bring the obtained results of A-I-C to
local policy for further solving those problems.
Keywords : diabetes mellitus, community base, A-I-C
บทนํา
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่กําลังทวีความรุนแรงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยสาเหตุของโรคเบาหวาน
เกิดจากวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปจากกระแสความเจริญทางเทคโนโลยี ทําใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวยความเรงรีบ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเครื่องดื่ม ที่เปลี่ยนไป การรับประทานอาหารระหวางมื้อมากขึ้น และขาดการออกกําลังกาย
(Ekachampaka, 2012) สําหรับ ผูที่ ปวยดวยโรคเบาหวานจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง และมีการปฏิบัติตัวที่
ถูกตองเพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนที่กอใหเกิดการสูญเสียอวัยวะของรางกายจนพิการ หรือเสียชีวิตได สงผลใหสูญเสีย
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คาใชจายในการรักษาโรคจํานวนมหาศาล (Bhunthuwate, 2010) โรคเบาหวานพบไดทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศ
ที่กําลังพัฒนา โดยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบมากที่สุดถึงรอยละ 90-95 ของโรคเบาหวานทั้งหมด (American Diabetes
Association, 2011) จากรายงานสถิติ ในป พ.ศ. 2558 พบผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลก 415 ลานคน คาดวาในป พ.ศ. 2588
จะมีประชากรที่ปวยดวยโรคเบาหวานมากถึง 642 ลานคนทั่วโลก และคาดการณวาจะมีผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานทุก ๆ
6 วินาที (International Diabetes Federation, 2017)
จากรายงานสถานการณโรคเบาหวานของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2552 – 2557 พบวา มีผูปวยดวยโรคเบาหวาน
ในภาพรวมของประเทศเพิ่มขึ้น จากอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน 648.04 ตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 2552 เปน 780.07
ในป พ.ศ. 2557 และความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2552 เปน
รอยละ 8.9 ใน พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ ยังพบวาความชุกของภาวะอวนในประชากรอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ
34.7 ใน พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 37.5 ใน พ.ศ. 2557 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
2557) ในสวนของจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งถือเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทยพบวา มีผูปวยเบาหวานราย
ใหมเพิ่มขึ้น จากการสํารวจ ในชวงป พ.ศ. 2558 – 2560 ที่ผานมา พบวาอัตราปวยดวยเบาหวาน คิดเปน 4.52, 5.28 และ
5.46 ตอแสนประชากร ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร, 2560) สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานวังตะเคียน เปนหนวยงานหนึ่งที่อยูในตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ก็พบปญหานี้เชนกัน จาก
ขอมูลของ รพ.สต. วังตะเคียน พบวา ในป พ.ศ. 2559 พบผูปวยโรคเบาหวานจํานวน 40 คน พบมากที่หมูที่ 5 และหมูที่ 9
จํานวน 11 คน และ 9 คน ตามลําดับ ทั้งนีแ้ นวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาโรคเบาหวานที่หนวยงานดานสาธารณสุขใน
พื้นที่ดําเนินการอยูคือการคัดกรองรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขและจัดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาศัยการ
สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) ทั้งนี้หนวย
