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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      จ านวน   112 ผลงาน    
ด้านการจดัการและการท่องเที่ยว จ านวน    22 ผลงาน 
ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อทอ้งถิ่น จ านวน    17 ผลงาน   
ด้านวิจัยสถาบัน        จ านวน    16 ผลงาน 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร  กองบรรณาธิการ และ
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สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
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และตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องมือผานระบบฐานขอมูลออนไลนได ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูวิจัยดําเนินการพัฒนา โดย
จัดทําข้ึนมาในรูปแบบ เว็บแอพพลิเคช่ัน ใชโปรแกรมภาษา PHP (Personal Home Page) ผานเว็บเซิรฟเวอร ซึ่งใช มายเอส
คิวแอล (MySQL) เปนตัวจัดการระบบฐานขอมูล และผลการทดลองใชระบบฐานขอมูลพบวาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ฐานขอมูล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการนําผลไปใชงานเปนไป
ตามความคาดหวังของผูใชระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด ( 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 เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน

การผลิตบัณฑิต โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะหลักสูตรดานวิทยาศาสตรมีความจําเปนท่ีตองมีจัดการเรียนการสอนท้ัง
ดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลอง วิเคราะห วิจัย ในการทําปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ตองมีเครื่องมือ
วิทยาศาสตรการสนับสนุนการเรียนการสอน เครื่องมือสวนใหญจะเปนเครื่องมือเฉพาะทาง เน่ืองจากศูนยวิทยาศาสตรไดจัดตั้ง
ศูนยตั้งแตป พ.ศ. 2540  เครื่องมือจึงมีอายุการใชงานท่ียาวนานทําใหจําเปนตองแทงจําหนาย และหาเครื่องมือรุนใหมท่ีมี
ความทันสมัยมาทดแทนของเดิม เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนากระบวนการ วิธีการทดลองใหมๆ และ
เทคโนโลยีท่ีกาวสูยุคดิจิตอล ซึ่งในปท่ีผานมา สาขาวิชาฟสิกส  ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑมาอยางตอเน่ือง จึงมี
จํานวนเครื่องมือเพ่ิมมากข้ึนทําใหผูท่ีมีสวนในการดูแลรักษาตองมีระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร จากเหตุผลดังกลาว
การจัดการเก่ียวกับเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความสําคัญมาก ไมวาจะในระดับหลักสูตรหรือคณะ รวมท้ังในสวนของสาขาวิชา
ฟสิกส แตเดิมระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเปนการ
เก็บขอมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งขอมูลท่ีจัดเก็บมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ ไมวาจะเปนขอมูลใน
สวนของวัสดุและครุภัณฑเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ขอมูลการเบิกใช ยืม คืน ซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑของนักศึกษา อาจารย
และบุคลากรในสาขาวิชา ซึ่งการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของเอกสารจะมีความยุงยากในการจัดการขอมูล สิ้นเปลืองเน้ือท่ีใน
การจัดเก็บขอมูล การเรียกใชขอมูลจะยุงยากมาก ไมสะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูล หรืออาจมีการสูญหายของขอมูล
เสียเวลาในการออกแบบแบบฟอรมและการปอนขอมูล มีกระบวนการในการจัดเก็บขอมูลท่ีซับซอนหลายข้ันตอน ทําให
สิ้นเปลืองคาใชจาย ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปญหาแนวทางการแกปญหาในการใชงานระบบฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรบนระบบคอมพิวเตอร เพ่ือชวยในการอํานวยความสะดวกใหกับสาขาวิชาในจัดเก็บขอมูลให
เปนระบบ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสท่ี
พัฒนาข้ึน ซึ่งผลท่ีไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางสําหรับสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวิธีการดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 การศึกษาความตองการเก่ียวกับระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.1 กลุมเปาหมาย ใชวิธีการเลือกเปาหมาย จํานวน 20 คน ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 11 คน
และอาจารยสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 9 คน ท่ีขอใชบริการเครือ่งมือวิทยาศาสตรเปนประจํา

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ การสัมภาษณพูดคุยสอบถามความตองการเก่ียวกับระบบฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส

1.3 การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหาแบบลงขอสรุป
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ตอนท่ี 2 การจัดทําระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีข้ันตอนดังน้ี

2.1. ศึกษาขอมูลทางดานเอกสาร โดยใชเอกสารรายการสํารวจครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2559 ถึง 2560
2.2. ออกแบบโครงสรางระบบฐานขอมูล โดยมีแนวทางจากผลการวิเคราะหความตองการระบบฐานขอมูล

เครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสท่ีไดจากการสัมภาษณนักศึกษาและอาจารยสาขาฟสิกสท่ีเปนกลุมเปาหมาย
กลาวคือ มีลักษณะท่ีสามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสท้ังหมด, สถานะการใชงาน, การยืมคืน และ
ตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องมือผานระบบฐานขอมูลออนไลนได ผูวิจัยยังไดเพ่ิมเติมระบบการบันทึกขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร
ระบบยืมคืน ระบบเพ่ิม แกไข ลบขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร ระบบรายการคงอยูเครื่องมือวิทยาศาสตร สามารถรายงาน
ขอมูลออกมาเปน Excel ใชงานไดในระบบออนไลน มีการรักษาความปลอดภัยในการใชงานโดยมีระบบสมาชิกในการล็อคอิน
เขาใชระบบฐานขอมูลมีผูใชงาน 2 ประเภท คือ ผูดูแลระบบ และผูใชระบบ

2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยใชโปรแกรมภาษา PHP (Personal Home Page) ในการเขียนระบบ โดยทํางานผานเว็บเซิรฟเวอร  และนําขอมูลมาเก็บ
ในฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)

ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู ใชระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.1 กลุมเปาหมาย ใชวิธีการเลือกเปาหมาย จํานวน 52 คน ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 41 คน
อาจารยสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 9 คน และเจาหนาท่ีสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 2 คน ท่ีทดลองใชบริการระบบฐานขอมูลท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ สอบถามใน 3 ดาน
ไดแก ดานการนําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวังของผูใช, ดานการใชงานของโปรแกรมและดานการทํางานของระบบ

3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามแกนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี สาขาวิชา
ฟสิกส หลังจากไดทดลองใชงานระบบฐานขอมูล

3.4 วิเคราะหขอมูล ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาแบงตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังน้ี
1. จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายท่ีศึกษาความตองการเก่ียวกับระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของ

สาขาวิชาฟสิกส พบวา ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสท่ีตองการ มีลักษณะท่ีสามารถดูรายการ
เครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสท้ังหมด, สถานะการใชงาน, การยืมคืน และตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องมือผานระบบ
ฐานขอมูลออนไลนได

2. จากการพัฒนาระบบฐานขอมูลใชโปรแกรมภาษา PHP (PHP : Personal Home Page) ในการเขียนระบบ
โดยทํางานผานเว็บเซิรฟเวอร  และนําขอมูลมาเก็บในฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยในฐานขอมูลมีความสามารถใน
การบันทึกขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรจากรายการครุภัณฑของสาวิชาฟสิกส ระบบยืมคืน ระบบเพ่ิม แกไข ลบขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ระบบรายการคงอยูเครื่องมือวิทยาศาสตร สามารถรายงานขอมูลออกมาเปน Excel ใชงานไดในระบบออนไลน
มีการรักษาความปลอดภัยในการใชงานโดยมีระบบสมาชิกในการล็อคอินเขาใชระบบฐานขอมูล มีผูใชงาน 2 ประเภท คือ
ผูดูแลระบบ สามารถทําการจัดการขอมูล ตรวจสอบขอมูล และเรียกดูรายงานท้ังหมดบนระบบฐานขอมูลได และผูใชระบบ
สามารถเขาใชระบบ สามารถทําการยืม-คืนบนระบบฐานขอมูลได โดยแสดงตามภาพระบบฐานขอมูลในภาพท่ี 1-4
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ภาพท่ี 1 แสดงหนาหลักของระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส

ภาพท่ี 2 เมนูหลักของระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส

ภาพท่ี 3 แสดงรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส

ภาพท่ี 2 แสดงหนาจอเมนูหลักการเขาใชงาน
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ภาพท่ี 4 แสดงระบบยืมคืนเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส

3. จากการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากกลุมเปาหมายจํานวน 52 คน มีผลการสํารวจท้ัง 3 ดาน ดังแสดงในตาราง 1 - 4

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบฐานขอมลูท่ีพัฒนาข้ึนในภาพรวม

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ

ดานการนําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวังของผูใชระบบ 4.52 0.54 มากท่ีสุด
ดานการทํางานของระบบ 4.38 0.56 มาก
ดานการใชงานของโปรแกรม 4.39 0.57 มาก

ผลการประเมินโดยรวม 4.44 0.56 มาก

จากตารางท่ี 1 พบวาผูทดลองใชระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูทดลองใชมีความพึงพอใจในดานการนําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวัง
ของผูใชระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.52 รองลงมา อยูในระดับมาก ไดแก ดานการทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ย
4.38 และดานการใชงานของโปรแกรม มีคาเฉลี่ย 4.39 ตามลําดับ

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบฐานขอมลูท่ีพัฒนาข้ึนในดานการ
นําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวังของผูใชระบบ

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ

1. ความสามารถของระบบในการแสดงขอมูลท่ัวไป 4.50 0.50 มาก
2. ความสามารถของระบบในการเพ่ิม แกไข และลบขอมลู 4.35 0.56 มาก
3. ความสามารถของระบบในการรายงานขอมูล 4.37 0.56 มาก
4. ความสามารถของระบบในการจัดการขอมลู 4.44 0.57 มาก
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รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ

5. ความสามารถของระบบในการเช่ือมโยงหนาฐานขอมูล 4.46 0.54 มาก
6. ความเสถียรของขอมูล 4.54 0.50 มากท่ีสุด
7. ความสามารถของระบบในการชวยอํานวยความสะดวกใน
การจัดการดานครุภณัฑเครื่องมือวิทยาศาสตร

4.65 0.56 มากท่ีสุด

8. สามารถทดแทนระบบเดิม (เอกสาร) 4.60 0.57 มากท่ีสุด
9. สามารถลดข้ันตอนการใชบริการ 4.69 0.51 มากท่ีสุด
10. ความสามารถของระบบในภาพรวม 4.60 0.49 มากท่ีสุด

ผลการประเมินโดยรวม 4.52 0.54 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 2 พบวาผูทดลองใชระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจในดานการนําผลไปใชงานเปนไปตาม
ความคาดหวังของผูใชระบบในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 เมื่อพิจาณาเปนรายประเด็นอยูในระดับ
มากท่ีสุดและระดับมากเทากัน โดยประเด็นท่ีผูทดลองใชพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สามารถลดข้ันตอนการใช
บริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 รองลงมา คือ ความสามารถของระบบในการชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการ
ดานครุภัณฑเครื่องมือวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 และสามารถทดแทนระบบเดิม (เอกสาร) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60
สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ความสามารถของระบบในการเพ่ิม แกไข และลบขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนใน
ดานการทํางานของระบบ

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

1. ความถูกตองของระบบในการแสดงขอมูลท่ัวไป 4.42 0.54 มาก
2. ความถูกตองของระบบในการเพ่ิม แกไข และลบขอมูล 4.33 0.51 มาก
3. ความถูกตองของระบบในการรายงานขอมูล 4.40 0.53 มาก
4. ความถูกตองของระบบในการจดัการขอมลู 4.40 0.53 มาก
5. ความถูกตองของระบบในการเช่ือมโยงหนาฐานขอมูล 4.37 0.60 มาก
6. ความถูกตองของระบบในภาพรวม 4.35 0.56 มาก

ผลการประเมินโดยรวม 4.38 0.56 มาก

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูทดลองใชระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจดานการทํางานของระบบในภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นผูทดลองใชมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ความถูกตองของระบบในการแสดงขอมูลท่ัวไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบฐานขอมลูท่ีพัฒนาข้ึนในดานการใช
งานของโปรแกรม

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

1. ความงายและสะดวกในการใชงาน 4.67 0.52 มากท่ีสุด
2. ความเหมาะสมของชนิดอักษร 4.25 0.52 มาก
3. ความเหมาะสมของขนาดอักษร 4.31 0.58 มาก
4. ความเหมาะสมของสีอักษร 4.35 0.56 มาก
5. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง 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

จากตารางท่ี 4 พบวาผูทดลองใชระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจดานการใชงานของโปรแกรมใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ผูทดลองใชมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุดเพียงประเด็นเดียว ไดแก ความงายและสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 นอกน้ันอยูในระดับมาก
โดยประเด็นท่ี อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ความเปนมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.48 สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด ไดแก ความเหมาะสมของชนิดอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี
1. นักศึกษาและอาจารยสาขาฟสิกสมีความตองการเก่ียวกับระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา

ฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถดูรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสท้ังหมด, สถานะ
การใชงาน, การยืมคืน และตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องมือผานระบบฐานขอมูลออนไลนได

2. ระบบฐานขอมูลเครื่องมือเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีได
พัฒนาข้ึน ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดทําข้ึนมาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) ใชโปรแกรมภาษา PHP
(Personal Home Page) ผานเว็บเซิรฟเวอร ซึ่งใชมายเอสคิวแอล MySQL เปนตัวจัดการระบบฐานขอมูลมีความสามารถใน
การบันทึกขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรจากรายการครุภัณฑของสาขาวิชาฟสิกส ระบบยืมคืน ระบบเพ่ิม 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 อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.52) รองลงมา ดานการใช
งานของโปรแกรม อยูในระดับมาก ( x = 4.39) และดานการทํางานของระบบ อยูในระดับมาก ( x = 4.38)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยท่ีได ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังน้ี
1. จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายท่ีศึกษาความตองการเก่ียวกับระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา

ฟสิกส พบวา ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสท่ีตองการ มีลักษณะท่ีสามารถดูรายการเครื่องมือ
วิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสท้ังหมด, สถานะการใชงาน, การยืมคืน และตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องมือผานระบบฐานขอมูล
ออนไลนได ระบบน้ีสามารถชวยลดความซ้ําซอน ขอมูลมีความถูกตองตรงกัน การเรียกใชงานไดรวดเร็ว สะดวกในการยืม-คืน
เครื่องมือวิทยาศาสตร แกไขปรับปรุงขอมูล และหาตําแหนงท่ีตั้งไดงาย เปนไปตามยุคสมัยท่ีเนนการใชเทคโนโลยีมาชวย
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิจิตรศิลป คําผาสุก (2553) ท่ีทําการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การจัดการครุภัณฑ : กรณีศึกษาระบบฐานขอมูลครุภัณฑวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร” ซึ่งผลการศึกษา พบวา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการครุภัณฑ สามารถชวยในการเก็บขอมูลครุภัณฑและการสืบคนขอมูลเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานใหมีความคลองตัวอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบขอมูลของหนวยจัดการศึกษาลดข้ันตอนการท่ีงานท่ีซ้ําซอน
การพิมพสรุปขอมูลรายงานใหมีความสะดวก รวดเร็วและถูกตองยิ่งข้ึน

2. จากการพัฒนาระบบฐานขอมูลใชโปรแกรมภาษา PHP (PHP : Hypertext Preprocessor) ในการเขียนระบบ โดย
ทํางานผานเว็บเซิรฟเวอร และนําขอมูลมาเก็บในฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ท้ังน้ีเพราะวา โปรแกรมภาษา PHP เปน
เครื่องมือท่ีนิยมใชมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนสามารถใชทํางานรวมกันกับโปรแกรม MySQL เปนอยางดี มีความสามารถใน
การจัดการเก่ียวกับฐานขอมูล ซึ่งสอดคลองกับหลักการของ กิตติศักดิ์ สิงหสูงเนิน (2555) ไดกลาววา MySQL เปน
ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธท่ีนิยมใชกันมากในปจจุบัน เน่ืองจาก MySQL เปนโปรแกรมฟรีแวรท่ีมีประสิทธิภาพมาก
และเปนโปรแกรมท่ีสามารถทํางานไดกับหลาย ๆ ระบบปฏิบัติการ เชน Windows, Mac OS เปนตน และยังมีความสามารถ
ในการทํางานรวมกับโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบไดหลากหลาย เชน ภาษา C, ภาษา C++, ภาษา PHP, ภาษา Java เปน
ตน MySQL จะมีคําสั่งท่ีใชในการจัดการกับระบบฐานขอมูล เชน คําสั่งในการสรางฐานขอมูล, คําสั่งในการสรางตาราง
มาตรฐานขอมูล, คําสั่งในการควบคุมการทํางานตาง ๆ โดยในระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนามีความสามารถในการบันทึกขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตรจากรายการครุภัณฑของสาวิชาฟสิกส เพ่ิม แกไข ลบขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร สามารถรายงาน
ขอมูล มีการรักษาความปลอดภัยในการใชงานโดยมีระบบจัดการบัญชีผูใช เปนไปตามคุณสมบัติของโปรแกรม MySQL

3. ผลจากผูทดลองใชระบบฐานขอมูลท่ีพบวา ความพึงพอใจของผูทดลองใชงานระบบฐานขอมูล ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูทดลองใชมีความพึงพอใจในดานการนําผลไปใชงานเปนไปตามความคาดหวังของ
ผูใชระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาอยูในระดับมาก ไดแก ดานการทํางานของระบบ และ ดานการใชงานของโปรแกรม
ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดออกแบบระบบฐานขอมูล โดยมีแนวทางการศึกษาความตองการเก่ียวกับระบบ
ฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส ซึ่งเปนวิธีการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชกอน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตรตราจารยวิราพร  พงศอาจารย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม  จิตตการุญ  ท่ีไดใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ คณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาฟสกิส  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีใหความรวมมือ และใหขอมูลเพ่ือใชในการทําวิจัย
จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีไดสนับสนุนทุนในการทําวิจัย
ครั้งน้ี
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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดาน งบประมาณ กลุมสาขา ลักษณะขอมูลของโครงการวิจัย ประเภทการวิจัย และพื้นที่
ดําเนินการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกขอมูล โดยแหลงขอมูลในการศึกษาในคร้ังนี้เปนขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุนสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 132 โครงการ สถิติที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้
ประกอบดวยคารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (arithmetic mean, ̅ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation , S.D.) ผลจาก
การศึกษาพบวาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณเฉล่ียอยูในชวง 20,000 ถึง 200,000 บาท โดย
เฉล่ียเปน 194,910.98 บาทตอโครงการวิจัย กลุมสาขาที่มีการทําวิจัยมากที่สุดคือกลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา คิ ดเปนรอยละ 21.97
รองลงมาคือกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย และกลุมสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช คิดเปนรอยละ 18.94 และ 15.15
ตามลําดับ แตกลุมสาขาการวิจัยที่นอยที่สุดคือกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มีเพียงรอยละ 0.76 ซ่ึงลักษณะโครงการวิจัยจะเป 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 สําหรับพื้นที่การดําเนินการวิจัยสวนใหญอยูในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งลักษณะการลง
พื้นที่ชุมชนและการทําวิจัยในหองปฏิบัติการ (lab scale) คิดเปนรอยละ 49.24 และ34.09 ตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลแกผูบริหารสําหรับ
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 เปนองคกรท่ีสนับสนุนสงเสริมการวิจัย และการบริการ

วิชาการ เพ่ือใหเกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีช่ือเสียงดานการพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหาร
จัดการองคกร ซึ่งมีพันธกิจหลัก 3 ประการ คือ 1) บริหารจัดการและสงเสริมสนับสนุนการสรางองคความรูจากงานวิจัย 2)
บริหารจัดการงานบริการวิชาการและถายทอดความรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ 3) บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคณาจารยท่ีสงักัดภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานหลากหลาย
สาขาวิชาสงผลใหงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนมีความหลากหลายสาขา/ประเภทหรือพ้ืนท่ี จากการจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของสถาบันวิจัย
และพัฒนา พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีโครงการวิจัยจํานวน 132
โครงการ โดยไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน (แบบปกติ) จํานวน 83 โครงการ ในวงเงิน
ท้ังสิ้น 22,659,600 บาท และงบประมาณรายไดผานชองทางกองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จํานวน 49 โครงการ ในวงเงินท้ังสิ้น 3,068,650 บาท ซึ่งโครงการวิจัยท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ันมีความหลากหลายของ
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร สาขา/ประเภท หรือพ้ืนท่ีการวิจัย และยังไมมีการจัดระบบ หมวดหมู หรือลักษณะของ
โครงการวิจัย ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญจึงจัดทําโครงการวิจัยน้ีข้ึนเพ่ือวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2559 เพ่ือเปนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหเปนระบบและสะดวก
ตอการนําขอมูลไปใชงาน เชน นําไปเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย แนวทางการสงเสริม หรือทิศทางในการทํางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในลําดับตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการสรางแบบบันทึกขอมูล

1.1 การกําหนดแหลงขอมูล
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน

(แบบปกติ) และงบประมาณรายได (กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2557-2559 จํานวน 132 โครงการ

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและจัดทําแบบบันทึกขอมูลเพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยผูวิจัยเอง โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี
ตอนท่ี 1 การบันทึกขอมูลของงบประมาณแตละโครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตอนท่ี 2 การบันทึกขอมูลสาขาการวิจัยแตละโครงการวิจัย จากกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ท้ัง 12

สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร และสาขาการศึกษา [1]

ตอนท่ี 3 การพิจารณาลักษณะขอมูลโครงการวิจัย 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research) [2]

ตอนท่ี 4 การพิจารณาลักษณะพ้ืนท่ีการดําเนินการวิจัย โดยแบงเปน 5 กลุม คือ 1) จังหวัดพิษณุโลก 2)
จังหวัดพิจิตร 3) จังหวัดอุตรดิตถ 4) จังหวัดสุโขทัย 5) จังหวัดเชียงราย 6) มีการลงพ้ืนท่ีตั้งแต 2 จังหวัด ข้ึนไป 7) จังหวัด
พิษณุโลก ในระดับหองปฏิบัติการ (lab scale)
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2. ขั้นตอนการเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกขอมูล จํานวน 132 โครงการ ดําเนินการดังน้ี
2.1 ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลและกําหนดรหัสของแบบบันทึกขอมูล (coding)
2.2 นําขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลท้ัง 4 ตอน จํานวน 132 โครงการ มาวิเคราะห
ตอนท่ี 1 การพิจารณาจัดกลุมโครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 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

ตอนท่ี 2 การพิจารณากลุมสาขาการวิจัย จากกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ท้ัง 12 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร
กายภาพและคณิตศาสตร สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขา
เศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร และสาขาการศึกษา

ตอนท่ี 3 การพิจารณาลักษณะขอมูลโครงการวิจัย 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research)

ตอนท่ี 4 การพิจารณาลักษณะพ้ืนท่ีการดําเนินการวิจัย โดยแบงเปน 5 กลุม คือ 1) จังหวัดพิษณุโลก 2) จังหวัด
พิจิตร 3) จังหวัดอุตรดิตถ 4) จังหวัดสุโขทัย 5) จังหวัดเชียงราย 6) มีการลงพ้ืนท่ีตั้งแต 2 จังหวัด ข้ึนไป 7) จังหวัดพิษณุโลก
ในระดับหองปฏิบัติการ (lab scale)

2.3 นําขอมูลเบื้องตนจากขอ 2.2 มาวิเคราะหโดยใชสถิติในการประเมินแนวโนมของการทํางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนําเสนอในรูปแบบของตารางและกราฟประกอบความเรียง

สถิติท่ีใชในการประเมินแนวโนมของการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีดังน้ี [3]
1) คารอยละ (percentage)

= × 100
เมื่อ = คารอยละ

= ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ
= จํานวนความถ่ีท้ังหมด

2) คาเฉลี่ย (arithmetic mean, ̅)
̅ = ∑
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เมื่อ ̅ แทน คาเฉลี่ย∑ แทน ผลรวมของขอมูลท้ังหมด
แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด

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

. . = ∑( − )
เมื่อ . . แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แทน ขอมูล̅ แทน คาเฉลี่ย
แทน จําวนขอมูลท้ังหมด

ผลการวิจัย
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหจัดกลุมงบประมาณโครงการวิจัย
ตารางท่ี 1 งบประมาณเฉลี่ยโครงการวิจัยในแตละปงบประมาณ

ปงบประมาณ
(พ.ศ.)

โครงการท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (บาท)

เฉลี่ยงบประมาณ
ตอโครงการวิจัย (บาท)

งบประมาณแผนดิน
(แบบปกติ)

งบประมาณรายได กองทุนพัฒนาการ
วิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2557
19 โครงการ
4,030,000

5 โครงการ
324,600

181,444.67

2558
27 โครงการ
8,120,000

18 โครงการ
1,759,050

219,534.44

2559
37 โครงการ
10,509,600

26 โครงการ
985,000

182,454.00

รวม
83 โครงการ
22,659,600

49 โครงการ
3,068,650

194,910.98
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ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงการกระจายตัวของงบประมาณท่ีไดรับการจดัสรรของทุกโครงการวิจยั

จากตารางท่ี 1 พบวาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.2557, 2558 และ 2559
โดยเฉลี่ยเปน 181,444.67 219,534.44 และ 182,454.00 บาทตอโครงการวิจัย ตามลําดับ และเมื่อนําขอมูลในตารางท่ี 1
พิจารณาประกอบกับภาพท่ี 1 จะเห็นไดวาในแตละปงบประมาณมีการจัดสรรทุนวิจัยใหแตละโครงการวิจัยใกลเคียงกัน จึงมี
การกระจุกตัวของแหลงขอมูล ซึ่งจะมีบางโครงการวิจัยเทาน้ันท่ีตางออกไปและไดรับการจัดสรรงบประมาณในชวง700,001
ถึง 900,000 บาท ซึ่งโครงการเหลาน้ันลวนเปนชุดโครงการวิจัยท้ังสิ้น

ตอนท่ี 2 การจําแนกกลุมสาขาการวิจัยของโครงการวิจัย

ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงสาขาการวิจัยของโครงการวิจัย

จากภาพท่ี 2 พบวาโครงการวิจัยโดยสวนใหญอยูในกลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยาเปนลําดับหน่ึง คิดเปนรอย
ละ 21.97 รองลงมาคือกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย และกลุมสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช คิดเปนรอย
ละ 18.94 และ 15.15 ตามลําดับ สําหรับกลุมสาขาท่ีพบนอยท่ีสุดคือกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มีเพียงรอยละ 0.76
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหลักษณะขอมูลโครงการวิจัย
ตารางท่ี 2 แสดงลักษณะของโครงการวิจัย

ลักษณะโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. (โครงการ) รวม รอยละ
2557 2558 2559

การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research)

6 15 23 44 33.33

การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research)

7 15 26 48 36.37

การวิจัยแบบผสานวิธี (mixed
research)

11 15 14 40 30.30

รวม 24 45 63 132 100

ภาพท่ี 4 แผนภูมิแสดงลักษณะของขอมูลโครงการวิจยั

จากตารางท่ี 2 และภาพท่ี4 พบวาลักษณะของขอมูลโครงการวิจัยท้ังจากงบประมาณแผนดิน (แบบปกติ)) และ
กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 จํานวน 132 โครงการ
โครงการวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) จํานวน 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33
โครงการวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) จํานวน 48 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.37 และ
โครงการวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research)จํานวน 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.30

33%

37%

30%

ขอเสนอโครงการวิจัยเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research)

ขอเสนอโครงการวิจัยเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)

ขอเสนอโครงการวิจัยเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหลักษณะพ้ืนท่ีการดําเนินการวิจัย
ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีการดําเนินการวิจัยของขอเสนอโครงการวิจัย

พ้ืนท่ีการวิจัย
ปงบประมาณ พ.ศ. (โครงการ)

รอยละ
2557 2558 2559 รวม

จังหวัดพิษณุโลก 11 24 30 65 49.24
จังหวัดพิจิตร 2 0 2 4 3.03
จังหวัดอุตรดติถ 0 0 2 2 1.52
จังหวัดสุโขทัย 0 1 1 2 1.52
จังหวัดเชียงราย 0 1 0 1 0.76
2 จังหวัด ข้ึนไป เชน
› จังหวัดเพชรบรูณและจังหวัดพิษณุโลก
› จังหวัดพิษณโุลกและจังหวัดเลย
เปนตน

3 5 5 13 9.85

จังหวัดพิษณุโลก
(ระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale)) 8 14 23 45 34.09

รวม 24 45 63 132 100.00

ภาพท่ี 5 แผนภมูิแสดงพ้ืนท่ีการวิจัยของโครงการวิจัย

จากตารางท่ี 3 และภาพท่ี5 เมื่อวิเคราะหพ้ืนท่ีการดําเนินการวิจัยในแตละโครงการวิจัย พบวาพ้ืนท่ีดําเนินการวิจัย
สวนใหญอยูในจังหวัดพิษณุโลก ถึงรอยละ 49.24 รองลงมาคือการดําเนินการวิจัยในระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) แต
ยังคงอยูในจังหวัดพิษณุโลก รอยละ 34.09 และในลําดับท่ีสามคือการดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีตั้งแต 2 จังหวัด ข้ึนไป คิดเปน
รอยละ 9.85

49%

3%
1%2%

1%

10%

34%

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร

จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดเชียงราย 2 จังหวัด ขึ้นไป

จังหวัดพิษณุโลก (ระดับ
หองปฏิบัติการ (Lab Scale))

16 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบขอมูลการทํางานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในชวงปงบประมาณ

พ.ศ.2557-2559 โครงการวิจัยสวนใหญจะไดรับการจัดสรรงบประมาณอยูในชวง 20,000 ถึง 200,000 บาท โดยท่ีใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 และพ.ศ.2559 งบประมาณเฉลี่ยตอโครงการวิจัยอยูท่ี 181,444.67 219,534.44 และ
182,454.00 บาท ตามลําดับ แตจะเห็นไดวามีบางโครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมากกวา 700,000
บาท เปนเพราะโครงการวิจัยดังกลาวเปนโครงการวิจัยแบบชุดโครงการ ท้ังน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการจัดทําประกาศสนับสนุนทุนวิจัยในทุกปงบประมาณและมีการกําหนดงบประมาณสูงสุดท่ี
สามารถเสนอขอรับทุนไดคือ โครงการวิจัยเดี่ยวจะตองไมเกิน 300,000 บาทตอโครงการ  และชุดโครงการวิจัยจะตองไมเกิน
1,000,000 บาทตอโครงการ ดานพ้ืนท่ีในการดําเนินการวิจัย พบวาพ้ืนท่ีโดยสวนใหญอยูในจังหวัดพิษณุโลก ท้ังในลักษณะ
การลงพ้ืนท่ีชุมชนและการทําวิจัยในหองปฏิบัติการ (lab scale) คิดเปนรอยละ 49.24 และ34.09 ตามลําดับ ท้ังน้ีเน่ืองจาก
นโยบายหรือขอกําหนดใหพ้ืนท่ีบริการชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยูใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดสุโขทัย ประกอบกับนักวิจัยสวนใหญเปนคณาจารยสายวิทยาศาสตรการดําเนินการวิจัยจึงเนนไปท่ีการทําวิจัยใน
หองปฏิบัติการ (lab scale) ซึ่งสาขาการวิจัยท่ีมีมากท่ีสุดก็คือกลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยาอยูท่ี รอยละ 21.97 สวน
หน่ึงเพราะนักวิจัยในกลุมสาขาดังกลาวสังกัดในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ซึ่งเมื่อนับจํานวนคณาจารยของท้ังสองคณะรวมกันแลวมีจํานวนมากกวาครึ่งของคณาจารยท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามจึงมีโอกาสไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยมากกวา อีกท้ังนักวิจัยท้ังสองคณะมีความสนใจ กระตือรือรน และมีความ
เช่ียวชาญในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยกันอยางตอเน่ือง แตกลุมสาขาการวิจัยท่ีนอยท่ีสุดคือกลุมสาขาวิทยาศาสตร
การแพทย มีเพียงรอยละ 0.76 อาจเปนเพราะในสาขาดังกลาวยังมีคณาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานนอยและสาขา
ดังกลาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพ่ิงมีการเปดการเรียนการสอนไดไมนาน และเมื่อพิจารณาในประเภทและ
ลักษณะงานวิจัยพบวาโครงการวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ถึงรอยละ 37 รองลงมาคือ
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research) รอยละ 30 และ 33 ตามลําดับ
ซึ่งพบวาแนวโนมหรือความสนใจในการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (quantitative research) และเชิงคุณภาพ (qualitative
research) มีเพ่ิมมากข้ึนในทุกปงบประมาณ แตการวิจัยท่ีใชลักษณะการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research) คอนขางคงท่ี
ท้ังน้ีเปนเพราะการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research) นักวิจัยจะตองอาศัยการศึกษาติดตามในเรื่องน้ันๆ เปนระยะเวลา
ยาวนานและตองผสานขอมูลขอเท็จจริงเชิงตัวเลขในการรายงานผลการวิจัยเพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือของผลงาน ดังน้ัน
งานวิจัยแบบน้ีนักวิจัยจะตองมีประสบการณและมีความชํานาญพอสมควรท่ีจะสามารถรายงานผลการวิจัยแบบผสมผสานได
ซึ่งตางจากการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) หรือเชิงคุณภาพ (qualitative research) ท่ีจะรายงานผลการวิจัย
เพียงแงมุมเดียวคืออาจเปนการแสดงผลการทดลองเชิงตัวเลขหรือการพรรณนา/บรรยายเน้ือหาเพียงอยางใดอยางหน่ึง
นอกจากน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหลักษณะโครงการวิจัยจากประโยชนหรือความตองการท่ีจะไดรับจากการวิจัย ทําใหทราบวา
โครงการวิจัยถึงรอยละ 68 เปนการวิจัยประยุกต (applied research) สวนการวิจัยพ้ืนฐาน (basic research) และการ
พัฒนาการทดลอง (experimental development research) อยูรอยละ 16 เทากัน แสดงใหเห็นวาการทําวิจัยสวนใหญของ
นักวิจัยในชวง 3 ปงบประมาณจะเปนการวิจัยเชิงประยุกต ท้ังน้ีเพราะในชวงปงบประมาณดังกลาวนโยบายของภาครัฐมุงเนน
ใหมีการประยุกตงานวิจัยใหสามารถนําไปตอยอดทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมได ซึ่งผูบริหารหนวยงานสามารถนํา
ผลการวิจัยดังกลาวเปนขอมูลสําหรบักําหนดแนวทางหรือนโยบายทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามตอไป
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจัยในปงบประมาณดังกลาวอยางเปนระบบดังน้ี
1) งบประมาณการวิจัย
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.2557, 2558 และ 2559 โดยเฉลี่ยเปน

181,444.67  219,534.44 และ 182,454.00 บาทตอโครงการวิจัย ตามลําดับ โดยชุดโครงการวิจัยเทาน้ันท่ีสามารถไดรับการ
จัดสรรงบประมาณมากกวา 700,000 บาทตอโครงการวิจัย

2) กลุมสาขาการวิจัย
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 132 โครงการ

เมื่อแบงตามกลุมสาขาการวิจัยโครงการวิจัยโดยสวนใหญอยูในกลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยาเปนลําดับท่ีหน่ึง คิดเปน
รอยละ 21.97 รองลงมาคือกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย และกลุมสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช คิดเปน
รอยละ 18.94 และ 15.15 ตามลําดับ แตกลุมสาขาการวิจัยท่ีนอยท่ีสุดคือกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มีเพียงรอยละ
0.76

3) ลักษณะขอมูลของโครงการวิจัย 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) การวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research)

โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 132 โครงการ
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) จํานวน 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) จํานวน 48 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.37 และเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed research)
จํานวน 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.30

4) พ้ืนท่ีดําเนินการวิจัย
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 132 โครงการ มี

พ้ืนท่ีการดําเนินการวิจัยอยูในจังหวัดพิษณุโลกเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 49.24 รองลงมาพ้ืนท่ีการวิจัยเปนลักษณะ
หองปฏิบัติการ (lab scale) แตคงอยูในจังหวัดพิษณุโลก ท่ีรอยละ 34.09 จากน้ันจึงเปนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการวิจัยตั้งแต 2
จังหวัด ข้ึนไป เชน จังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิษณุโลก หรือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย เปนตน คิดเปนรอยละ 9.85

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร 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
อุปกรณเคร่ืองมือใหพรอมใชงานเสมอ มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ ดานการตอบสนองของประชาชน มีระบบการใหบริการที่
รวดเร็ว เจาหนาที่มีความพรอมในการใหคําแนะนําปรึกษาแกประชาชน ความรวดเร็วในการทํางานของเจาหนาที่ ความพรอมของเจาหนาที่
ในการใหบริการแกประชาชนทันทีที่ตองการ ดานการรับประกัน/ ความมั่นใจ ความรูความสามารถของเจาหนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการบริการ การสรางความปลอดภัยและเชื่อมั่นในการรับบริการ ความมีมารยาทและความสุภาพของเจาหนาที่ 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

เกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวมและประโยชนสูงสุดของ
ประเทศ เปนการปฏิรูประบบราชการโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง คือการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนพันธ
กิจสําคัญอันดับแรกท่ีรัฐพึงกระทํา การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสรางความสัมพันธท่ีดีท่ีนาประทับใจกับประชาชน
ท้ังในฐานะท่ีเปนผูรับบริการและในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชกลยุทธการใหบริการจากการสรางความแตกตางในการ
ใหบริการ ไปจากผู ใหบริการอ่ืน ๆ วิธีการปฏิบัติ งาน ท่ีดี ในการใหบริการแกผู รับบริการน้ัน จะตองมีลักษณะ
ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของรัฐในการใหบริการ สามารถนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการบริการและทําให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน และชวยใหผูบริหารรับรูไดโดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย เพ่ือใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการสาธารณะอยางตอเน่ือง (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546)

กรมท่ีดิน เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปนกลไกสําคัญของรัฐบาลในการผลักดันและนํานโยบาย
การพัฒนาประเทศและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ไปสูเปาหมายการบาํบัดทุกข บํารุงสุข มีภารกิจหลักในการคุมครองสิทธิ
ในท่ีดินของบุคคล และจัดการท่ีดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือใหบุคคลมีความมั่นคงในการถือครองท่ีดิน และไดรับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีเจตนารมณ ในการ
ปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม ภายใตวิสัยทัศนกรมท่ีดินท่ีกําหนดวา “เปนศูนยขอมูลท่ีดินและแผนท่ีแหงชาติสู
การบริการท่ีเปนเลิศ” กรมท่ีดินไดพัฒนาระบบบริการใหมีความเปนเลิศ โดยมีสํานักงานท่ีดินเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนภารกิจการใหบริการประชาชน ภารกิจหลักของกรมท่ีดินคือ บทบาทหนาท่ีในการคุมครองสิทธิประชาชนดานความ
มั่นคงของภาครัฐ และยังมีบทบาทสําคัญท่ีควบคูไปกับภารกิจอีกประการหน่ึงคือ เปนผูใหบริการแกประชาชน จึงตองตระหนัก
ถึงความสําคัญในฐานะผูใหบริการ ซึ่งตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวก และความตองการของประชาชนผูรับบริการ
รวมท้ังเปาหมายการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดกับประชาชนผูใชบริการ และมุงการปฏิบัติราชการโดยเนนความโปรงใส
เปนธรรมในการใหบริการ ดังน้ันจึงไดกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเน่ือง (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2555-2558 กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย, 2555)

ดวยสภาพการเปลี่ยนแปลงตามกระแสความเจริญทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ความกาวหนาทาง เทคโนโลยี ความเข็ม
แข็งของภาคธุรกิจและภาคเอกชน กรมท่ีดินจึงไดมีการพัฒนาสํานักงานท่ีดินใหมีการบริการ และเพ่ิมเติมขยายรูปแบบการ
ใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการมากยิ่งข้ึน กรมท่ีดินไดนําระบบคอมพิวเตอรมาสนับสนุนในการพัฒนา
ระบบงานของสํานักงานท่ีดิน ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการใหบริการประชาชนดานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เปนผลให
เจาหนาท่ีของสํานักงานท่ีดินสามารถปฏิบัติงานในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอความตองการของประชาชน
และจัดใหมีการใหบริการเพ่ิมข้ึนจากภารกิจปกติ เชน โครงการนัดจดทะเบียนลวงหนาโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน โครงการรับจดทะเบียนตางสํานักงาน รวมท้ังไดมีการปรับปรุงระบบงานใหมีความสั้นกระชับ ลดข้ันตอนลด
ระยะเวลาการดําเนินงาน มีการมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติสามารถตัดสินใจเพ่ือให การทํางานสําเร็จรวดเร็วข้ึน และ
มีความมุงมั่นท่ีจะบริการใหประชาชนไดรับความพึงพอใจตามบทบาทและ หนาท่ีหลักคือ ภารกิจในการคุมครองท่ีดินของรัฐ
และประชาชน และสรางรูปแบบการอํานวยความสะดวก หรือการจัดวิธีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริการ ใหสามารถ
สรางความเขาใจในการบริการระหวาง ผูใหและผูรับบริการ รวมท้ังสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหไดมาก
ท่ีสุด และเพ่ือให ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพตามตัวช้ีวัด รอยละของ
ประชาชนท่ีรับบริการมีความพึงพอใจและความเช่ือมั่นตองานบริการของกรมท่ีดิน   สํานักงานท่ีดินจึงเปนหนวยใหบริการท่ีมี
หนาท่ีโดยตรงในการตอบสนองตอภารกิจของกรมท่ีดิน (ตัวช้ีวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมท่ีดิน)
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สํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง เปนหนวยงานบริการประชาชนสังกัดกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจตามประมวล
กฎหมายท่ีดินและกฎหมาย ๆ อ่ืน มีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการใหบริการประชาชน อําเภอลองจังหวัดแพร จากหนาท่ีและ
ภารกิจในการใหบริการประชาชนสํานักงานท่ีดินไดมีการดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบการใหบริการมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนและ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว อบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีของสํานักงานท่ีดิน ใหมีความพรอมและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการ
ประชาชนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังเปนการลดภาระใหแกประชาชนตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี อันจะสงผลใหประชาชนผูใชบริการมีความมั่นคงในสิทธิในท่ีดินและสนับสนุนผูประกอบการดานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยอยางกวางขวางท้ังน้ีเพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนสอดคลองกับ
การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในภาพรวม ตามวัตถุประสงค ในการใหบริการอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิผล สรางความพึงพอใจและสนองตอบตอความตองการของ ประชาชนหรือผูรับบริการ สรางความเปนธรรมเสมอภาค
สําหรับผูมาติดตอขอรับบริการแตเน่ืองดวยภารกิจของสํานักงานท่ีดินฯเปนการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนโดยท่ัวไป
ประกอบกับการดําเนินการเก่ียวเน่ืองดวยขอกฎหมายและระเบียบแบบแผนกําหนดไวใหปฏิบัติซึ่งเจาหนาท่ีจะตองตรวจสอบ
ใหถูกตองเสียกอนจึงจะดําเนินการไดหรือมีความจําเปนตองระมัดระวังเปนพิเศษเพ่ือมิใหการปฏิบัติงานน้ันไมชอบ ดวย
กฎหมายบางครั้งจึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการพอสมควร เพราะการเรงรัดการใหบริการ ดวยความรีบเรงอาจ
เกิดความผิดพลาดในทางปฏิบัติข้ึนในขณะท่ีประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการตางมีความ คาดหวังท่ีจะไดรับการใหบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เจาหนาท่ีมีมิตรไมตรีพรอมใหความชวยเหลืออยางจริงใจ และจริงจัง และมีความรูเรื่องท่ีจะใหบริการอยาง
แทจริง

สํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง ยังคงไดรับเรื่องรองเรียนอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของ เจาหนาท่ีของ
สํานักงานท่ีดินไมใหบริการท่ีดีการปฎิบัติงานลาชา การเลือกปฏิบัติหรือการใชอํานาจหนาท่ีในการหาผลประโยชนใหตนเองไม
เปดเผยขอมูล หรือเปดเผยขอมูลไมครบถวนจากการช้ีแจง ไมชัดเจน การสื่อสารไมตรงกันตลอดจนความไมโปรงใสในการ
ใหบริการ จากสถิติเรื่องรองเรียนของสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง 3 ป ยอนหลังคงปรากฏเรื่องราวรองเรียนท่ีเกิดจาก
ความไมเขาใจ การสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชนผูมาติดตอไมถูกตอง ซึ่งเรื่องราวการรองเรียนของประชาชนจึงมีผล
ตอภาพลักษณ และความเช่ือมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติ หนาท่ีของเจาหนาท่ีสํานักงานท่ีดิน ความคิดเห็นมุมมองของผูมา
ใชบริการอาจทําใหสํานักงานท่ีดินไดรับคําแนะนําท่ีมีคุณคาตอการเพ่ิมความพึงพอใจใหเกิดข้ึนในการใชบริการในครั้งตอ ๆ ไป
และสามารถใชวัด ระดับความสําเร็จของคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินท่ีมีความมุงมั่นท่ีจะบริการใหประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจตามวิสัยทัศนกรมท่ีดิน ดังน้ันการวิจัยศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร
สาขาลอง จึงเปนการวัดระดับความพึงใจของผูรับบริการ และสามารถนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ทําให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน และชวยใหผูบริหารรับรูไดโดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือใหมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของการ บริการของสํานักงานท่ีดินอยางตอเน่ือง

วิธีดําเนินการวิจัย
แผนงานวิจัย
ใชเครื่องมือแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณแบบ Applied Research และเปนการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative

Research
ขนาดตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งน้ี มีประชาชนมาใชบริการท่ีสํานักงานท่ีดินฯ เดือนมิถุนายน 2560 จํานวนท้ังหมด 206 ราย กลุม

ประชาชนท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือผูท่ีใชบริการของสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง โดยใชตารางในการคํานวณหากลุม
ตัวอยางของ Krejcie&Morgen (ท่ีมา : Robert V.Krejcie and Earyle W.Morgen. Educational and Psychological
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Measurement, 1970 : 608-609 อางถึงในการสุมตัวอยางเพ่ือการวิจัย, 2550 : ระบบออนไลน) ในกรณีท่ีทราบจํานวน
ประชาชน ซึ่งจะกําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี  95% และความคลาดเคลื่อนท่ี 5% โดยแทนจํานวนประชาชนท่ีมาใชบริการ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง

จากตารางท่ีมีขนาดประชากร 206 ราย คนท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนท่ี 5% จะไดขนาด
ตัวอยางท่ี 132 ราย ดังน้ันผูวิจัยจึงกําหนดตัวอยางใหกลุมตัวอยางเทากับ 132 ตัวอยาง

วิธีการสุมตัวอยาง
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยเก็บแบบสอบถามตามสะดวก (Convenience Sampling) จาก

ประชาชนผูใชบริการสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง จํานวน 132 ราย
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนคือ
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการใหระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของประชาชนตอประชาชน

ผูใชบริการสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง จํานวน 5ดาน ไดแก ดานรูปลักษณ ดานความนาเช่ือถือ ดานการตอบสนอง
ของประชาชน ดานความมั่นใจ และดานการดูแลเอาใจใสประชาชน แบบกําหนดขอเลือกตอบ พอใจหรือไมพอใจ

สวนท่ี 3 ปลาย-เปด ขอคําแนะนํา
สถิติท่ีใชวิเคราะห

วิเคระหความแตกตางขอมูลโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square)
การวิเคราะหขอมูล

นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร
(Statistical Package for the Social Sciences : SPSS For Windows) ในการประมวลผลขอมูลเพ่ือใหผลการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีความถูกตองแมนยํามากข้ึน

สถานท่ีทําวิจัย
วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง

เคร่ืองมือในการวิจัย
1. Microcomputer
2. ขอมูลสําเร็จรูป SPSS

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
เดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2560

ผลการวิจัย
สรุปการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค

เพ่ือการศึกษาระดับความพอใจของประชาชนท่ีใชบริการในสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ
ไคสแควร (Chi-square) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสามารถทําการสรุปผล อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น
132 คน ผูวิจัยไดนําเสนอแยกเปนประเด็นตาง ๆ ดังน้ี
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สรุปผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง 5 ดาน

1. ดานรูปลักษณ (Tangibles) จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความพอใจและไมพอใจ  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ สรุปประเด็นท่ีแตกตางกันดังน้ี

1. ความทันสมัยของอุปกรณคอมพิวเตอร โดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 90.2 และไมพอใจ รอยละ 9.8
2. มีท่ีพักสําหรับประชาชน หองปรับอากาศเย็นโดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 97 และไมพอใจรอย 3
3. มีหองนํ้าสะอาดโดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 63.60 และไมพอใจรอยละ 36.40
4. เจาหนาท่ีแตงกายเรียบรอย โดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 88.60 และไมพอใจรอยละ 11.40
5. มีเอกสารเผยแพรกรมท่ีดิน โดยรวมแลวมีความพอใจรอยละ 97.70 และไมพอใจรอยละ 2.30

สวนประเด็นท่ีไมแตกตางกันไดแก ท่ีจอดรถสะดวกสบายกวางขวาง มีความพอใจรอยละ 55.30 และไมพอใจรอยละ 44.70
2. ดานความนาเชื่อถือ (Reliability)

จากการศึกษาพบวาความพอใจดานความนาเชื่อถือ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกประเด็น ไมมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศดานความนาเชื่อถือ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดานการการเก็บ
รักษาขอมูลของประชาชนและการนําขอมูลมาใชในการใหบริการแกประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงมีความพอใจรอยละ 98.50 ไมพอใจรอยละ
1.50 การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือใหพรอมใชงานเสมอ พอใจรอยละ 95.50 ไมพอใจรอยละ 4.50ความสามารถของเจาหนาท่ีในการ
ใหบริการไดตามตามท่ีสัญญาไว พอใจรอยละ 93.20 ไมพอใจรอยละ 6.80 การทํางานไมผิดพลาด พอใจรอยละ 89.40 ไมพอใจรอยละ
10.60 และประเด็นท่ีมีความพอใจนอยท่ีสุดคือ มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอตอการใหบริการ พอใจรอยละ 77.30 ไมพอใจรอยละ 22.70
3. ดานการตอบสนองของประชาชน (Responsiveness)
จากการศึกษาพบวาความพอใจดานการตอบสนองของประชาชน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกประเด็น ไมมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศดานการตอบสนองของประชาชน ประชาชนมีความพอใจมากท่ีสุดคือ
ความพรอมของเจาหนาท่ีในการใหคําแนะนําปรึกษาแกประชาชน พอใจรอยละ 98.50 ไมพอใจรอยละ 1.50 รองลงมา ความรวดเร็วใน
การทํางานของเจาหนาท่ี พอใจรอยละ 96.20 ไมพอใจรอยละ 3.80 ความพรอมของเจาหนาท่ีในการใหบริการแกประชาชนทันทีท่ี
ตองการ พอใจรอยละ 91.70 ไมพอใจรอยละ 8.30 และประเด็นท่ีประชาชนพอใจนอยท่ีสุดคือ ระบบการใหบริการท่ีรวดเร็ว พอใจรอย
ละ 67.40 ไมพอใจรอยละ 32.60
4. ดานการรับประกัน/ความม่ันใจ (Assurance)
จากการศึกษาพบวาความพอใจดานการรับประกัน/ความม่ันใจ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกประเด็น ไมมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศดานการรับประกัน/ความม่ันใจ ประชาชนพอใจมากท่ีสุดในดาน
ความรูความสามารถของเจาหนาท่ีในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการ พอใจรอยละ 99.20 ไมพอใจรอยละ 0.80 รองลงมาคือ
ความมีมารยาทและความสุภาพของเจาหนาท่ี พอใจรอยละ 96.20 ไมพอใจรอยละ 3.80 การสรางความปลอดภัยและเชื่อม่ันในการรับ
บริการ พอใจรอยละ 94.70 ไมพอใจรอยละ 5.30 และพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในการสรางความเชื่อม่ันในการใหบริการของสํานักงาน
ท่ีดินฯ พอใจรอยละ 93.20 ไมพอใจรอยละ 6.80 ซ่ึงมีความพอใจนอยท่ีสุด
5. การดูแลเอาใจใสประชาชนเปนรายบุคคล (Empathy)
จากการศึกษาพบวาความพอใจดานการตอบสนองของประชาชน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทุกประเด็น ไมมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศดานการตอบสนองของประชาชน ประชาชนมีความพอใจมากท่ีสุด
ดานการใหความสนใจและเอาใจใสประชาชนแตละคนของเจาหนาท่ี พอใจรอยละ 98.50 ไมพอใจรอยละ 1.50 รองลงมาคือการเขา
ใจความตองการเฉพาะของประชาชนชัดเจน พอใจรอยละ 97.70 ไมพอใจรอยละ 2.30 โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
กรมท่ีดิน พอใจรอยละ 96.20 ไมพอใจรอยละ 3.80 ความสนใจประชาชนอยางแทจริงของเจาหนาท่ี พอใจรอยละ 91.70 ไมพอใจรอย
ละ 7.60 และเวลาในการเปดใหบริการและใหความสะดวกแกประชาชนมีความพอใจนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 90.90ไมพอใจรอยละ
9.10
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อภิปรายผล
เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจท้ัง 5 ดานไดแก ดานรูปลักษณ, ดานความนาเชื่อถือ, ดานการตอบสนองของประชาชน ดาน

การรับประกัน/ความม่ันใจ และดานการดูแลเอาใจใส ผูใชบริการไมพึงพอใจดานรูปลักษณ ไดแกท่ีจอดรถ ท่ีเหลือพึงพอใจทุกประการ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําวิชา ผูซ่ึงใหโอกาสอันมีคาในการคนควาวิจัยหัวขอท่ีผูวิจัยมีความสนใจศึกษา

อีกท้ังใหความรู ความเขาใจ ตลอดจนแนวคิดของการทํางานวิจัย ใหคําชี้แนะแกปญหาและมอบประสบการณ ท่ีดี แกขาพเจา
ขอขอบพระคุณ ดร.อนุสรณ  คุณานุสรณ อาจารยท่ีปรึกษาท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจแกไข และใหขอคิดเห็นตาง ๆ ใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยจินตนา  สุนทรธรรม ผูซ่ึงใหคําแนะนํา ตรวจทานและแกไข อีกท้ังใหความรูและทฤษฎี
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับการทํางานวิจัยเพ่ือใหงานวิจัยเลมน้ีสมบูรณท่ีสุด ขอขอบพระคุณคณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)
วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง ทุกทานท่ีใหความชวยเหลือในดานงานวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยโปรแกรม SPSS และเจาหนาท่ีคนอื่น
ๆ ท่ีใหความชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีท่ีไดใหความรูแกผูศึกษาจนสําเร็จดวยดีตามหลักสูตร

เอกสารอางอิง
กาญจนา อรุณสุขรุจี. (2546). ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณตอการดําเนินงานของสหกรณ การเกษตรไชยปราการ จํากัด

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม. ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
กรมท่ีดิน. (2560). “ประวัติกรมท่ีดิน”. [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา http://www.dol.go.th (2560)
จิราภรณ  พลสุวัตถิ.์ (2549). ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน). การคนควา

แบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.
จิรปรียา  เวศยาสิรินทร (2558). ความตองการของลูกคาท่ีใชบริการเงินฝากของ ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง.

การคนควาแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง.
ทวีพงษ หินคา. (2541). ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานสุขาภิบาลริมใต จังหวัดเชียงใหม. การคนควาอิสระ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง และการปกครอง. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นิภาพร  นินเนินนนท. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร. สาขา

บางเขน การคนควาแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ภุมรินทร ทวีชศรี. (2554). ความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัทพรอคเตอร แอนดแกมเบิล แมนู

แฟคเจอริ่ง (ประทศไทย) จํากัด. การศึกษาคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลธัญบุรี

ภนิดา ชัยปญญา. (2541). ความพึงพอใจของเกษตรกรตอกิจกรรมไรนาสวนผสมภายใตโครงการ ปรับโครงสรางและระบบการผลิต
การเกษตรของจั งหวั ด เชี ย งราย . วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต . เชี ย งใหม : คณ ะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม.

ยุทธพงษ  กังแฮ. (2559). ความพึ งพอใจของผู ใชบริการในธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขาสันปาตอง จ.เชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง

เสรี วงศทวีลาภ. (2552). ความพึงใจของลูกคาท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาคลอง
ครุ จังหวัดสมุทรสาคร. การศึกษาคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

วิรุฬ พรรณเทวี. (2542). ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานกระทรวง มหาดไทยในอําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพบริษัท ธรรมสาร จํากัด.
อรอนงค เถาทอง. (2547). คุณภาพการใหบริการของงานบุคลากรสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร. บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

24 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

สภาพปจจุบันปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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บทคัดยอ
งานวิจัย สภาพปจจุบันปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความ
ตองการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือหาความจําเปนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใชในการปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง ไดขนาดกลุมตัวอยาง 169 คน
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม เปนการผสมผสานระหวางวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง จํานวน 112 คน และ เพศ ชาย จํานวน 57 คน วิธีการ
พัฒนาศักยภาพของทานท่ีผานมา สวนใหญ เคยเขารับการปฐมนิเทศ จํานวน 169 คน รองลงมาการอบรมสัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 การพัฒนาท่ีบุคลากรเปนผูดําเนินการเอง การศึกษา
จากตํารา ระเบียบขอบังคับตางๆ จํานวน 167 คน รองลงมา  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน จํานวน 162 คน การ
สอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนๆ จํานวน 157 คน และลําดับทายสุด การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน จํานวน 156
คน ปญหาการพัฒนาบุคลากรท่ีผานมา สวนใหญ ไมมีคูมือในการปฏิบัติงานใหศึกษา จํานวน 79 คน รองลงมา งบประมาณ
สนับสนุนไมเพียงพอจํานวน 78 คน วิธีการพัฒนาท่ีทานคิดวาจะเกิดประโยชน สวนใหญการปฐมนิเทศบุคลากรใหม จํานวน
160 คน รองลงมา การศึกษาดูงาน จํานวน 157 คน การอบรมสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 156 คน การศึกษา
จากตําราและขอบังคับตางๆ จํานวน 156 คน การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน จํานวน 151 คน การสอนงานโดย
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนๆ จํานวน 146 คน และลําดับทายสุด การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงานจํานวน 141 คน
ความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน 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 น้ัน หากมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ยอม

สามารถพาองคกร หรือหนวยงานไปสูความสําเร็จ และเปาหมายท่ีตองการไดอยางยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญท้ัง
ตอตัวเองและตอองคกร ความสําคัญตอตนเอง ไดแก การไดรับความรู ความคิดใหมๆ ทันตอความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยี สามารถเพ่ิมพูนความรู และทักษะในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน ท้ังเปนการสนองความ
ตองการท่ีกาวหนาของบุคลากรสวนความสําคัญขององคกร ไดแก การเพ่ิมผลผลิตขององคกรทําใหองคกรไดผูปฏิบัติงานท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยเรื่องน้ีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ และแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และ หาความจําเปนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันเพ่ือเปนการหาแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนาท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการสังกัด สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูวิจัยจึงทําการวิจัยเรื่องน้ี
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว 2 ข้ันตอน ดังน้ี
1. การจัดเตรียมวางแผนการดําเนินงาน
1.1 ข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ ปญหาและแนวทางความตองการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย คํานิยามศัพทเฉพาะ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง
รวมถึง ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยซึ่งเปนแบบสอบถามนําไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบและใหขอคิดเห็นและ
ไดดําเนินการแกไขปรับปรงุแบบสอบถามเพ่ือใหเกิดความสมบูรณกอนการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมลูการวิเคราะหขอมลู
และการกําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
2.1 ข้ันตอนน้ี ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 7 ตอน
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 สภาพปญหาในการปฏิบัติงานของทาน
ตอนท่ี 3 วิธีการพัฒนาศักยภาพของทานท่ีผานมา
ตอนท่ี 4 ปญหาการพัฒนาบุคลากรท่ีผานมา
ตอนท่ี 5 วิธีการพัฒนาท่ีทานคิดวาจะเกิดประโยชน
ตอนท่ี 6 ความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน
ตอนท่ี 7 ขอเสนอแนะ
และแจกแบบสอบถามแกบุคลากรดวยตนเองเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในการตอบแบบสอบถาม และ เก็บรวบรวมขอมูล

พรอมนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม มาประมวลผลเพ่ือหาคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศ หญิง 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 ประสบการณในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สวน
ใหญ มากกวา 6 -10 ป จํานวน 89 คน รองลงมา มากกวา 3 - 5 ป จํานวน 69 คน มากกวา 10 ป จํานวน 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

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาในการปฏิบัติงานของทาน
(n:169)

สภาพปญหาในการปฏิบัติงานของทาน S.D ระดับปญหา
1. แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 3.59 0.67 มาก
2. ความรูเก่ียวกับการจัดเก็บขอมลูสารสนเทศและการนําเสนอขอมลู 3.43 1.01 ปานกลาง
3. ความรูเก่ียวกับการวางแผน วิเคราะหงาน และการตัดสินใจ 3.32 0.77 ปานกลาง
4. งานท่ีทานไดรับมอบหมายไมตรงกับความรูความสามารถของทาน 2.55 0.67 ปานกลาง
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลวิธีการพัฒนาศักยภาพของทานท่ีผานมา
(n:169)

วิธีการพัฒนาศักยภาพของทานท่ีผานมา จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ
1. ไมเคยเขารับการปฐมนิเทศ 0.00 100.00
2. เคยเขารับการปฐมนิเทศ 169 100.00
3. การอบรมสมัมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในชวงเวลา 1 ตค 59 – 30 กย 60
3.1 ไมเคยเขารับการอบรม
3.2 เคยเขารับการอบรม
3.3 จัดโดยมหาวิทยาลัย

58
111
98

34.32
65.68
57.99

4. การศึกษาดูงานใน (ชวงเวลา 1 ตค 59 – 30 กย 60)
4.1 ไมเคยเขาศึกษาดูงาน
4.2 เคยเขารับการศึกษาดูงาน
4.3 จัดโดยมหาวิทยาลัย

103
66
66

60.95
39.06
39.06

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาท่ีบุคลากรเปนผูดําเนินการเอง
(n:169)

การพัฒนาท่ีบุคลากรเปนผูดําเนินการเอง จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ
1.การศึกษาจากตํารา ระเบียบขอบังคับตางๆ
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน
3.ไมเคยศึกษาตอ
4.การศึกษาตอตั้งวันเริม่เขาปฏิบตัิงาน – ปจจุบัน
5.การสอนงานโดยผูบังคับบญัชา หรือบุคคลอ่ืนๆ
6.การศึกษาจากคูมือการปฏิบตัิงาน

167
162
161
158
157
156

98.82
95.86
95.27
93.50
92.90
92.31

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการพัฒนาบุคลากรท่ีผานมา
(n:169)

ปญหาการพัฒนาบุคลากรท่ีผานมา จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ
1.ไมมีคูมือในการปฏิบตัิงานใหนักศึกษา
2.งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ
3.เวลาในการเขาพัฒนาไมมี
4.ขาดผูสอนงาน

79
79
10
1

46.16
5.92
46.75
0.54
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลวิธีการพัฒนาท่ีทานคิดวาจะเกิดประโยชน
(n:169)

วิธีการพัฒนาท่ีทานคิดวาจะเกิดประโยชน จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ
1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม
2. การอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. การศึกษางาน
4. การศึกษาจากตําราและขอบังคับตางๆ
5. การศึกษาจากคูมือการปฏิบตัิงาน
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน
7. การสอนงานโดยผูบังคับบญัชา หรือบุคคลอ่ืนๆ

160
156
157
156
151
141
146

94.68
92.31
92.30
92.31
89.35
83.44
86.39

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน
(n:169)

ความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ
1. แรงจูงใจสูความสําเรจ็ในการปฏิบตัิงาน
2. การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูล
3. การบริการสูความเปนเลิศ
4. ข้ันตอนกระบวนการวิจยั
5. ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
6. ความรู ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีรับผดิชอบ
7. แนวคิด วิธีการ ข้ันตอนการทํางาน และพัฒนาระบบงานใหมีประสทิธิภาพ
8. การวางแผน การวิเคราะหงาน ความสามารถในการแกไขปญหาและการคิด

เปนอยางเปนระบบ
9. เทคนิคการตดิตอประสานงานและการสื่อสาร
10. การบริหารเวลา
11. มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม
12. หลักการครองตน ครองคน ครองงาน
13. การเกษียณ การเขียนหนังสือท่ีใชในราชการและการจับประเด็น
14. ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร

160
140
120
118
115
113
112

105
98
97
96
85
75
73

94.68
82.84
71.01
69.83
68.05
66.87
66.28

62.13
57.99
57.40
56.81
50.30
44.38
43.20

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหในการวิจัยเรื่องน้ี มีขอคนพบท่ีเดน ๆ เห็นควรนํามาอภิปรายโดยใชหลักตรรกวิทยาและอภิปราย

ผลการวิจัยใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอทุกประเด็น ดังตอไปน้ี
สภาพปญหาในการปฏิบัติงาน สวนใหญ บุคลากรสายสนับสนุน พบวา ระดับปญหาในการปฏิบัติงาน เก่ียวกับ

แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา ความรูเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการนําเสนอขอมูล ความรู
เรื่องการวางแผน วิเคราะหงาน การตัดสินใจเมื่องานมีปญหา และอันดับทายสุด งานท่ีทานไดรับมอบหมายไมตรงกับความรู
ความสามารถของทาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพลักษณ อยูวัฒนา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนา
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ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือขายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ปญหาในการปฏิบัติงาน ในความ
คิดเห็น สวนใหญ  เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การคิดอยางเปนระบบ การตัดสินใจเมื่องานมีปญหา สามารถอภิปรายผล
เพ่ิมเติมได หากมีการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หรือ มีขอเสนอแนะมีผูชวยในการปฏิบัติงานคอยใหคําแนะนําจะทําให
สภาพปญหาในการปฏิบัติงานดีข้ึน

วิธีการพัฒนาศักยภาพของทานท่ีผานมา สวนใหญ เคยเขารับการปฐมนิเทศ และ จัดโดยมหาวิทยาลัย การอบรม
สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สวนใหญ เคยเขารับการอบรม ท่ีจัดโดย
มหาวิทยาลัย การศึกษาดูงาน ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สวนใหญ ไมเคยเขาศึกษาดูงาน รองลงมา
เคยเขารับการศึกษาดูงาน ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศสวนใหญบุคลากรทุกคนตองเขารวมปฐมนิเทศตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือมีความรูความเขาใจและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

การพัฒนาท่ีบุคลากรเปนผูดําเนินการเอง สวนใหญ พบวา ดําเนินการพัฒนาโดย การศึกษาจากตําราระเบียบขอบังคับ
ตางๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนๆ การศึกษาจากคูมือการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาตอ ระดับปริญญาโท สําเร็จการศึกษาแลว ระดับปริญญาตรี จํานวน 167 คน สําเร็จการศึกษาแลว
ระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน โดยสรุปเพ่ิมเติม บุคลากรสวนใหญมีความตองการในการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีหลายวิธีและมี
ความสําคัญและวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย จุฑามาส แสงอาวุธ และคณะ(2551) ไดศึกษาเรื่องแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สําหรับ
รูปแบบการพัฒนาท่ีผูปฏิบัติงานเปนผูดําเนินการเอง พบวา การพัฒนาตนเองดวยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน
มากท่ีสุด รองลงมาคือการศึกษาจากตํารา ระเบียบขอบังคับตางๆ การสอนโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนๆ การศึกษาจาก
คูมือการปฏิบัติงาน

ปญหาการพัฒนาบุคลากรท่ีผานมา สวนใหญ พบวา ไมมีคูมือในการปฏิบัติงานใหศึกษา รองลงมา งบประมาณ
สนับสนุนไมเพียงพอ เวลาในการเขาพัฒนาไมมี  ผูทํางานเดิมออกไปกอน ผูบังคับบัญชา หรือผูทํางานเดิมขาดความรูความ
เขาใจ  และลําดับทายสุด ผูบังคับบัญชา ไมใสใจรายละเอียดงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพลักษณ อยูวัฒนา(2557)
ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือขายบริการสาธารณสขุจังหวัดสมทุรสงคราม พบวา
ปญหาในการพัฒนาบุคลากรสวนใหญไมมีคูมือในการปฏิบัติงาน  งบประมาณไมเพียงพอ ไมมีหลักสูตรและท่ีตรง และไมมี
เวลาในการเขาพัฒนาเพราะไมสามารถปลีกตัวเองออกจากงานได

วิธีการพัฒนาท่ีทานคิดวาจะเกิดประโยชน สวนใหญ ใหความสําคัญ กับเขารวมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
รองลงมา การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาจากตําราและขอบังคับตางๆ การศึกษาจาก
คูมือการปฏิบัติงาน การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนๆ และลําดับทายสุด การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือน
รวมงาน สอดคลองกับงานวิจัย ของจุรีพร บวรผดุงกิตติ (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ และ
แนวทางการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวา ปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 3
อันดับแรกคือ ดานการงบประมาณ ดานบุคลากร และดานการรับรูขาวสาร ความตองการดานวิธีการพัฒนาบุคลากรอยูใน
ระดับ 3 อันดับแรก คือ การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ
และการศึกษาดูงานเพ่ิมเติม ความตองการดานเน้ือหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมากท่ีสุด โดยอันดับแรก คือ ดานมนุษย
สัมพันธในการทํางานรองลงมาอยูในระดับมาก คือ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพบริการ และทักษะหรือเทคนิคในการบริหาร
จัดการดานจริยธรรมตามลาํดับ ความตองการดานระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ตองการ
เขารวมประชุมอบรม ศึกษาดูงาน ระยะสั้นในเวลาไมเกิน 1 สัปดาห รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คือ ใชเวลาไมเกิน 2
สัปดาหและไมเกิน 1 เดือนตามลําดับ และซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย จุฑามาส แสงอาวุธ และคณะ(2551) ไดศึกษาเรื่องแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี พบวา สภาพการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร สวนใหญไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีดําเนินการท่ี
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ผานหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมี 4 รูปแบบ คือ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาตอ
โดยรูปแบบท่ีบุคลากรเห็นวาจําเปนจะเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ การประชุมอบรมสัมมนา โครงการ/
กิจกรรมสวนใหญท่ีบุคลากรเขารับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร

ความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน พบวา สวนใหญ แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
รองลงมา การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูล การบริการสูความเปนเลิศ และลําดับทายสุด ความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอร สอดคลองกับงานวิจัย จุฑามาส แสงอาวุธ และคณะ(2551) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี พบวา บุคลากรสายสนับสนุนจําเปนตองพัฒนา
ศักยภาพในระดับมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ไดแกความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ดานมนุษย
สัมพันธและการทํางานเปนทีม ดานแนวคิดวิธีการข้ันตอนการทํางาน และพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ ดานหลักการ
ครองตน ครองคน ครองงาน และดานการวางแผนการวิเคราะหงานความสามารถในการแกปญหาและคิดอยางเปนระบบ

สรุปผลการวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี สภาพปญหาในการปฏิบัติงาน สวนใหญ บุคลากรมีระดับปญหาในเรื่อง แรงจูงใจสู

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และ งานท่ีทานไดรับมอบหมายไมตรงกับความรูความสามารถของทาน และสามารถสรุป
เพ่ิมเติมไดวา อันเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทําใหบุคลากรไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดสภาพปญหาในการ
ปฏิบัติงาน วิธีการพัฒนาศักยภาพของทานท่ีผานมา 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
พัฒนาท่ีบุคลากรเปนผูดําเนินการเอง สวนใหญ จะดําเนินการศึกษาจากตํารา ระเบียบขอบังคับตางๆ รองลงมา  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน สวนใหญไมเคยศึกษาตอ และมี การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนๆ ลําดับ
ทายสุด การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน อยูระหวางการศึกษาตอ ระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน สําเร็จการศึกษาแลว
ระดับปริญญาตรีจํานวน 167 คน สําเร็จการศึกษาแลวระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน ปญหาการพัฒนาบุคลากรท่ีผานมา
สวนใหญ ไมมีคูมือในการปฏิบัติงานใหศึกษา งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอจํานวน และลําดับทายสุด เวลาในการเขา
พัฒนาไมมี และปญหาการพัฒนาบุคลากรท่ีผานมา พบวา ผูทํางานเดิมออกไปกอน รองลงมา ผูบังคับบัญชา หรือผูทํางานเดิม
ขาดความรูความเขาใจ และลําดับทายสุด ผูบังคับบัญชา ไมใสใจรายละเอียดงาน วิธีการพัฒนาท่ีทานคิดวาจะเกิดประโยชน
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ พบวา การปฐมนิเทศบุคลากรใหม รองลงมา การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา และประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาจากตําราและขอบังคับตางๆ การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือ
บุคคลอ่ืนๆ และลําดับทายสุด การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน ความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของ
ทาน พบวา สวนใหญ แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูล
จําการบริการสูความเปนเลิศ และลําดับทายสุด ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และสามารถสรุปเพ่ิมเติมไดดังน้ี เน่ือง
ดวยมหาวิทยาลัยฯ อยูระหวางการพัฒนาซึ่งตองคํานึงถึงความคุมคาในการคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร สิ่งท่ีสําคัญดานการ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในแตละดานอยาง
เหมาะสมและตอเน่ือง ควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลการของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจนและมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง ควรมีการสงเสริมอยางจริงจังดานการประชุมสัมมนา ควรมีระเบียบใหเสนอผลงานเพ่ือปรับตําแหนง
ควรมีการประชุมสัมมนาให เหมาะสมกับบุคลากรของแตละหนวยงาน ดานการลาศึกษาตอ ควรมีการสงเสริมพนักงานสาย
สนับสนุนทุกระดับ ทุกตําแหนง ควรมีประกาศ ระเบียบขอบังคับอยางชัดเจนในการขอรับทุนการศึกษาและการเรียนตอของ
บุคลากรสายสนับสนุน และควรเปดโอกาสใหศึกษาตอ
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องคประกอบหลักความปลอดภัย 7 ดาน ของระบบ ESPReL Checklist จากผลการประเมินหลังการพัฒนา พบวา ดานท่ี 7
การจัดการขอมูลและเอกสาร มีการพัฒนาดานความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ 95.24 % รองลงมา คือ ดานท่ี 6 การให
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน 90.14 % และดานท่ีเพ่ิมข้ึนนอยสุด คือ ดานท่ี 1 การบริหาร
ระบบการจัดการดานความปลอดภัย 62.24 % ซึ่งจากการพัฒนาดังกลาวทําใหภาควิชาเคมี มีหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน
ความปลอดภัยสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทางเคมีวิเคราะห ตามนโยบายสงเสริมความปลอดภัยของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือใชอางอิงในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัยในภาควิชาเคมี นอกจากน้ีได
ทําการถายทอดความรูดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา
หองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรใหมีความปลอดภัยมากข้ึน