บริการดานสุขภาพในพื้นที่คือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่งมีอยู 4 แหง เปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
แผนงาน โครงการเพื่อนํามาจัดกิจกรรมดังกลาว และเมื่อศึกษาจากแผนงานโครงการของรพ.สต. แตละแห ง พบวาเป น
แผนงานโครงการที่ดําเนินงานตามนโยบายที่ถูกกําหนดเปาหมาย และกลวิธีดําเนินงาน มาจากองคกรสวนกลางเกือบจะทุก
โครงการ
อยางไรก็ตามจากสถานการณที่ผูปวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับกลวิธีแกไขปญหา
ที่เปนลักษณะการตั้งรับโดยขาดการมีสวนรวมอยางจริงจังของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งใชเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม
(เทคนิค Appreciation Influence Control: A-I-C) ซึ่งเปนกระบวนการจัดประชุมอยางสรางสรรค และเปนเครื่องมือสําคัญที่
ทําใหไดแผนงานโครงการดวยกระบวนการกลุม ของผูทมี่ ีสว นไดสวนเสียในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
ผลการวิจัยที่ไดจะเปนขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนตอผูปวยเบาหวาน สมาชิกครอบครัว ประชากรกลุมเสี่ยง และบุคลากร
สาธารณสุขในการนําไปประยุกตใชเพื่อการปองกันการเกิดความรุนแรง และภาวะแทรกซอนตาง ๆ สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
อัน จะส งผลต อ การมี คุ ณ ภาพชีวิ ตที่ ดี อี ก ทั้ งยังเป น แนวทางในการลดป ญ หาโรคเรื้ อ รังในระยะยาวอย างยั่งยื น ต อไป ซึ่ ง
จุดมุงหมายของการวิจัยนี้คือ เพื่อสรางแนวทางชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโดยใชชุมชนเปนฐาน ตําบลอางทอง อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนตัวผูวิจัย โดยใชบทบาทของวิทยากรกระบวนการในการสังเกตแบบมีสวนรวม
และใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม A-I-C โดยมีประเด็นคําถาม ใหผูเขารวมวิจัยไดแสดงความคิดเห็นออกมาเปนการ
วาดภาพแทนการเขียน ตามกระบวนการ A-I-C โดยมีประเด็นคําถามเพื่อละลายพฤติกรรมและรวมในการวิเคราะหปญหา
สาเหตุ และแนวทางแกไข รวมกัน ดังนี้
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1. เมื่ออดีตที่ผานมาประมาณ 20-30 ป วิถีชีวิตของคนในชุมชน เกี่ยวกับโรคเบาหวานเปนอยางไร
2. ในปจจุบันสถานการณ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เกี่ยวกับโรคเบาหวานเปนอยางไร
3. หากชุมชน และคนในชุมชน ตองการที่จะแกไขปญหาโรคเบาหวาน ชุมชนตองวางแผนงาน อะไรบางในการแกไขปญหานี้
ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) กับปญหาโรคเบาหวานในชุมชน ตําบล
อ า งทอง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ประกอบด ว ย 1) ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล 1 คน 2) ผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 คน 3) ผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอประจํา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 คน
4) ผูใหญบาน 6 คน 5) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 6 คน 6) ตัวแทนผูปวยโรคเบาหวาน 8 คน 7) ตัวแทนผูดูแลผูปวย
โรคเบาหวาน 8 คน และ 8) ตัวแทนรานขายของชําในชุมชน 5 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 38 คน โดยแบงระยะเวลาออกเปน 2
ระยะคือ ระยะเตรียมการวิจัย และระยะดําเนินการดวยกระบวนการ A-I-C
ระยะเตรียมการวิจัย
1. คณะวิจัยลงพื้นที่วิจัย เพื่อประสานงานกับเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลอางทอง รวมถึงเจาหนาที่
สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และสืบคนหาประเด็นปญหาในการวิจัย
2. ประชุมคณะทํางาน เพื่อแบงหนาที่ในการดําเนินการวิจัย โดยองคการบริหารสวนตําบลอางทองมีหนาที่
นัดหมายผูใหขอมูลหลักในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่ อาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับผูเขารวมกระบวนการวางแผนแบบมี
สวนรวม คณะวิจัยนัดหมายวิทยากรสันทนาการ จัดเตรียมเอกสารในการดําเนินการกระบวนการ A-I-C
ระยะดําเนินการดวยกระบวนการ A-I-C
1. คณะวิจัยแนะนําตัวกับผูเขารวมกระบวนการ แจงถึงวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมในครั้งนี้
2. ดําเนินการตามขั้นตอนการวางแผนแบบมีสวนรวม (A-I-C)
ขั้นตอน Appreciation: A วัตถุประสงค เพื่ อรวมสรางความเขาใจสถานการณ และสภาพ
ความจริงที่จะนํามาสรางวิสัยทัศนและความคาดหวังในอนาคต โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) ให ผู เข ารวมกิ จ กรรมวาดภาพ หากวาดภาพไม ไดให เขี ยนบรรยายป ญ หาที่ พ บ
เกี่ยวกับโรคเบาหวานในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูทั้งความเปนอยูของชุมชน ความเปนอยูของผูปวยเบาหวาน รวมทั้งปญหาตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ลงในกระดาษขนาด เอ 4
2) แบ งผู เข า รว มกิ จ กรรมออกเป น 4 กลุ ม ย อ ย กลุ ม ละ 8-10 คน ให อ ยู ห า งกั น
พอสมควร เพื่อไมใหมีเสียงรบกวนกันในขณะทํากิจกรรมแสดงทัศนะตอภาพวาด หรือการเขียนบรรยายปญหาของตนเอง โดย
มีพี่เลี้ยงประจํากลุม คอยกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันภายในกลุม
3) เมื่อแตละคนไดแสดงทัศนะตอภาพของตนเองแลว ใหแตละกลุมรวมภาพ และรวม
ความคิดเห็นในการมองปญหาโรคเบาหวานของแตละคนในกลุมเปนภาพรวมของกลุม หลังจากนั้นใหผูเขารวมกิจกรรมแตละ
กลุมเลือกตัวแทนกลุม 1 คน เพื่อนําเสนอภาพวาดของกลุมตนเองตอที่ประชุมใหญ
4) ตั ว แทนกลุ ม ย อ ยนํ า เสนอความคิ ด ในภาพรวมของกลุ ม ตนเอง พร อ มกั บ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารวมกิจกรรมในที่ประชุมใหญ
5) ผูวิจัยพรอมกับผูรวมกิจกรรมรวมกันสรุปปญหาโรคเบาหวานที่มีในชุมชน ทั้ง 4
กลุมเพื่อเปนปญหาโรคเบาหวานในภาพรวมของกลุมใหญ
6) ใหผูเขารวมกิจกรรม จินตนาการภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานที่ตนอยากได
แลววาดภาพ หรือเขียนบรรยายลงในกระดาษ เอ 4 เมื่อเสร็จแลวใหเขากลุมเดิม พรอมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานที่ตนอยากใหเปน
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7) เมื่อแตละคนไดแสดงทัศนะตอภาพของตนเองแลว ใหแตละกลุมรวมภาพ และรวม
ความคิดเห็นในการมองภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานที่ตนอยากใหเปนของแตละคนในกลุมเปนภาพรวมของกลุม
หลังจากนั้นใหแตละกลุมเลือกตัวแทนกลุม 1 คน เพื่อนําเสนอภาพวาดของกลุมตนเองตอที่ประชุมใหญ
8) ตั ว แทนกลุ ม ย อ ยนํ า เสนอความคิ ด ในภาพรวมของกลุ ม ตนเอง พร อ มกั บ การ
แลกเปลี่ยนความคิดระหวางผูเขารวมกิจกรรมในที่ประชุมใหญ
9) ผูวิจัยพรอมกับผูรวมกิจกรรมรวมกันสรุปภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานที่
กลุมใหญอยากใหเปน ทั้ง 4 กลุมเพื่อเปนภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานของกลุมใหญ
ขั้นตอน Influence: I วัตถุประสงคเพื่อรวมกันคิดคนหากลวิธี และกิจกรรมการแกไขปญหาที่
นํามาจัดลําดับความสําคัญ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) ใหผูเขารวมกิจกรรม คิดกิจกรรมที่จะนําไปสูก ารเปนชุมชนลดเสีย่ งลดโรคเบาหวาน
ตามที่อยากใหเปน แลวเขียนลงในกระดาษ เอ 4 เมื่อเสร็จแลวใหเขากลุมเดิม พรอมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ตนเองคิดเกี่ยวกับการลดเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชนที่ตนอยากใหเปน
2) กลุมยอยรวมกิจกรรมที่จะนําไปสูการเปนชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานที่อยากให