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 มักจะเก่ียวของกับการใชสารเคมี ของเสียอันตราย หรือวัตถุมีพิษ

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ เชน การหกหลน การระเบิดของสารเคมี หรือการเกิดเหตุอ่ืน ๆ อันสงผล
อันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ระบบความปลอดภัยจึงถือเปนสิ่งสําคัญตอผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ลักษณะของหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน ควรไดรับการออกแบบอยางรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การใชงาน รวมถึงหองปฏิบัติการท่ีมีการปองกันและลดความเสี่ยงอยางเพียงพอท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานตามขอบังคับเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางานและไมกอมลพิษกับสิ่งแวดลอม (แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ, 2555) ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหองปฏิบัติการท่ีใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการใหบริการ
วิชาการแกชุมชนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การดําเนินกิจกรรมดังกลาวมีการใชหองปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร สารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดจากระบบความปลอดภัยใน
หองปฏิบัตกิารไมไดมาตรฐาน จากการสํารวจในเบื้องตนพบวา หองปฏิบัติการตางๆ ของภาควิชาเคมียังขาดการจัดการท่ีดีท้ัง
ดานการจัดระบบความปลอดภัย การจัดการสารเคมี และการจัดการของเสีย สงผลใหมีความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจาก
การปฏิบัติงาน ดังน้ัน โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห จึงไดดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) ท้ังน้ีเพ่ือปองกันและสรางความตระหนักตอความเสีย่งอันตรายท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนนิสิต ระดับปริญญาตรี โท และเอก ท้ังในดานการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการทางเคมีและการทําวิจัยตางๆ และมีตัวอยางการปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
รวมถึงสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมอีกดวย

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพ่ือพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการดานการเรียนการสอนและดานการวิจัยทางเคมีวิเคราะห

ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินตามนโยบายสงเสริมความปลอดภัยตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) สําหรับใชอางอิงในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนของนักวิจัยในภาควิชาเคมี

2. เพ่ือประเมินผลหองปฏิบัติการตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี

วิธีดําเนินการวิจัย
1. สํารวจขอมูลภายในหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช คูมือการ

ประเมินความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ หรือท่ีเรียกวา ESPReL Checklist ซึ่งมีรายการสํารวจท่ีครอบคลุม 7 ดานความ
ปลอดภัย คือ

ดานท่ี 1 การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย มีนโยบาย แผนงาน รวมถึงโครงสรางการ
บริหารจัดการดานความปลอดภัยตั้งแตระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับหองปฏิบัติการและกําหนด
ผูรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัย
ดานท่ี 2 ระบบการจัดสารเคมี มีการบันทึกขอมูลสารเคมีอยางเปนระบบ ท้ังการจัดเก็บ การเคลื่อนไหว
การจัดการสารท่ีไมใชแลว รวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
ดานท่ี 3 ระบบการจัดการขอมูลของเสีย ท่ีมีระบบการจัดการของเสีย เกณฑการเก็บ/แยกของเสีย
เพ่ือความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
ดานท่ี 4.ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ มีหองปฏิบัติการท่ีสะอาด
ปลอดภัย เหมาะสมตอการทํางาน มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีสามารถใชงานได
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ดานท่ี 5 ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย มีการกําหนดระเบียบ/ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ มีอุปกรณปองกันความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน
ดานท่ี 6 การใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มีการใหความรูพ้ืนฐานดาน
ความปลอดภัยแกพนักงานทําความสะอาด และผูปฏิบัติงานทุกระดับอยางสม่ําเสมอ
ดานท่ี 7 การจัดการขอมูลและเอกสาร มีการจัดการขอมูลและเอกสารดานความปลอดภัยอยางเปนระบบ
ท่ีสามารถติดตาม ทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ

2. การพัฒนาระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ พัฒนาสภาพทางกายภาพท่ีจําเปนและสามารถกระทําได
3. การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห แบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานการเรียน

การสอน และดานการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี
3.1 ดานการเรียนการสอน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกอนและหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัย

หองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหท้ัง 7 ดาน ตาม ESPReL Checklist
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก อาจารย เจาหนาท่ี และนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 รายวิชา

ปฏิบัติการเพ่ือการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ รหัสวิชา 256353 ประจําปการศึกษา 2559 ประชากรท้ังหมด 56 คน
กลุมตัวอยาง จํานวน 49 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย ตามสูตรของการหาขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1967)

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจาก ESPReL checklist เปนลักษณะแบบ
2 ตัวเลือก โดยใหคะแนนขอท่ีตอบใช ขอละ 1 คะแนน  ขอท่ีตอบไมใชและขอท่ีไมไดทํา ให 0 คะแนน นํามาหาคาเฉลี่ย ( x )
ในแตละดานท้ัง 7 ดาน เพ่ือประเมินผลการพัฒนายกระดับความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห วาอยูในระดับใด

การเก็บรวมรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลแบบสอบถามท่ีไดมาทําการบันทึกแบบลงรหัส และ
ทําการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยหาคาเฉลี่ยและคะแนนรอยละแตละดาน เทียบคะแนนโดยใชวิธีอิง
เกณฑของบลูม (Bloom, 1971) ดังน้ี

ดานท่ี 1 การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย จํานวน 2 ขอ
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 1.18 มีคาคะแนนรอยละ 0-59 ระดับความปลอดภัยต่ํา
คาเฉลี่ยเทากับ 1.19 - 1.58 มีคาคะแนนรอยละ 60-79 ระดับความปลอดภัยปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 1.59 - 2 มีคาคะแนนรอยละ 80-100 ระดับความปลอดภัยสูง

ดานท่ี 2 ระบบการจดัสารเคมี จํานวน 19 ขอ
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 11.21 มีคาคะแนนรอยละ 0-59 ระดับความปลอดภัยต่ํา
คาเฉลี่ยเทากับ 11.22 - 15.01 มีคาคะแนนรอยละ 60-79 ระดับความปลอดภัยปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 15.02 – 19 มีคาคะแนนรอยละ 80-100 ระดับความปลอดภัยสูง

ดานท่ี 3 ระบบการจดัการขอมลูของเสีย จํานวน 9 ขอ
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 5.31 มีคาคะแนนรอยละ 0-59 ระดับความปลอดภัยต่ํา
คาเฉลี่ยเทากับ 5.32 - 7.11 มีคาคะแนนรอยละ 60-79 ระดับความปลอดภัยปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 7.12- 9 มีคาคะแนนรอยละ 80-100 ระดับความปลอดภัยสูง

ดานท่ี 4.ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ จํานวน 15 ขอ
คาเฉลี่ยเทากับ 0 - 8.85 มีคาคะแนนรอยละ 0-59 ระดับความปลอดภัยต่ํา
คาเฉลี่ยเทากับ 8.86 - 11.85 มีคาคะแนนรอยละ 60-79 ระดับความปลอดภัยปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 11.86 – 15 มีคาคะแนนรอยละ 80-100 ระดับความปลอดภัยสูง
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ดานท่ี 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

ดานท่ี 6 การใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับดานความปลอดภัยในหองปฏบิัติการ 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

ดานท่ี 7 การจัดการขอมลูและเอกสาร 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 ดานการวิจัย เปนการประเมินหลังการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมี

วิเคราะหโดยใชแบบสอบถามของ ESPReL Checklist ท่ีมีรายการสํารวจ (checklist) รวม 162 รายการท่ีครอบคลุม 7 ดาน
ความปลอดภัย ทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภารัตน เช้ือชวด ชัยสิทธ์ิ ตําแหนง กรรมการ
มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และทําการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการในระบบ ESPReL
ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of
Research Laboratory in Thailand)

4. การถายทอดผลงานวิจัย โดยดําเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู
หองปฏิบัติการ เพ่ือถายทอดผลงานวิจัยใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ ไดแก นักวิทยาศาสตร พนักงานวิทยาศาสตร พนักงาน
ปฏิบัติการ ของภาควิชาเคมี และศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดทําการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมงานตอการจัดโครงการ

ผลการวิจัย
1. ผลการสํารวจ รวบรวมขอมูลภายในหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห (หอง SC4-318) โดยใช ESPReL

Checklists สํารวจประเมินสภาพความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ท้ัง 7 ดาน พบวาภาควิชาเคมียังขาด ดานท่ี 1 ไมมี
นโยบาย แผนงาน โครงสรางบริหารงานดานความปลอดภัยท่ีชัดเจน ไมมีขอกําหนดระเบียบ/ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ ดานท่ี 2 การจัดการสารเคมี ไมมีการบันทึกขอมูลสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ จัดเก็บสารเคมีรวมไวท้ัง
ของแข็งและของเหลว ในตูไมท่ีไมทนการกัดกรอนจากสารเคมี ดานท่ี 3 การจัดการของเสียไมเปนระบบ ดานท่ี 4 ลักษณะทาง
กายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณวางไมเปนระเบียบ กีดขวางการปฏิบัติงาน ดานท่ี 5 เครื่องมือการปองกันและแกไขภัย
อันตรายมีเพียงบางสวนและขาดการบํารุงรักษา ดานท่ี 6 การใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ไมสม่ําเสมอขาดความตอเน่ือง ดานท่ี 7 การจัดการขอมูลและเอกสารไมไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร

2. ผลการพัฒนาตามองคประกอบ 7 ดาน ไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหมี
รายละเอียดดังน้ี

ดานท่ี 1 การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย มีการจดัทําปายช่ือหองปฏิบัตกิาร มีคําสั่งแตงตั้ง
กําหนดผูรับผิดชอบประจําหอง มีปายขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยติดประจําหองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีระเบียบ/ปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยูในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน ลักษณะหองปฏิบัติการดังภาพท่ี 1
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(ก)

(ข)

ภาพท่ี 1 สภาพหองปฏิบตัิการ ดานท่ี 1 (ก) กอนการพัฒนา (ข) ปายแสดงช่ือหองปฏิบัติการตนแบบและปายแสดง
ขอกําหนด ระเบยีบ/ปฏิบัติหองปฏิบัติการหลังการพัฒนา

ดานท่ี 2 ระบบการจัดสารเคมี มีการบันทึกขอมูลสารเคมีในรูปแบบเอกสาร ท้ังการจัดเก็บ การเคลื่อนไหว
การจัดการสารท่ีไมใชแลว รวมถึงการใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือนําไปใชคํานวณปริมาณการใชสําหรับการจัดซื้อในปตอไป
ใชตูสําหรับจัดเก็บสารเคมีท่ีมีความแข็งแรง ทนทานตอการกัดกรอนสารเคมี ไมเก็บสารเคมีประจําในตูดูดควัน มีเอกสารขอมูล
ดานความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheet) ของสารเคมีทุกตัวท่ีอยูภายในหองปฏิบัติการท่ีสามารถเขาถึงไดงาย จัดเก็บ
สารเคมีโดยใชการแยกประเภทตามสถานะคือ ของแข็ง ของเหลว แกส และจัดเก็บตามสมบัติความเขากันไมไดของสารเคมี
แบบอยางงายโดยใชรหัสสี 8 สี ดังภาพท่ี 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
สีนํ้าเงิน หมายถึง สารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (health hazard)
สีเขียว หมายถึง สารเคมีท่ีไมเขาขายรหัสสีท้ัง 7 ซึ่งหมายถึง สารเคมีปกติ
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(ก) (ข)
ภาพท่ี 2 การจัดเก็บสารเคมีกอนและหลังการพัฒนา ดานท่ี 2 (ก) การจัดเก็บสารเคมีท่ีไมไดแยกสถานะในตูไมท่ีไมแข็งแรง

และการเก็บสารเคมีประจําในตูดดูควัน (ข) การจัดเก็บสารเคมีท่ีแยกประเภทตามสถานะและตูดูดควันท่ีเหมาะสม
ตอการใชงาน

ดานท่ี 3 ระบบการจัดการขอมูลของเสีย ใชระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีรายงาน
ขอมูลของเสียท่ีเกิดขึ้น ท้ังของเสียชนิดของแข็ง ของเสียชนิดของเหลว มีการติดปายใหขอมูลในการจัดเก็บของเสีย ท่ีเห็นไดงายและ
ชัดเจนรวมถึงมีการระบุรหัสการจัดเก็บของเสียในแตละบทปฏิบัติการ มีการกําหนดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บท้ังของเสียอันตรายชนิดของแข็ง
และของเหลว ใชภาชนะท่ีบรรจุของเสียท่ีเหมาะสม มีถาดรองรับขวดของเสียท่ีเหมาะสมโดยสามารถทนตอสารเคมีและรองรับปริมาณ
ของเสียไดหากเกิดการรั่วไหล มีเกณฑในการจําแนกประเภทของเสีย แบงเปน ของเสียอันตรายชนิดของเหลว 18 ชนิด ของเสีย
อันตรายชนิดของแข็ง 5 ชนิด และของเสียอันตรายชนิดพิเศษ ลักษณะตามภาพ ท่ี 3

(ก)

(ข) (ค)

(ง) (จ)

ภาพท่ี 3 การจัดเก็บของเสียกอนและหลังการพัฒนา ดานท่ี 3 (ก) การจัดเก็บของเสียท่ีมีหลากหลายภาชนะ (ข) การจัดเก็บ
ของเสียชนิดของเหลว (ค) การจัดเก็บของเสียชนิดของแข็ง (ง) ปายการจัดเก็บของเสียรายวิชา 256353,256252 (จ) ปาย

สัญลักษณอันตรายและปายการจดัเก็บของเสียอันตรายท้ังของเหลวและของแข็ง
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ดานท่ี 4.ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ มีการจัดเก็บอุปกรณเปนอยาง
เปนระเบียบและปลอดภัย ไมมีของวางกีดขวางพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติงาน มีปายระบุตําแหนงการจัดเก็บอุปกรณชัดเจน
มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีสามารถใชงานได ดังภาพท่ี 4

(ก) (ข)

ภาพท่ี 4 สภาพหองปฏิบตัิการ ดานท่ี 4 (ก) กอนการพัฒนา (ข) หลังการพัฒนา
ดานท่ี 5 ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย มีชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีสามารถใชงานได

เหมาะสมกับงาน มีชุดตูยากรณีเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย มีการติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับลางตาและชําระลางรางกาย และมีการ
บํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา มีการจัดทําปายบอกตําแหนงท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงายและชัดเจน ดังภาพท่ี 5

(ก) (ข)

(ค) (ง) (จ)
ภาพท่ี 5 อุปกรณปองกันกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินดานท่ี 5 (ก) ตูเก็บอุปกรณปองกันสวนบุคคล (ข) อุปกรณดับเพลิง (ค) ตูยา

(ง) อางลางตา (จ) ชุดอุปกรณสําหรับลางตาและชําระลางรางกาย
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ดานท่ี 6 การใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มีการใหความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับสารเคมี การจัดเก็บของเสีย การปองกันอันตราย เพ่ือความปลอดภัยกอนการเริ่มปฏิบัติการทุกครั้ง รวมถึงการนํา
ขอมูลดานความปลอดภัยบรรจใุนหนังสอืปฏิบัติการรายวิชา ปฏิบัติการเพ่ือการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ (256353) และ
รายวิชาเคมีวิเคราะห 2 (256252) ดังภาพท่ี 6

(ก) (ข)

ภาพท่ี 6 การใหความรูพ้ืนฐานเดานความปลอดภัยในหองปฏิบตัิการ ดานท่ี 6 (ก) การอธิบายการจัดเก็บสารเคมี และของเสีย
อันตราย (ข) นิสิตเทสารไดถูกตองเมื่อไดรับความรู

ดานท่ี 7 การจัดการขอมูลและเอกสาร มีการจัดเก็บ บันทึกขอมูลเอกสารความปลอดภัย (SDS) ใน
หองปฏิบัติการ มีคูมือการใชงานเครื่องมือตางๆภายในหองปฏิบัติการ มีแบบฟอรมรายงานอุบัติเหตุและแบบฟอรมการ
รายงานของเสียเปนรายเทอม/รายป ดังภาพท่ี 7

(ก) (ข)

ภาพท่ี 7 การจัดทําขอมลูหลังการพัฒนา ดานท่ี 7 (ก) แฟมขอมูลSDS ของสารเคมีทุกตัวในหองปฏิบตัิการ (ข) ตัวอยาง
แบบฟอรมการบันทึกขอมลูของเสยีชนิดของแข็ง

3. ผลการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห
3.1 ดานการเรียนการสอน กอนการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมี

วิเคราะห 7 ดานมีผลการประเมินอยูในระดับต่ํา และหลังการพัฒนามีผลการประเมินอยูในระดับสูง ดังตาราง 1
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ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย คารอยละ และการแปลผลแตละดาน เปรียบเทียบกอน – หลัง การยกระดบัมาตรฐานความ
ปลอดภัย หองปฏบิัติการทางเคมวิีเคราะห 7 ดาน

ดานความปลอดภยั กอน หลัง
( x ) รอยละ แปลผล ( x ) รอยละ แปลผล

1.ดานการบริหารระบบการจัดการ
ดานความปลอดภัย

0.69 34.70 ระดับต่ํา 1.94 96.94 ระดับสูง

2.ดานระบบการจัดสารเคมี 1.94 10.20 ระดับต่ํา 18.12 95.38 ระดับสูง

3.ดานระบบการจัดการขอมูล
ของเสีย

1.43 15.87 ระดับต่ํา 8.82 97.96 ระดับสูง

4.ดานลักษณะทางกายภาพของ
หองปฏิบัติการ อุปกรณและ
เครื่องมือ

5.37 35.78 ระดับต่ํา 14.47 96.46 ระดับสูง

5.ดานระบบการปองกันและแกไข
ภัยอันตราย

2.57 19.78 ระดับต่ํา 12.63 97.17 ระดับสูง

6.ดานการใหความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับความปลอดภัยใน หองปฏิบัติการ