เป นของแตละคนในกลุมเปน ภาพรวมของกลุ ม หลังจากนั้นให แตละกลุมเลือกตั วแทนกลุม 1 คน เพื่อ นําเสนอภาพรวม
กิจกรรมของกลุมตนเองตอที่ประชุมใหญ
3) ตั ว แทนกลุ ม ย อ ยนํ า เสนอกิ จ กรรมในภาพรวมของกลุ ม ตนเอง พร อ มกั บ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารวมกิจกรรมในที่ประชุมใหญ
4) ผู วิจัย พรอ มกั บ ผูรวมกิจ กรรมรวมกัน สรุป ภาพรวมกิ จ กรรมของชุม ชนลดเสี่ย ง
โรคเบาหวานที่กลุมใหญอยากใหเปน ทั้ง 4 กลุมเพื่อเปนกิจกรรมของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานของกลุมใหญ
5) หลังจากนั้ นทํ าการคัดเลือกกิจกรรม รวมถึงจัดลําดับ กิจกรรมที่สําคัญ ๆ ลงใน
กระดาษ Flip chart โดยใหผูเขารวมกิจกรรมนําสติ๊กเกอรที่แจกใหไปติดกิจกรรมที่คิดวาจะดําเนินการ
ขั้นตอน Control: C วัตถุประสงคเพื่อรวมวางแผนและหาผูรับผิดชอบ โดยจัดทําเปนแผนงาน
โครงการ
1) ใหผูเขารวมกิจกรรมคิดวิธีการ คิดแผนงาน ในการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งให
มีผูรับผิดชอบในแผนงานนั้นดวย
2) กลุมยอยแตละกลุมนําแผนงานของแตละกลุมมาสรุปเปนแผนงานรวมของตําบล
อางทอง เพื่อเสนอแผนใหกับองคการบริหารสวนตําบลอางทอง
3. คืนขอมูลดานแผนงาน โครงการที่ไดจากกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม กับผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลอางทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังตะเคียน ผูนําชุมชน และผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เพื่อนําแผนงานที่ไดเขาไวในแผนงานโครงการระดับตําบล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลแบบสรุปอุปนัย (Analytic induction)
ซึ่งเปน การตีค วาม สรางข อสรุป ขอ มูล จากสิ่งที่ เปน รูป ธรรม หรือปรากฏการณ ที่ มองเห็ น ที่ เก็บ รวบรวมมาไดจากขอ มู ล
(เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555)
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ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเพื่อสรางแนวทางชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโดยใชชุมชนเปนฐาน ตําบลอางทอง อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม สามารถแบงผลของขอมูลออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูล
ทั่วไป และ สวนที่ 2 กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม A-I-C โดยมีรายละเอียดดังตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะผูเขารวมกิจกรรมวางแผนแบบมีสวนรวม
ลักษณะผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
18
47.4
หญิง
20
52.6
อายุ
นอยกวา 40 ป
6
15.8
40-60 ป
25
65.8
60 ปขึ้นไป
7
18.4
จากตารางที่ 1 พบวาผูเขารวมกิจกรรมวางแผนแบบมีสวนรวม (A-I-C) เปนเพศหญิงและชายในสัดสวนที่ใกลเคียง
กัน เปนเพศหญิง รอยละ 52.6 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 47.4 สําหรับอายุของผูเขารวมกิจกรรมวางแผนแบบมีสวนรวม
พบวากลุมอายุ 40-60 ป เขารวมกิจกรรมมากที่สุด (รอยละ 65.8) รองลงมาไดแกกลุมอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป (รอยละ 18.4)
และกลุมอายุนอยกวา 40 ป (รอยละ 15.8) ตามลําดับ
สวนที่ 2 กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม A-I-C
ผลของขั้นตอน Appreciation: A
A1: เปนขั้นตอนที่วิทยากรไดใหคําถามกับผูเขารวมกิจกรรมวา “สภาพปญหาโรคเบาหวานใน
ชุมชนอางทองเมื่อประมาณ 20-30 ปที่ผานมาเปนอยางไร”
จากประเด็นการระลึกอดีตพบวา สวนใหญผูเขารวมกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวมกลาววา
ในอดีตชุมชนอางทองเปนชุมชนเล็ก ๆ การเดินทางไปมาหาสูกันใชวิธีการเดิน เนื่องจากยานพาหนะในสมัยนั้นยังไมคอยมีมาก
นัก การไปมาหาสู เพื่ อนบ านจึงเป น การออกกําลั งกายไปในตั ว อยูกิ น อย างงาย ๆ เก็ บ ผัก ขางรั้วทํากิ น หรือ ไม ก็ ป ลู กผั ก
รับประทานเอง รานคาในชุมชนมีไมมาก การเขาถึงอาหารสําเร็จรูปนอยมาก สวนใหญชาวบานจะเปนผูประกอบอาหารดวย
ตนเอง สภาพสังคมก็เปนสังคมใหญ บานหลังหนึ่งอยูกันหลายครอบครัว เมื่อมีการเจ็บปวยก็ดูแลกันและกัน การประกอบ
อาชีพสวนใหญทํานาตามฤดูกาล การใชยาฆาวัชพืช และยาฆาแมลงมีนอย
A2: เปนขั้นตอนที่วิทยากรไดใหคําถามกับผูเขารวมกิจกรรมวา “สภาพปญหาโรคเบาหวานของ
ชุมชนอางทองในปจจุบันเปนอยางไร”
จากประเด็นการวิเคราะหสภาพปจจุบันของชุมชนเกี่ยวกับปญหาโรคเบาหวาน พบวาสวนใหญ
ใหความเห็นวา ปจจุบันความเจริญกาวหนามากขึ้นกวาเมื่อสมัยกอนเยอะมาก การเขาถึงแหลงอาหารสะดวกสบายมากขึ้น มี
การรับประทานอาหารรสหวานมากขึ้นเนื่องจากมีรานขายของชําในชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีตลาดนัดมาจําหนายของใน
ชุมชนทุกสัปดาห ทําใหมีอาหารสําเร็จรูปมากขึ้น ขาดการออกกําลังกาย หรือเปนการเนือยนิ่งของรางกาย การเดินทางสะดวก
ใชยานพาหนะมากขึ้น
A3: เปน ขั้น ตอนที่วิท ยากรได ให คําถามกั บ ผูเขารวมกิจ กรรมวา “หากเราต องการใหชุ มชน
อางทองเปนชุมชนที่ปราศจากโรคเบาหวาน คนในชุมชนตองทําอยางไร”
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จากประเด็นการรวมกันสรางภาพในอนาคตของชุมชนอางทองใหปราศจากโรคเบาหวาน พบวา
สวนใหญใหความเห็นวาอยากใหชุมชน ปราศจากโรคเบาหวาน และการกินการอยูแบบสะดวกสบาย มีการออกกําลังตามวัย
และเปนชุมชนที่ปลูกผัก รับประทานกันเอง มีการทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษ และควรเริ่มที่ตนเองตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนอันดับแรก
ผลของขั้นตอน Influence: I
I: เปนขั้นตอนที่วิทยากรไดใหคําถามกับผูเขารวมกิจกรรมวา “หากชุมชนอางทองตองการให
ชุมชนเปนชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานควรมีกิจกรรม หรือควรทํากิจกรรมอยางไร”
จากประเด็นการวิเคราะหสภาพปจจุบั นของชุมชนเกี่ยวกับ โรคเบาหวาน พบวาสวนใหญ ให
ความเห็นวา ควรมีกิจกรรม 2 ลักษณะ ประกอบดวย 1) สําหรับกลุมที่ยังไมปวย ควรมีกิจกรรมในการใหความรูเกี่ยวกับการ
เลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกายตามวัย 2) สําหรับกลุมที่ปวยเปนโรคเบาหวานแลว ควรมีการใหความรูในการดูแล
ตัวเอง ควรมีการจัดหาผูดูแลผูปวยเบาหวานที่มีในชุมชน โดยจะเนนผูดูแลที่อยูในบานหลังเดียวกันเปนหลัก
ผลของขั้นตอน Control: C
C: เปนขั้นตอนที่วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมไดดําเนินการเขียนแผนงาน เพื่อที่จะดําเนินการ
หรือหากเกินความสามารถที่ชุมชนจะแกไขไดจะไดนําแผนดังกลาวเสนอใหหนวยงานที่รับผิดชอบไดเขามาใหความชวยเหลือ
ตอไป ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 แผนงานกิจกรรมในการลดเสี่ยงโรคเบาหวาน
ลําดับ
กิจกรรม
วัตถุประสงค
1
การอบรมใหความรูเรื่องการเลือก
-เพื่อปองกันการเกิด
รับประทานอาหาร กลุม ที่ยังไมปวย
โรคเบาหวาน และได
ดวยโรคเบาหวาน บุคคลทั่วไป
รับรูเรื่องการเลือก
นักเรียน
รับประทานอาหาร
2
การอบรมใหความรูเรื่องการเลือก
-เพื่อใหนักเรียนมี
รับประทานอาหารในนักเรียน
ความรูในการเลือก
รับประทานอาหาร
3
การอบรมใหความรูเรื่องการเลือก
-ผูปวยเบาหวาน
รับประทานอาหารในกลุม ผูปวย
สามารถควบคุมระดับ
เบาหวาน
น้ําตาลได
4
การจัดตั้งชมรมแอโรบิค และสงเสริม -เพื่อสงเสริมให
การออกกําลังกาย
ประชาชนออกกําลัง
กาย
-กลุมเปาหมาย วัย
แรงงาน (กลุมอายุ
กลางคน)
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วิธีดําเนินการ
-ประชาสัมพันธ
-ตัวแทนหมูบานละ 5 คน