0.47 7.82 ระดับต่ํา 5.88 97.96 ระดับสูง

7.ดานการจัดการขอมูลและเอกสาร 0.08 2.72 ระดับต่ํา 2.94 97.96 ระดับสูง

3.2 ดานการวิจัย ผลการประเมินความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหสําหรับการวิจัย ภาควิชา
เคมี ไดหองปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย เลขทะเบียน 2-0100-0020-0 เพ่ือใชอางอิงในการขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยสําหรับนักวิจัยตามนโยบายสงเสริมความปลอดภัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

4. ผลการถายทอดความรูเก่ียวกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมีวิเคราะห ใหกับนักวิทยาศาสตร
พนักงานวิทยาศาสตร พนักงานหองปฏิบัติการของภาควิชาเคมี และศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการจัดโครงการอบรมเรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูหองปฏิบัติการ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับดีมาก

อภิปรายผล
จากการประเมินผลการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหดานการเรียนการสอนและ

ดานการวิจัย พบวาหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหกอนการพัฒนายังขาดระบบการจัดการท่ีดีเก่ียวกับระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย จึงไดนํา ESPReL Checklist ท้ัง 7 ดาน เปนแนวทางสําหรับการดําเนินการพัฒนา หลังการพัฒนาผลการประเมิน
ความปลอดภัยอยูในระดับสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด ท้ังน้ีเน่ืองจากหองปฏิบัติการมีระเบียบขอบังคับ ปายแสดงสัญลักษณอันตราย
ระบบปองกันแกไขภัยอันตราย การจัดเก็บสารเคมี การจัดเก็บของเสียอยางเปนระบบ ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติตนภายในหองปฏิบัติการ จึงเกิดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน จากการพัฒนา
ดังกลาวสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ท่ีมีนโยบายสงเสริมผลกัดันเพ่ือใหเกิดหองปฏิบัติการตนแบบ
ดานความปลอดภัยภายในองคกร ซึ่งนักวิจัยมีความจําเปนตองใชสําหรับอางอิงเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุน
การดําเนินการดานความปลอดภัยจะประสบผลสําเร็จตองไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกระดับและควรปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
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สรุปผลการวิจัย
จากการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดทําการสํารวจ รวบรวมขอมูลความปลอดภัย แลวดําเนินการพัฒนาตามระบบ ESPReL Checklist
ท่ีครอบคลุมความปลอดภัยท้ัง 7 ดาน ผลการประเมินหองปฏิบัติการดานการเรียนการสอน พบวา ดานท่ี 7 การจัดการขอมูล
และเอกสาร มีการพัฒนาดานความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ 95.24 % รองลงมา คือ ดานท่ี 6 การใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน 90.14 % และดานท่ีการพัฒนาดานความปลอดภัยนอยสุด คือ ดานท่ี 1 การบริหาร
ระบบการจัดการดานความปลอดภัย 62.24 % และผลการประเมินดานการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคมีไดข้ึนทะเบียน
หองปฏิบัติการเลขทะเบียน 2-0100-0020-0 ซึ่งนักวิจัยสามารถนําไปใชอางอิงในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)ได นอกจากน้ีไดจัดโครงการอบรม เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู
หองปฏิบัติการ เพ่ือถายทอดความรูใหกับนักวิทยาศาสตร พนักงานวิทยาศาสตร พนักงานหองปฏิบัติการของภาควิชาเคมี
และศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนา
หองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึนตอไป
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บทคัดยอ
โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 51 คน วิธีการสุมตัวอยางใชแบบงายโดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา

สรางแบบสอบถาม ออกภาคสนามสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ และคา Chi-Square
วิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจตอโรงเรียนปาซางโดยรวมท้ัง 5 ดานแตกตางกันในทุกประเด็น คือ ดานเงินเดือนและสวัสดิการ เพศชายมีความพึง
พอใจในประเด็นสวัสดิการตางๆท่ีไดรับมากกวาประเด็นอ่ืนๆ สวนเพศหญิงมีความพึงพอใจในประเด็นความสะดวกในการใช
สิทธ์ิเบิกคารักษาพยาบาลมากกวาประเด็นอ่ืนๆ ดานความปลอดภัยในการทํางาน ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ในประเด็นปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากกวาประเด็นอ่ืนๆ ดานการยอมรับทางสังคม เพศชายมีความพึงพอใจในประเด็น
การเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน,สามารถปรึกษาปญหาการทํางานได และมีกิจกรรม
สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรมากกวาประเด็นอ่ืนๆ เพศหญิงมีความพึงพอใจในประเด็นเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน,การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ยอมรับในดานความรู ผลงาน และความสามารถ ,
สามารถปรึกษาปญหาการทํางานได ,คอยใหความชวยเหลือ ,กิจกรรมสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรมากกวาประเด็น
อ่ืนๆ ดานเกียรติยศและช่ือเสียง เพศชายมีความพึงพอใจเทากันในทุกประเด็น สวนเพศหญิงมีความพึงพอใจในประเด็น การ
จัดพิธีตอบุคลากรท่ีเกษียณอายุมากกวาประเด็นอ่ืนๆ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ เพศชายมีความพึงพอใจใน
ประเด็นมีโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา มากกวาประเด็นอ่ืนๆ สวนเพศหญิงมีความ
พึงพอใจในประเด็นการกําหนดความกาวหนาในตําแหนงงานอยางชัดเจน การมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาท่ีสงผลตอ
ความกาวหนามากกวาประเด็นอ่ืนๆ

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 Chi-
square. 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
ภารกิจหลักขององคการคือการใหบรรลุวัตถุประสงคและไดประสิทธิภาพอยางเต็มท่ี องคการจําเปนตองมีปริมาณ

บุคลากรในสวนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับปริมาณงาน ทรัพยากรมนุษยจัดเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีใชในการ
บริหารงาน บุคลากรในองคการน้ันตองมีผูจัดหา และใชประโยชนจากทรัพยากรอ่ืนๆขององคการ เพ่ือใชในการบริหาร เชน
วัสดุอุปกรณสํานักงาน ซึ่งหากมีการจัดการองคการดวยบุคลากรท่ีดี มีความรู ความเขาใจในปจจัยดานตางๆ ความสําเร็จในมิติ
ตางๆขององคการก็จะตามมา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนการเพ่ิมคุณคาและมูลคาใหใหแก “ทุนมนุษย” ท่ีหนวยงาน
ทางภาครัฐและเอกชนตองเรงทําความเขาใจวางแนวทางการกระทําของตน เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถรับมือกับสภาวการณ
การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอม ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมืองท่ีแปรผันอยางรวดเร็ว (ชาติชาย ณ เชียงใหม,
2549) ในดานการบริหารองคการธุรกิจในปจจุบัน ซึ่งภาวะปจจุบันท่ีองคการตองพบเจอกับปญหาความเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนทางสังคมและในการแขงขันในทางธุรกิจ โดยหนาท่ีหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการน้ัน
คือการวางแผนพัฒนาเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขันขององคการ

การสรางความพึงพอใจของบุคลากรท่ีจะเปนสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุด เพราะความพึงพอใจของบุคลากรจะเปนกุญแจท่ี
สําคัญท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จไดอยางเต็มท่ีอีกท้ัง ตองทําดวยความรูสึกท่ีดีท่ีเต็มใจ เขาใจบุคลากรมีความใสใจ
รายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ องคกรหรือกิจการใดก็ตาม หากบุคลากรมีความพึงพอใจตอการทํางานแลว ก็จะชวยใหบุคลากรมี
ความสุข และยินดีในการปฏิบัติหนาท่ีมากข้ึน และทําใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหองคการมีประสบ
ความสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีไดวางไว

ดังน้ันผลจากงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคทําใหสามารถทราบถึง ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอโรงเรียนปา
ซาง ในแตละดานท่ีสําคัญ เพ่ือสามารถนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปเปนแนวทางในการปรบัปรุงพัฒนารูปแบบการดําเนินการของ
โรงเรียนใหม ความเหมาะสมสอดคลองกับปจจัยตางๆ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับงานเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนในการสรางและเพ่ิมความสามารถของบุคลากร
และความพึงพอใจในระดับสูงสุดของบุคลากร นํามาปรับปรุงในดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังเปนการรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพใหอยูกับโรงเรียนปาซางตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งน้ีกลุมตัวอยางไดมาจากตารางการกําหนดตัวอยางของ AERA MINI Presentation ,Darwin,

Hendel, 1977 โดยดูตามขนาดของประชากรความคลาดเคลื่อนหรือความเท่ียงของคาประมาณ และขนาดความเช่ือมั่น ซึ่ง
กําหนดความเช่ือมั่นอยูท่ี(Confidence Level) 1-95% ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5 % ซึ่งไดขนาดประชากรตัวอยางจํานวน
51 ตัวอยาง โดยใชวิธีการจับฉลากจากจํานวนประชากรท้ังหมด 51 คน และใชแบบสอบถาม(Questionnaires)ท่ีไดสรางข้ึน
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ โดยโดยมุงเนนทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Theory Motivation)
ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการตางๆ และปรับคําถามของ
แบบสอบถามใหสอดคลองกับโรงเรียนปาซาง แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี

สวนท่ี 1 เปนคําถามในเรื่องท่ีเก่ียวกับขอมูลลักษณะสําคัญของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม โดยถามในเรื่องท่ี
เก่ียวกับ เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ประเภทตําแหนงงาน และคาตอบแทนท่ีไดรับตอเดือน

สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอโรงเรียนปาซาง  โดยเปน แบบกําหนดขอเลือกตอบ
(Fix-Alternating) แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก เงินเดือนและสวัสดิการ ,ดานความปลอดภัยในการทํางาน ,ดานการยอมรับ
ทางสังคม ,ดานเกียรติยศและช่ือเสียง ,ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ

สวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปด (Open Ended) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ใชกรรมวิธีทางขอมูลเมื่อเก็บขอมูลเมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดจะ

ดําเนินการโดยการใชสถิติวิเคราะห ดังน้ี
1   ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของแบบสอบถามและคดัเลือกแบบสอบถามท่ีสามารถนําไปวิเคราะหขอมูล
2   ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SSPS ในการประมวลผลขอมูลและจัดทําตารางวิเคราะหสถิติตางๆท่ีตองการ

2.1 คารอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายความถ่ี และรอยละของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ในสวน
ของการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) เพ่ือใชอธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ในสวนท่ี
เก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอโรงเรียนปาซาง
2.3 การวิเคราะหขอมูล ดวยคาไคสแควร (Chi-square Test : 2 )

3. แปลความหมายขอมูลท่ีประมวลผลเรียบรอยแลว เพ่ือจดทํารายงานผลวิจัย
4. คาสถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

4.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีโดยการคํานวณ คารอยละ (Percentage)
4.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในความพึงพอใจในแตละดานวิเคราะหดวยการหาคา 2

ในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ และแปรผลตามเกณฑตัดสินใจ

ผลการวิจัย
ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาบุคลากรกลุมตัวอยาง เพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิง

รอยละ 58.8  เพศชาย รอยละ 41.2  อายุ 51-60 ป รอยละ 49  มากกวาชวงอายุอ่ืนๆ สถานะสมรส รอยละ 80.4 มากกวา
สถานะอ่ืนๆ การศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 68.6  มากกวาระดับการศึกษาอ่ืนๆ อายุการทํางานตั้งแต 16 ปข้ึนไป รอยละ
64.7 ซึ่งมากกวาอายุการทํางานอ่ืนๆ ตําแหนงงานสายผูสอน ขาราชการครู รอยละ 72.5มากกวาตําแหนงงานอ่ืนๆ
คาตอบแทนท่ีไดรับตอเดือนมากกวา 30,001 บาท รอยละ 66.7 มากกวาคาตอบแทนท่ีไดรับตอเดือนในชวงอ่ืนๆ
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ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอโรงเรียนปาซาง เมื่อพิจารณาในแตละดานพบดังน้ี

ดานเงินเดือนและสวัสดิการ เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนปาซาง ดานเงินเดือน
และสวัสดิการ กลุมตัวอยางบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจท่ีแตกตางกันในทุกประเด็น ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

เพศ

ดานเงินเดือน
และสวัสดิการ

ชาย หญิง รวม
พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 2 p

f % f % f % f % f % f %

1. เงินเดือนที่ไดรบัและ
คาตอบแทนที่ไดรับ

14 66.66 7 33.33 11 36.66 19 63.33 25 49.02 26 50.98 8.647 .003*

2. เงินเดือนเมื่อเปรยีบ
เทียบกับในสายอาชีพอ่ืนๆ

16 76.19 5 23.81 20 66.66 10 33.33 36 70.59 15 29.41 8.647 .003*

3. การปรบัเงินเดือน 15 71.43 6 28.57 22 73.33 8 26.67 37 72.55 14 27.45 10.373 .001*
4. สวัสดิการตางๆที่ไดรับ 18 85.71 3 14.29 16 53.33 14 46.67 34 66.67 17 33.33 26.843 .000*
5. ความสะดวกในการใช
สิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาล

16 76.19 5 23.81 24 80.00 6 20.00 40 78.43 11 21.57 16.490 .000*

∞ 0.05
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวา บุคลากรเพศชายมีความความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังน้ี

สวัสดิการตางๆท่ีไดรับ มีความพึงพอใจ 85.71% ไมพึงพอใจ 14.29 % ,รองลงมา คือ เงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับในสาย
อาชีพอ่ืนๆและความสะดวกในการใชสิทธ์ิเบิกคารักษาพยาบาล มีความพึงพอใจ  76.19 %ไมพึงพอใจ 23.81 % เทากัน ,
การปรับเงินเดือน มีความพึงพอใจ 71.43% ไมพึงพอใจ 28.57 % , เงินเดือนท่ีไดรับและคาตอบแทนท่ีไดรับ มีความพึงพอใจ
66.66 % ไมพึงพอใจ 33.33 %

บุคลากรเพศหญิงมีความความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังน้ี ความสะดวกในการใชสิทธ์ิเบิกคารักษาพยาบาล มี
ความพึงพอใจ  80.0 % ไมพึงพอใจ  20.0 % , การปรับเงินเดือน มีความพึงพอใจ  73.33 % ไมพึงพอใจ 26.67 %,เงินเดือน
เมื่อเปรียบเทียบกับในสายอาชีพอ่ืนๆมีความพึงพอใจ 66.66 % ไมพึงพอใจ 33.33 % ,สวัสดิการตางๆท่ีไดรับ มีความพึง
พอใจ 53.33 % ไมพึงพอใจ 46.67% ,เงินเดือนท่ีไดรับและคาตอบแทนท่ีไดรับมีความไมพึงพอใจมากกวาพึงพอใจ ท่ีระดับ
ความพึงพอใจ 36.66 % ไมพึงพอใจ 63.33 %

ดานความปลอดภัยในการทํางาน ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนปาซาง ดานการทํางาน กลุมตัวอยาง
บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจท่ีแตกตางกันในทุกประเด็น ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

เพศ
ดานความ
ปลอดภยัการทาํงาน

ชาย หญิง รวม
พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 2 p

f % f % f % f % f % f %
1.สภาพแวดลอม และ
บรรยากาศทั่วไปเหมาะสม

19 90.48 2 9.52 26 86.87 4 13.33 45 88.24 6 11.76 29.824 .000*

2. สภาพแวดลอมทัว่ๆไป
ทําใหเกิดความกระตือรือ-
รน

20 95.24 1 4.76 25 83.33 5 16.67 45 88.24 6 11.76 29.824 .000*

3. การจัดบริการหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก

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

20 95.24 1 4.76 27 90.0 3 10.0 47 92.16 4 7.84 36.255 .000*

5. ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน

21 100.0 0 0 30 100.0 0 0 51 100.0 0 0 47.078 .000*

∞ 0.05
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวา บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังน้ี ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน มีความพึงพอใจ 100 % ไมพึงพอใจ 0 % รองลงมา มีความพึงพอใจและไมพึงพอใจในระดับท่ีเทากัน คือ
สภาพแวดลอมท่ัวๆไปทําใหเกิดความกระตือรือรน,การจัดบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก และการจัดสถานท่ีเปนสัดสวน
สะอาด มีความพึงพอใจ 95.24% ไมพึงพอใจ 4.76 % , สวนสภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ัวไปเหมาะสม มีความพึงพอใจ
90.48 %ไมพึงพอใจ 9.52 % ตามลําดับ

บุคลากรเพศหญิงมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังน้ี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความพึงพอใจ 100%ไมพึง
พอใจ 0 % , การจัดสถานท่ีเปนสัดสวน สะอาด มีความพึงพอใจ 90.0 % ไมพึงพอใจ 10.0 % , สภาพแวดลอม และ
บรรยากาศท่ัวไปเหมาะสม มีความพึงพอใจ 86.87 % ไมพึงพอใจ 13.33 % , สภาพแวดลอมท่ัวๆไปทําใหเกิดความ
กระตือรือรน มีความพึงพอใจ 83.33 % ไมพึงพอใจ 16.67 % , การจัดบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ
80.0% ไมพึงพอใจ 20.0 % ตามลําดับ

ดานการยอมรับทางสังคม เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนปาซาง ดานการยอมรับ
ทางสังคม กลุมตัวอยางบุคลากรมีความพึงพอใจท่ีแตกตางกันในทุกประเด็น ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

เพศ
ดานการ
ยอมรับทางสังคม

ชาย หญิง รวม 2 p
พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึง

พอใจ
พึงพอใจ ไมพึงพอใจ

f % f % f % f % f % f %
1. เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาใหความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุน

20 95.24 1 4.76 29 96.67 1 3.33 49 96.08 2 3.92 43.314 .000*

2. เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาไดมีการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น