งบประมาณ
13,600 บาท

-นักเรียนโรงเรียนละ 30 คน
จํานวน 2 โรงเรียน

10,000 บาท

-ประชาสัมพันธ
-ผูปวยเบาหวานจํานวน 50
คน
-ประชาสัมพันธเพื่อให
ประชาชน ทราบถึง
จุดมุงหมายการจัดตั้งชมรม
-จัดตั้งชมรมออกกําลังกาย
และแอโรบิค
-จางวิทยากร
-จัดทําสื่อใหความรูกับ
ผูเขารวมกิจกรรมใหทราบถึง
ผลที่เกิดขึ้นจากการออก
กําลังกาย

10,000 บาท

8,000 บาท
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5

กิจกรรมลด ละ เลี่ยง หวาน มัน เค็ม

-เพื่อใหกลุมเสีย่ ง
โรคเบาหวาน และ
กลุมผูปวย ทราบถึง
วิธีการปองกันและ
ควบคุมปริมาณ
น้ําตาล/เกลือ

ตารางที่ 3 แผนงานกิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน
ลําดับ
กิจกรรม
วัตถุประสงค
1 จัดใหมีผดู ูแลผูปวยติดเตียง
-เพื่อใหผูปวยไดรับ
การดูแลที่ถูกตอง
เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ

2

จัดตั้งศูนยดูแลผูปวยเบาหวาน
กลุมเปาหมายไดแก
-ตัวแทนผูปวย
-โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
-ผูนําชุมชน

-เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน การดูแล
ผูปวยเบาหวาน

3

จัดอบรมอาสาสมัครประจําครอบครัว -เพื่อใหคนใน
ครอบครัวผูปวย
สามารถดูแลผูปวยใน
ครอบครัวตัวเองได
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-ดําเนินกิจกรรมของชมรม
แอโรบิค/ออกกําลังกาย
-ประเมินผลทีไ่ ดจากการจัด
กิจกรรม
-สรุปผลของกิจกรรม
-จัดอบรมกลุมเสี่ยง กลุม
ปวย ของเขตรับผิดชอบแต
ละพื้นที่
-ระยะเวลาอบรม 1 วัน
-ประสานงานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล
เปนวิทยากรในการอบรม

วิธีดําเนินการ
-สํารวจขอมูลผูปวยติดเตียง
ในชุมชน
-รับสมัครและคัดเลือกผูด ูแล
จํานวน 21 คน
-จัดอบรม
-จัดกิจกรรมการบริบาล
ผูปวยในชุมชน
-สรุปผลการดําเนินงาน
-จัดตั้งคณะกรรมการ
-เตรียมสถานที่ดําเนินการ
-สนับสนุนการดูแลผูปวย
เบาหวาน
-ติดตามควบคุมการ
ดําเนินงาน
-คัดเลือกอาสาสมัคร
ครอบครัว เนนครอบครัวที่มี
ผูปวยเบาหวาน
-จัดอบรมใหความรูกับ
กลุมเปาหมาย
-ติดตามประเมินผล

15,000 บาท
-คาอาหาร
-คาวิทยากร
-คาปาย
-คาวัสดุ
(เปาหมาย 50
คน)

งบประมาณ
122,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท
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อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ พบวาผูเขารวมกิจกรรมชื่นชอบการวางแผนรวมกันโดยผูเขารวมกิจกรรมเปนผูไดรวมคิด รวม
วิเคราะหสถานการณ รวมวางแผน โดยไดรวมกัน วางแผนกิจ กรรมประกอบดวย 2 ประเด็น ได แก แผนการลดเสี่ ยงลด
โรคเบาหวาน และแผนการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน โดยแผนการลดเสี่ยงโรคเบาหวานประกอบดวย การอบรมใหความรู
เกี่ยวกับเรื่องการเลือกรับประทานอาหารกับกลุมที่ยังไมปวยดวยโรคเบาหวาน บุคคลทั่วไป นักเรียน การอบรมใหความรูเรื่อง
การเลือกรับประทานอาหารในกลุมผูปวยเบาหวาน การจัดตั้งชมรมแอโรบิค และสงเสริมการออกกําลังกาย และกิจกรรมลด
ละ เลี่ยง หวาน มัน เค็ม ในสวนของแผนการดูแลผูปวยโรคเบาหวานประกอบดวยกิจกรรมจัดใหมีผูดูแลผูปวยติดเตียง การ
จัดตั้งศูนยดูแลผูปวยเบาหวาน และจัดอบรมอาสาสมัครประจําครอบครัว สอดคลองกับการศึกษาของจิรพงษ บํารุงพันธ และ
คณะ (2558) ที่ไดทํ าการศึก ษาเกี่ยวกับการพัฒ นาการมี สวนรวมของผูนํ าชุม ชนในการทํ าแผนพัฒ นาตําบลอิป น อําเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชหลักกระบวนการคิดสรางสรรคการมีสวนรวมตามเทคนิค A-I-C ไดโครงรางแผนงาน 3
แผนงานประกอบดวย 1) การรวมพลังประชาชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด 2) การสรางลานกีฬาชุมชน และ 3) การประกันราคา
พืชผล หลังจากปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ผูเขารวมวิจัยมีความรู เจตคติ
และทักษะที่ดีตอการมีสวนรวมในการวางแผนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของสุพิมล ขอผล และคณะ (2557) ที่ได
ศึกษาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุราในชุมชนหมูบานหนองเตาคําใหม ตําบล
ปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ใชการประชุมกลุมโดยใชเทคนิค A-I-C ผลการวิจัยพบวาชุมชนและผูนําชุมชนมีความ
ตระหนักและใหความรวมมือในการแกไขปญหาการดื่มสุราของชุมชนและรวมกันดําเนินการโครงการปลอดเหลาในงานศพของ
ชุมชนหมูบ าน อีก ทั้งยังมีการขยายผลของโครงการไปดําเนิ น การในทุ กหมูบ านของตํ าบลปาไผ อํ าเภอสัน ทราย จังหวัด
เชียงใหม ผูนําและชาวบานในชุมชนจํานวนหนึ่งสามารถลด ละ เลิก การดื่มสุราได มีความตอเนื่องของโครงการวิจัย อีกทั้งยัง
ไปในทางเดียวกันกับการศึกษาของนัยนา เดชะ (2557) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชน ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการกําจัดมูลฝอยของ
ประชาชน ผลการวิ จั ย พบว าเมื่ อ นํ า กระบวนการวางแผนแบบมี ส ว นรว มหรื อ A-I-C มาประยุ ก ต ใช พ บว า ประชาชนให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการคนหาปญหา รวมกันวางแผนในการแกไขปญหา ดําเนินการแกไขปญหา สงผลใหเกิด
โครงการเลม็ดนาอยูไรมูลฝอย โดยมีกองทุนมูลฝอยจํานวน 1 แหง ซึ่งเปนที่สรางรายไดและมีการนํามูลฝอยมาใชประโยชน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนําไปสูการจัดการมูลฝอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การที่ประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการรับรูปญหา
ของชุมชนตั้งแตเริ่มตน วาชุมชนของตนเองมีปญหาอะไรบาง หรือกําลังเผชิญหนากับปญหาอะไร คนในชุมชนเองยอมรูบริบท
ของชุมชนเองในการวางแผนแกไขปญหาของชุมชน คนในชุมชนเปนผู ที่ไดรับผลประโยชนเอง ซึ่งเปนไปตามหลักการของ
กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา ผูเขารวมกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวมเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนที่เทา ๆ