19 90.48 2 9.52 29 96.67 1 3.33 48 94.12 3 5.88 39.706 .000*

3. เพ่ือนรวมงานยอมรับในดาน
ความรู ผลงาน และ
ความสามารถ

19 90.48 2 9.52 29 96.67 1 3.33 48 94.12 3 5.88 39.706 .000*

4. เพ่ือนรวมงานที่สามารถ
ปรึกษาปญหาการทํางานได

20 95.24 1 4.76 29 96.67 1 3.33 49 96.08 2 3.92 43.314 .000*

5. เพ่ือนรวมงานที่คอยใหความ
ชวยเหลือ

19 90.48 2 9.52 29 96.67 1 3.33 48 94.12 3 5.88 39.706 .000*

6. กิจกรรมสงเสรมิความผูกพัน
ระหวางบุคลากร

20 95.24 1 4.76 29 96.67 1 3.33 49 96.08 2 3.92 43.314 .000*

7. การทํางานเปนทมี เพ่ือสราง
ความรวมมือ และการ
ทํางานที่มีคุณภาพ

19 90.48 2 9.52 28 93.33 2 6.67 47 92.16 4 7.84 36.255 .000*

∞ 0.05
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวา บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังน้ี เพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน , เพ่ือนรวมงานท่ีสามารถปรึกษาปญหาการทํางานได และ
กิจกรรมสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรมีความพึงพอใจ 95.24 % ไมพึงพอใจ 4.76% ซึ่งมีคาเทากันท้ังสามประเด็น
รองลงมา ไดแก เพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,เพ่ือนรวมงานยอมรับในดานความรู ผลงาน
และความสามารถ,เพ่ือนรวมงานท่ีคอยใหความชวยเหลือ และการทํางานเปนทีม เพ่ือสรางความรวมมือ และการทํางานท่ีมี
คุณภาพมีความพึงพอใจ 90.48 % ไมพึงพอใจ 9.52 % ซึ่งมีคาเทากันท้ังสี่ประเด็น ตามลําดับ

บุคลากรเพศหญิงมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังน้ี เพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือ
สนับสนุน, เพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ,เพ่ือนรวมงานยอมรับในดานความรู ผลงาน และ
ความสามารถ ,กิจกรรมสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากร และเพ่ือนรวมงานท่ีสามารถปรึกษาปญหาการทํางานได มีความ
พึงพอใจ 96.08 % ไมพึงพอใจ 3.92 % ซึ่งมีคาเทากันท้ังหาประเด็น รองลงมาไดแก เพ่ือนรวมงานท่ีคอยใหความชวยเหลือ
และการทํางานเปนทีมเพ่ือสรางความรวมมือ การทํางานท่ีมีคุณภาพมีความพึงพอใจ 92.16% ไมพึงพอใจ 7.84% ซึ่งมีคา
เทากันท้ังสองประเดน็ ตามลําดับ

ดานเกียรติยศและชื่อเสียง เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนปาซาง ดานเกียรติยศ
และช่ือเสียง กลุมตัวอยางบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจท่ีแตกตางกันในทุกประเด็น ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

เพศ

ดาน
เกียรติยศและชื่อเสยีง

ชาย หญิง รวม
พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึง

พอใจ
2 p

f % f % f % f % f % f %
1. การคัดเลือกบุคลากรดีเดนดาน
คุณธรรม

20 95.24 1 4.76 29 96.67 1 3.33 49 96.08 2 3.92 43.31 .000*

2. การใหรางวัลตางๆแกบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ

20 95.24 1 4.76 29 96.67 1 3.33 49 96.08 2 3.92 43.31 .000*

3. โครงการเชดิชบูุคลากรเปน
ประจําทุกป

20 95.24 1 4.76 29 96.67 1 3.33 49 96.08 2 3.92 43.31 .000*

4. การจัดพิธีรดนํ้าดาํหัวใน
เทศกาลสงกรานต

20 95.24 1 4.76 29 96.67 1 3.33 49 96.08 2 3.92 43.31 .000*

5. การจัดพิธแีสดงมุทติาจิตตอ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

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 ดังน้ี การคัดเลือก

บุคลากรดีเดนดานคุณธรรม, การใหรางวัลตางๆแกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ, โครงการเชิดชูบุคลากรเปนประจําทุกป, การจัด
พิธีรดนํ้าดําหัวในเทศกาลสงกรานต และการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตตอบุคลากรท่ีเกษียณอายุ มีความพึงพอใจ 95.24% ไมพึง
พอใจ 4.76 % ซึ่งมีคาเทากันท้ังหาประเด็น

บุคลากรเพศหญิงมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังน้ี การจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตตอบุคลากรท่ีเกษียณอายุ มีความพึง
พอใจ 100% ไมพึงพอใจ 0 % รองลงมาคือ การคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานคุณธรรม ,การใหรางวัลตางๆแกบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ, โครงการเชิดชูบุคลากรเปนประจําทุกป และการจัดพิธีรดนํ้าดําหัวในเทศกาลสงกรานต มีความพึงพอใจ 96.67
%ไมพึงพอใจ 3.33 % ซึ่งมีคาเทากันท้ังสี่ประเด็น
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ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนปา
ซาง ดานความมั่นคงและเจริญกาวหนาในอาชีพ กลุมตัวอยางบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจท่ีแตกตางกันในทุกประเด็น ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

เพศ

ดานความมั่นคง
และเจริญกาวหนาในอาชีพ

ชาย หญิง รวม
พึงพอใจ ไมพึง

พอใจ
พึงพอใจ ไมพึง

พอใจ
พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 2 p

f % f % f % f % f % f %

1. การกําหนดความกาวหนา
ในตําแหนงงานอยางชัดเจน

19 90.48 2 9.52 30 100.0 0 0 49 96.08 2 3.92 43.314 .000*

2. การมอบหมายงานจาก
ผูบังคับบัญชาที่สงผลตอ
ความกาวหนา

19 90.48 2 9.52 30 100.0 0 0 49 96.08 2 3.92 43.314 .000*

3. โอกาสพัฒนาความรูและ
ประสบการณโดยการเขารบั
การฝกอบรม/สัมมนา

21 100.0 0 0 28 93.33 2 6.66 49 96.08 2 3.92 43.314 .000*

4. สนับสนุนและสงเสรมิใหมี
การพัฒนาศักยภาพ

20 95.24 1 4.76 29 96.67 1 3.33 49 96.08 2 3.92 43.314 .000*

5. ความกาวหนาในตําแหนง
งานปฏบิัติอยางชดัเจน

20 95.24 1 4.76 29 96.67 1 3.33 49 96.08 2 3.92 43.314 .000*

∞ 0.05
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวา บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังน้ี โอกาส

พัฒนาความรูและประสบการณโดยการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา มีความพึงพอใจ 100% ไมพึงพอใจ 0 % , รองลงมาคือ
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาในตําแหนงงานปฏิบัติอยางชัดเจน มีความพึงพอใจ 95.24
% ไมพึงพอใจ 4.76 % ซึ่งมีคาเทากันท้ังสองประเด็น และ การกําหนดความกาวหนาในตําแหนงงานอยางชัดเจนและการ
มอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาท่ีสงผลตอความกาวหนา มีความพึงพอใจ 90.48% ไมพึงพอใจ 9.52% มีคาเทากันท้ังสอง
ประเด็น ตามลําดับ

บุคลากรเพศหญิงมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ดังน้ี การกําหนดความกาวหนาในตําแหนงงานอยางชัดเจน , การ
มอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาท่ีสงผลตอความกาวหนา มีความพึงพอใจ 100 %ไมพึงพอใจ 0% ซึ่งมีคาความพึงพอใจ
สูงสุดท้ังสองประเด็น รองลงมาคือ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาในตําแหนงงานปฏิบัติ
อยางชัดเจน มีความพึงพอใจ 96.67 % ไมพึงพอใจ 3.33 % สวนโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณโดยการเขารับการ
ฝกอบรม/สัมมนา มีความพึงพอใจ 93.33%ไมพึงพอใจ 6.66%

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอโรงเรียนปาซาง ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตามไวโดยจําแนกตาม

เพศ พบวา บุคลากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจท่ีแตกตางกันในทุกประเด็น
ดานเงินเดือนและสวัสดิการ จากการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางของโรงเรียนปาซาง มีความพึงพอใจตอความ

สะดวกในการใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเปนอันดับแรกรอยละ 78.43 รองลงมาคือ การปรับเงินเดือน
รอยละ 72.55 และเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับสายอาชีพอ่ืนๆรอยละ 70.59 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ
พบวาในประเด็นเงินเดอืนท่ีไดรับและคาตอบแทนท่ีไดรบัในเพศชายมีความพึงพอใจ รอยละ 66.66 ในสวนเพศหญิงไมพึงพอใจ
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รอยละ 63.33 ซ่ึงสอดคลองกับสุภาลักษณ ชัยอนันต อางในสมหมาย เปยถนอม (2551) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความ
พึงพอใจเปนความรูสึกสวนตัว ท่ีรูสึกเปนสุขหรือยินดีท่ีไดรับการตอบสนองความตองการในส่ิงท่ีขาดหายไป หรือส่ิงท่ีทําใหเกิดความไม
สมดุล ความพึงพอใจเปนส่ิงกําหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ น้ันและยัง
สอดคลองกับ สมยศ นาวีการ (2538) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความพอใจในการคือผลตอบแทน ไดแกคาจาง และเงินเดือน
น้ันสําคัญตอการสรางความพอใจมาก เพราะผลตอบแทนน้ันสามารถใชตอบสนองความตองการของคนไดหลายอยาง และยังสอดคลอง
กับเอกชัย กี่สุขพันธ (2538) ไดกลาวถึงปจจัยหรือส่ิงท่ีทําใหคนอยากทํางานคือเงินเดือน ผลตอบแทนท่ีนาพอใจ ในประเด็นเรื่อง
เงินเดือนและคาตอบแทนท่ีไดรับ บุคลากรโรงเรียนปาซางท่ีไมพึงพอใจ อาจเปนเพราะบุคลากรไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา หรือ
ตําแหนงของงาน ซ่ึงไมเพียงพอตอคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

ดานความปลอดภัยในการทํางาน จากการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางของโรงเรียนปา-ซางมีความพึงพอใจตอความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเปนอันดับแรกรอยละ 100% รองลงมาคือ การจัดสถานท่ีเปนสัดสวน สะอาด รอยละ
92.16 และสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ัวไปเหมาะสม,สภาพแวดลอมท่ัวๆไปทําใหเกิดความกระตือรือรน มีความพึงพอใจท่ีเทากัน
รอยละ 88.24 ซ่ึงไดสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม ศรีวิเศษ (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการ
ครูสวนจังหวัด ตําแหนงครู เขตการศึกษา 9 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความพอใจในการทํางานในองคประกอบดานความ
รับผิดชอบ ความสัมพันธผูใตบังคับบัญชา ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับสูง และยังสอดคลองกับกาญจนา เรืองรจิต
ปกรณ (2530) ท่ีไดกลาววา Maslow's hierarchy of needs ในลําดับขั้นท่ี 2 คือความตองการความปลอดภัยและความม่ันคงวา เปน
ความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอันตรายตางๆท่ีเกิดขึ้นกับรางกาย จึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด

ดานการยอมรับทางสังคม จากการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางของโรงเรียนปาซาง มีความพึงพอใจตอประเด็นเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน ,ประเด็นเพ่ือนรวมงานท่ีสามารถปรึกษาปญหาการทํางานได และประเด็น
กิจกรรมสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากร มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนอันดับแรกเทากัน รอยละ 96.08 ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของมนูญ บุญเชิด (2519) ซ่ึงไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก สภาพของงาน ตําแหนงงาน การ
ยอมรับนับถือ อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของคํานึง นกแกว (2523) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนมัธยม
พบวา องคประกอบท่ีทําใหครูเกิดความพึงพอใจในการทํางานไดแก ความยอมรับนับถือ

ดานเกียรติยศและชื่อเสียง จากการศึกษาพบวา  บุคลากรกลุมตัวอยางของโรงเรียนปาซาง มีความพึงพอใจในประเด็นการจัด
พิธีการแสดงมุทิตาจิตตอบุคลากรท่ีเกษียณอายุ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนอันดับแรก รอยละ 98.04 รองลงมาคือ การ
คัดเลือกบุคลากรดีเดนดานคุณธรรม,การใหรางวัลตางๆแกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ,โครงการเชิดชูบุคลากรเปนประจําทุกป ,การจัดพิธี
รดนํ้าดําหัวในเทศกาลสงกรานต มีคาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีเทากัน รอยละ 96.08 ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาบุคลากรมีความรูสึกภาคภูมิใจท่ี
สามารถปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จเปนอยางดี และไดรับรางวัลและการยกยองชมเชย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ
ของ Maslow (Maslow. 1954) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) ไดกลาวถึงลําดับขั้นตามความ
ตองการของมนุษย ในลําดับขั้นท่ี 4 ความตองการเปนท่ียอมรับ ยกยองและใหเกียรติยศชื่อเสียง ความตองการของบุคคลท่ีจะสรางการ
เคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น, ความตองการชื่อเสียงและการยกยองจากบุคคลอื่นจะเปนความตองการในขั้นน้ี

ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ จากการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจในทุกประเด็น เม่ือ
เปรียบเทียบจําแนกตามเพศ พบวาเพศชายมีความพึงพอใจในประเด็นโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณโดยการเขารับการฝกอบรม
และสัมมนามีความพึงพอใจสูงสุด รอยละ 100 ในสวนเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีเทากันในประเด็นการกําหนดความกาวหนาในตําแหนง
งานอยางชัดเจนและประเด็นการมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาท่ีสงผลตอความกาวหนา รอยละ 100 ซ่ึงสอดคลองกับมณีรัตน ไพร
รุงเรือง (2541) ไดทําการศึกษาแลวพบวา โอกาสความกาวหนาในการทํางานเปนแรงเสริมใหพนักงานเห็นคุณคาในการพัฒนาตนเอง
หากพนักงานมีโอกาสกาวหนาก็จะรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอหนวยงานและมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานวา มีความม่ันคงไมถูกโยกยาย
หรือเปล่ียนแปลงหนาท่ีความรับผิดชอบ รูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพ ม่ันคงในองคกร และยังสอดคลองกับงานวิจัยของนันทนา กบิล
กาญจนและคณะ (2521) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ส่ิงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก สวัสดิการในการทํางาน ความรูสึกม่ันคงปลอดภัย การยอมรับในสังคม
โอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานและความมุงหวัง หรืออุดมคติในการทํางานของอาจารย ซ่ึง(อางถึง รุจี อุศศิลปศักด์ิ, 2546) ความ
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เจริญกาวหนาเปนส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา ผูบริหารควรใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานตามสมควรของแตละบุคคล ใหโอกาสในการเล่ือนขั้น
เล่ือนตําแหนงในหนาท่ีการงานใหสูงขึ้นใหโอกาสในการปฏิบัติหนาท่ี มีการวางแผนในการพัฒนา เพ่ือความสําเร็จขององคกร ตลอดจน
การดํารงรักษาบุคคลในองคกรเพ่ือใหเกิดความรักความผูกพันในงานตลอดไป

ท้ังผลงานวิจัยน้ียังสอดคลองกับกรอบแนวความคิดในประเด็นผลท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึงบุคลากรน้ันมีความพึงพอใจตอโรงเรียน
ปาซางท้ัง 5 ดาน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยไมไดมีการเก็บขอมูลจาก ผูบริหารและบุคลากรระดับตาง ๆ ในเชิงลึก

ดังน้ัน การศึกวิจัยในครั้งตอไปควรใชการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมท้ังการสังเกต หรือการสัมภาษณมารวมประกอบการศึกษาวิจัยดวย
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณในการสรางความพึงพอใจของบุคลากร

2. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาเพียงองคการเดียว ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในองคการ
ท่ีมีลักษณะแตกตางกันและคลายกันเพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาองคการตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอโรงเรียนปาซาง” ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความเรียบรอย จากความ

กรุณาอยางท่ีสุดจากทานอาจารยดร.อนุสรณ คุณานุสรณ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหความกรุณาแนะนําตรวจสอบแกไขเน้ือหาเพ่ือใหเกิด
ความสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจนใหกําลังใจในการคนควาแบบอิสระน้ี รวมถึงคณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร
เทคลําปาง รศ.จินตนา สุนทรธรรม , ดร.อนุสรณ คุณานุสรณ และ  รศ.รําพึง เวชยันตวุฒิ ท่ีกรุณารับเปนประธานกรรมการและ
กรรมการ ในการสอบรายงานการคนควาแบบอิสระ ขอขอบคุณ นายประชากร เขื่อนปญญา ผูอํานวยการโรงเรียนปาซาง คณะครูและ
บุคลากรโรงเรียนปาซางทุกทาน ท่ีไดสละเวลาอันมีคายิ่งมาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมท้ังใหคําแนะนําตางๆ ซ่ึงเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ และเพ่ือนําเสนอแนวทางการ

บริหารความเส่ียงดานความปลอดภัยของการทํางานในหองปฏิบัติการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม กลุมเปาหมายท่ีศึกษา ไดแก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ จํานวน 80 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา สภาพ
การบริหารความเส่ียง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีอยูดานเดียวท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิบัติตนใหปลอดภัย มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.76 นอกน้ัน อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอมปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.18 ดาน
การบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.15 และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.11
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรดําเนินการ ดังน้ี มีคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือกําหนดนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ
แผนงานดานความปลอดภัย การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย มีการตรวจสุขภาพใหกับ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี  การสรางอาคารเก็บขยะอันตราย แยกจากอาคารอื่น

คําสําคัญ : การบริหารความเส่ียง  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

จําเปนท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ เพ่ือจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร การวิจัย การทดลอง ท่ีมีลักษณะการใชงาน
ท่ีมีความหลากหลาย ไดแก หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ซึ่งบุคลากรมีความเสี่ยงตออันตรายในการปฏิบัติงาน และอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการเปนสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน
โดยไมไดวางแผนไวหรือไมคาดคิดมากอนวาจะเกิดข้ึน ดังน้ี

1. ไฟไหม เน่ืองจากการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ บางครั้งจะตองใชตะเกียงกาซดวยการใชตะเกียงกาซน้ันหาก
เปลวไฟอยูใกลกับสารท่ีติดไฟงายหรือสารท่ีมีจุดวาบไฟต่ําโอกาสท่ีจะเกิดไฟก็ยิ่งมากข้ึนดวย จึงตองปฏิบัติงานดวยความ
ระมัดระวังและไมใหสารท่ีติดไฟงายอยูใกลไฟ

2. แกวบาด เน่ืองจากอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการสวนใหญเปนอุปกรณจําพวกเครื่องแกวซึ่งแตกไดงายถาอุปกรณ
เหลาน้ีแตกผูปฏิบัติงานอาจถูกแกวบาดได ผูปฏิบัติงานจะตอง ระมัดระวังไมใหอุปกรณเครื่องแกวแตกหรือหัก หากพบควรรีบ
เก็บกวาดโดยเร็วเพ่ือปองกันอันตรายท่ีเกิดข้ึน