กัน สวนใหญอายุอยูในชวง 40 – 60 ป การมีสวนรวมของทุกภาคสวนไมวาจะเปน เจาหนาที่ภาครัฐ เจาหนาที่ ภาคทองถิ่น
ผูนําหรือฝายปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในการคนหาปญหาตั้งแตเริ่มตน วิเคราะหหา
สาเหตุ แลวทําการวางแผนแกไข จนไดแผนกิจกรรม 2 แผน ประกอบดวยแผนการลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน และแผนการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวานตามลําดับ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาโรคเบาหวานในชุมชนอางทอง เชนองคการบริหารสวน
ตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ ควรนําแผน ที่ไดจากการวางแผนแบบมีสวนรวมในครั้งนี้ไปกําหนดเปน
แผนงาน/โครงการของชุมชนในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ไดสนับสนุนทุนในการวิจัย และขอขอบคุณเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลอางทอง เจาหนาที่
สาธารณสุขจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้ง 4 แหงในตําบลอางทอง ที่ใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
ผศ.ดร.สุภาพร ดอกไม้ทอง
ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง
ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์
ดร.พลดา เดชพลมาตย์
ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ
รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดารงค์
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ดร.รดี ธนารักษ์
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
ดร.ศิรัตน์ สนชัย
ผศ.เกศินี ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
ดร.แคทรียา อังทองกาเนิด
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา
ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคา
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ดร.ภัทรพร ตัสโต
ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล
ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
ดร.พัชรี ครูขยัน
ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธารงชัย
ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
รศ.ดร.สาราญ มีแจ้ง
ดร.ดนุลดา จามจุรี
ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
ดร.สุวรรณี ทองรอด
รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
ผศ.ดร.ชานาญ ปาณาวงษ์
ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา
ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์
ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
ผศ.ดร.นุตา ศุภคต
ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
ดร.โรชินี อุปรา
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
ผศ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
ดร.จิรภาส จงจิตวิมล
รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้าใส
รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
ผศ.แก้วกร เมืองแก้ว
อ.ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ดร.ฐิติพร เจาะจง
ดร.พงพันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ผศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่า
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
ดร.จิตศิริน ก้อนคง
ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ผศ.ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม
ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
ดร.สุพัตรา บดีรัฐ
ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
รศ.ดร.สุขแก้ว คาสอน
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม
ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
ดร.สมเกียรติ ติดชัย
รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
ผศ.ดร.อนงค์ ศรีโสภา
ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี
ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ผศ.ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ
อ.สุภาวดี น้อยน้าใส
ผศ.ดร. นิคม นาคอ้าย
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