3. สารเคมีถูกผิวหนัง สารเคมีทุกชนิดมีอันตรายมากนอยแตกตางกัน บางชนิดมีฤทธ์ิกัดกรอนตอสิ่งของและเน้ือเยื่อ
เปนอันตรายตอผิวหนัง บางชนิดใหไอระเหยเปนอันตรายตอระบบหายใจ บางชนิดไวไฟเปนพิษหรือระเบิดได บางชนิด
สามารถซึมผานเขาไปในผิวหนังทําใหเกิดอันตรายไดมากมายผูปฏิบัติงานจึงไมควรใหสารเคมีถูกผิวหนังหรือเสื้อผา ถาทราบวา
ถูกสารเคมี ไมวาจะเปนชนิดใดก็ตามจะตองรีบลางบริเวณน้ัน ดวยนํ้ามากๆ ทันที เพ่ือไมใหสารเคมีมีโอกาสทําลายเซลล
ผิวหนังหรือซึมเขาไปในผิวหนังได

4. สารเคมีเขาตา ขณะปฏิบัติงานหากกมหรือมองใกลเกินไปอาจทําใหไอของสารเขาตาหรือสารกระเด็นถูกตาได
5. การสูดไอหรือกาซพิษ เมื่อสูดไอของสารเคมีหรือกาซพิษ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานหรือสารท่ีใชในการ

ทดลองก็ตามปกติจะมีอาการตางๆ เกิดข้ึน เชน วิงเวียน คลื่นไส หายใจขัด ปวดศีรษะ เปนตน ซึ่งแลวแตพิษของสารเคมีน้ันๆ
หากไอน้ันกัดเน้ือเยื่อก็จะทําใหระคายตอระบบหายใจดวย

6. การกลืนกินสารเคมี เน่ืองจากอุปกรณบางอยางผูปฏิบัติงานใชปากดูด สารเคมีอาจพุงเขาปากไดหากสารเคมีน้ัน
เปนสารพิษก็ยอมจะเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานควรใชอุปกรณสําหรับชวยในการดูดสารเคมี

อันตรายในหองปฏิบัติการเมื่อเกิดข้ึนแลวจะกอใหเกิดความเสียหายตามมามากมาย บางครั้งเปนความเสียหาย
รายแรงถึงเสียชีวิต และสิ่งแวดลอมถูกทําลาย นอกจากน้ีแลว ยังมีความเสียหายท่ีมองไมเห็นในทันที ไดแก การสูญเสียเวลาใน
การทํางานเน่ืองจากไมสามารถทํางานได ตองเสียเวลาฝกหัดผูอ่ืนใหทําหนาท่ีแทน เสียเวลาในการสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุ
เสียคาใชจายซอมแซมอาคารและเครื่องมือ อุปกรณ และอ่ืนๆ อีกมาก ดังน้ัน อันตรายเกิดข้ึนไดเสมอ แตถามีมาตรการความ
ปลอดภัยท่ีบังคับใชอยางจริงจัง อันตรายจะมีโอกาสเกิดข้ึนนอยมากและจะไมรายแรง แตการเกิดอันตรายมักเกิดข้ึนเมื่อการ
เลือกและตัดสินใจทํา สิ่งใดสิ่งหน่ึงผิดพลาดไป หรือผูปฏิบัติงานขาดความเอาใจใสในงานท่ีทําหรือละเลยเรื่องความปลอดภัย
กอนจะทําการใดๆ จึงจําเปนตองศึกษาหาขอมูลของงานท่ีจะทําท้ังหมด เพ่ือเตรียมความพรอมและการปองกันอันตรายและ
ตองทํางานดวยความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ดังน้ันผูวิจัย จึงสนใจท่ีศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วามีสภาพความ
ปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการอยางไร และควรมีแนวทางการบรหิารความเสีย่งดานความปลอดภัยของการทํางานใน
หองปฏิบัติการอยางไร ซึ่งผลจากการวิจัย สามารถใชเปนสารสนเทศในการพัฒนายกระดับความปลอดภัยหองปฏิบัติการท่ี
เก่ียวของกับสารเคมีใหไดมาตรฐาน อันจะสงผลใหบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความปลอดภัยในการทํางาน
และมีขวัญกําลังใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภยัการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนผลงานวิจัยเชิงสํารวจสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ และเพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดานความปลอดภัยของการทํางานในหองปฏิบัติการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงานการวิจัย ดังน้ี

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ จํานวน
80 คน

เคร่ืองมือท่ีใชการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี
2.1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
2.2 วิเคราะหระดับแนวทางการบริหารความสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม และรายดาน

ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย ดานการปฏิบัติตน
ปลอดภัย และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย มีขอคําถาม จํานวน 48 ขอ

การเก็บรวบรวมขอมูล ไดติดตอประสานผูบริหาร เพ่ือขออนุญาตในเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร
โดยแจกแบบสอบถามและเก็บคืนดวยตนเอง จํานวน 80 ฉบับ และตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามท่ี
ได จํานวน 80 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีแจก

การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการนําเสนอแนวทางการ
ทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยดวยศึกษางานวิจัย เอกสารท่ีเก่ียวของ
ผลการวิจัย

1. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการโดยภาพรวม
สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติงานโดยภาพรวม ท้ัง 4 ดาน ผลการวิจัย พบวา สภาพการ

บริหารความเสี่ยง อยูในระดับปานกลาง โดยมีเพียงดานการปฏิบัติตนใหปลอดภัยเทาน้ัน อยูในระดับมาก ( X = 3.76)
นอกน้ัน อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย ( X = 3.18) ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (X = 3.15) และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย ( X = 3.11) ดังตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 ผลสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการในภาพรวม

2. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ผลการวิจัย พบวา
ในภาพรวมอยู ในระดั บปานกลาง เมื่ อ พิ จารณ ารายประเด็ นพบว า ส วน ใหญ อยู ในระดั บปานกลาง มี เพี ยง
1 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเช้ือ
สารอันตรายสูรางกาย (X = 2.91) หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร (X = 3.00) หนวยงานมีการตรวจ
สุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร (X = 3.01) ดังตารางท่ี 2

ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร X S.D. ระดับความปลอดภัย
1. ดานการบริหารจดัการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 3.15 0.83 ปานกลาง
2. ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย 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
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ตารางท่ี 2 ผลสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

3. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็นอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน
(X = 2.65) หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเช้ือท้ิงของมีคม (X = 2.78) และหนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางท่ีชัดเจน (X =
2.85) ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย

ความปลอดภัยดานบริหารจัดการ X S.D. ระดับความปลอดภัย
1. หนวยงานมีนโยบายดานความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพ 3.41 0.76 มาก
2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดานความปลอดภัย 3.22 0.81 ปานกลาง
3. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร 3.01 1.19 ปานกลาง
4. หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร 3.00 1.03 ปานกลาง
5. หนวยงานจัดอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการ

ใหกับบุคลากร
3.05 0.97 ปานกลาง

6. หนวยงานใหความรูเรื่องการตดิเช้ือ/สารอันตรายสูรางกาย 2.91 0.96 ปานกลาง
7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภยั 3.12 1.08 ปานกลาง
8. หนวยงานมีปายระบุวิธีการใชตดิท่ีเครื่องมือปฏิบตัิการ 3.32 1.12 ปานกลาง
9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพบุคลากรสม่ําเสมอ 3.30 1.22 ปานกลาง

รวม 3.15 0.83 ปานกลาง

ความปลอดภัยดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม X S.D. ระดับความปลอดภัย
1. หนวยงานมีโครงสรางอาคารมัน่คงแข็งแรงพ้ืนเรียบไมลื่นแสดงเครื่องหมายพ้ืนตางระดับ 3.48 0.94 มาก
2. ในหองปฏิบัติการมแีสงสวาง อุณหภูม ิการระบายอากาศเหมาะสม 3.56 0.84 มาก
3. ในหองปฏิบัติการมกีารจัดวางเครือ่งมอื/การนั่งเหมาะสม 3.58 0.81 มาก
4. ในหองปฏิบัติการมอีางลางมอืเพียงพอในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 3.79 0.86 มาก
5. ในหองปฏิบัติการมนี้ํายาลางมือ ผาเชด็มือเพียงพอ 3.35 0.94 ปานกลาง
6. หนวยงานมีฝกบัว/ที่ลางตา ในรัศมี 30 เมตร 2.95 1.08 ปานกลาง
7. หนวยงานแยกพ้ืนที่ และชี้บง พ้ืนที่สะอาด และพ้ืนทีอ่ันตราย 2.88 1.06 ปานกลาง
8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บตัวอยาง/สารเคมี/อาหาร 3.54 1.04 มาก
9. ในหองปฏิบัติการมีปายหามกิน ดืม่ เสรมิสวย 3.30 1.06 ปานกลาง
10. หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมีคมอยางถูกตองปลอดภัย 3.20 1.08 ปานกลาง
11. หนวยงานมรีะเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ทิง้ของมีคม 2.78 1.13 ปานกลาง
12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางชัดเจน 2.85 1.14 ปานกลาง
13. หนวยงานมกีารแยกประเภทขยะมูลฝอย/ของเสียขยะอันตราย

และขยะติดเชื้อ
2.96 1.12 ปานกลาง

14. หนวยงานมีสถานที่กําจัดเก็บขยะอนัตรายใหไดมาตรฐาน 2.65 1.13 ปานกลาง
15. หนวยงานมกีารตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชือ้ 3.11 1.10 ปานกลาง
16. หนวยงานมอีุปกรณดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย 3.19 1.06 ปานกลาง
17. หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉกุเฉนิ 3.04 1.03 ปานกลาง
18. หนวยงานมเีครือ่งสํารองไฟสําหรับเครือ่งมือหลกั/สําคัญ 3.18 1.06 ปานกลาง
19. หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศในหองเก็บสารเคมีหองเรียน/หองวิจัย 3.11 1.15 ปานกลาง

รวม 3.18 0.80 ปานกลาง
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4. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก  ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอ่ืน เพ่ือสรางภูมิคุมกัน ( X = 3.06)
หนวยงานมีนํ้ายาฆาเช้ือท่ีมีประสิทธิเช็คโตะเมื่อเสร็จงานเก่ียวกับเช้ือ (X =3.48)  ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี (X = 3.49)
ดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย

5. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย สภาพความปลอดภัยในการทํางาน
ในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย ผลจาการวิจัย พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบวา สวนใหญอยูในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด  3  ลําดับ  ไดแก ทานมีชุดทําความ
สะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit) ( X = 2.64) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง (X
= 2.82) หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ  (X = 3.49) ดังตารางท่ี 5
ตารางท่ี 5 สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย

ความปลอดภัย ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย X S.D. ระดับความปลอดภัย
1. สวมเสื้อกาวนเมื่อตรวจวิเคราะหตัวอยาง 3.99 1.09 มาก
2. ถอดเสื้อกาวนเมื่ออกจากหองปฏิบัติการ 3.98 1.08 มาก
3. ทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใชซ้ํา 3.80 1.07 มาก
4. ฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอ่ืน เพ่ือสรางภูมิคุมกัน 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-ปดประต/ูใช key board/ออกจาก

หองปฏิบัติการ
3.95 0.94 มาก

9. ทําความสะอาดบริเวณปฏิบตัิงานทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน 4.05 0.88 มาก
10 หนวยงานมีนํ้ายาฆาเช้ือท่ีมีประสิทธิเช็ดโตะเมื่อเสร็จงานเก่ียวกับเช้ือ 3.48 1.11 มาก

รวม 3.76 0.77 มาก

ความปลอดภัย ดานการปฏบิัตงิานปลอดภัย X S.D. ระดับความปลอดภัย
1. ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณติดบนเคร่ืองมือหรือบริเวณที่ตองการชี้บง

biohazard/สารเคมีอันตรายและสารกมัมันตรังสี
3.26 0.96 ปานกลาง

2. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้งของมีคม ติดเชื้อ ไมร่ัวซึม มีปายbiohazard 2.86 1.16 ปานกลาง
3. ทานใชน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ 3.55 1.05 ปานกลาง
4. หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ 3.18 1.04 ปานกลาง
5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ 2.85 1.18 ปานกลาง
6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit) 2.64 1.26 ปานกลาง
7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยกประเภท 3.08 1.21 ปานกลาง
8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้งแยกเคร่ืองแกวแตก 2.96 1.26 ปานกลาง
9. หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพทติดตอบุคคล/หนวยงานเพื่อ

ขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2.95 1.26 ปานกลาง

10. หนวยงานมีการวิเคราะหความเส่ียงของความปลอดภัย
อยางนอยปละคร้ัง

2.82 1.16 ปานกลาง

รวม 3.11 0.91 ปานกลาง
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สรุปผลวิจัย
1.  สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติงานโดยภาพรวม ท้ัง 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหาร

จัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 2) ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย 3) ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย 4) ดานการ
ปฏิบัติงานปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีอยูดานเดียวท่ี
อยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิบัติตนใหปลอดภัย ( X = 3.76) นอกน้ัน อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย ( X = 3.18) ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (X = 3.15) และดาน
การปฏิบัติงานปลอดภัย ( X = 3.11)

2. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง
1 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเช้ือ
สารอันตรายสูรางกาย (X = 2.91) หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร (X =3.00)  หนวยงานมีการตรวจ
สุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร (X = 3.01)

3. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็นอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน
( X = 2.65) หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเช้ือ ท้ิงของมีคม ( X = 2.78) และหนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางท่ีชัดเจน
(X = 2.85)

4. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวม
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
จากประเด็นท่ีมีคาเฉลีย่จากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอ่ืน (ถามี) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน (X = 3.06) หนวยงานมี
นํ้ายาฆาเช้ือท่ีมีประสิทธิเช็คโตะเมื่อเสร็จงานเก่ียวกับเช้ือ (X = 3.48) สวมหนากากปองกันสารเคมี (X = 3.49)

5. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย ผลจาการวิจัย พบวาใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก มีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit) ( X = 2.64)  หนวยงานมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง (X = 2.82) หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ  (X = 3.49)

อภิปรายผล
1. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเช้ือ/สารอันตรายสูรางกาย,
หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร และหนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรเพ็ญ กํ่านารายณ กลาวไววา การบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเปนสิ่งสําคัญ
ท่ีอาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหองปฏิบัติการ สิ่งแวดลอม และชุมชนได การสํารวจบงช้ีอันตรายและ
วิเคราะหความเสี่ยงในหองปฏิบัติการ ท้ังดานกายภาพ สารเคมี สารชีวภาพ อุปกรณปองกันตนเองสวนบุคคล ระบบรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน รวมท้ังระบบการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ และดานการใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัยของผูท่ี
เก่ียวของกับหองปฏิบัติการ โดยใชวิธีการทางอาชีวนามัยและความปลอดภัยท่ีเรียกวาวิธีการ checklist โดยทําการสํารวจใน
หองปฏิบัติการสําหรับจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรการแพทยของหนวยงาน และพบวาระดับความปลอดภัยท่ีได
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มาตรฐานนอยท่ีสุด 3 ลําดับสุดทาย ไดแก การใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความปลอดภัยของบุคลากรในหองปฏิบัติการ การ
จัดการระบบการกําจัดของเสียจากหองปฏิบัติการ และการบริหารระบบจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ซึ่งจัดเปน
ลําดับความเสี่ยงของหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนของสถานวิทยาศาสตรรีคลินิกท่ีควรหามาตรการในการปองกัน
และหาแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยางเรงดวน นอกจากน้ันยังพบวาบุคลากรของหองปฏิบัติการ
ตองสัมผัสสารเคมีอันตรายหลากหลายชนิดท้ังสารเคมีท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง สารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ สารกอมะเร็ง
รวมท้ังสารชีวภาพตางๆ ท่ีอาจกอนใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได

2 . สภาพความปลอดภัย ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3
ลําดับ ไดแก หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน, หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเช้ือ ท้ิงของมีคม และ
หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรพรรณ ภูษภักดีภพ (2545) กลาวไววา สถานท่ี
กําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน ควรเปนหองซึ่งอยูในตัวอาคารช้ันเดียว แยกจากอาคารอ่ืน คุณลักษณะของ
หองปฏิบัติการ วัสดกุอสรางผนังเพดาน พ้ืนและพ้ืนผิวโตะจะตองเลอืกใหเหมาะกับการปฏบิัติงาน ท้ังน้ี โดยคํานึกถึงคุณสมบัติ
ของวัสดุท่ีจะนํามาใชหองเก็บสารเคมี ควรแยกจากหองปฏิบัติการ กรณีจําเปนตองเก็บสารเคมีหลายๆ ประเภทในปริมาณ
มากๆ ควรออกแบบโดยเฉพาะอาคารเก็บสารเคมีท่ียังไมไดใชและใชแลว และจะตองคํานึกถึงความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร
แลว จะตองคํานึกถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการปองกันการปนเปอนของสารพิษซึ่งจะมีผลตอ ผูปฏิบัติงาน
อาจารย และนักศึกษาได รวมท้ังอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชนดวย

3. สภาพความปลอดภัย ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวน
ใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ทาน
ฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอ่ืน (ถามี) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน, หนวยงานมีนํ้ายาฆาเช้ือท่ีมีประสิทธิเช็คโตะเมื่อเสร็จงานเก่ียวกับเช้ือ และ
ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี มีคาเฉลี่ยเทากับ และการปฏิบัติตนปลอดภัย จะตองมีวิธีการปองกัน และการใหความรู ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อะเคื้อ อุณหเลขกะ และคณะ (2557) เรื่อง การปองกันการติดเช้ือจากเลือดและสารคัดหลังขณะ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน เครือขายบริการสุขภาพท่ี 1 กลาวไววา การปองกันการติดเช้ือ มีดังน้ี 1) การ
แพรกระจายเช้ือทางอากาศ จะตองใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล 2) การทําความสะอาดมือเพ่ือปองกันเช้ือไวรัสตับอักเสบบี
และซี 3) การปองกันอุบัติเหตุจากการติดเช้ือจากของมีคมการบาดเจ็บ โดยทุกขอท่ีกลาวมา หนวยงานจะตองใหความรู
พ้ืนฐานกับผูปฏิบัติงานวาหนทางไหนท่ีเช้ือเขาสูรางกาย โดยการตรวจสุขภาพประจําป การฉีดวัคซีนปองกันโรคใหกับ
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมการปองกันการติดเช้ือขณะปฏิบัติงาน ดวยการบรรยาย สาธิต และการฝกปฏิบัติใชอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล

4. สภาพความปลอดภัย ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย ผลจาการวิจัย พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลีย่จากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก มี
ชุดทําความสะอาด (Spill Kit) ( X 2.64)  หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง ( X 2.82)
หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ  (X 3.49) ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ เสนอไววา
ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ “ความปลอดภัย” คือ เปาหมายหลักของการท่ีจะทําใหทุก
หองปฏิบัติการมีความปลอดภัย จําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมท้ังมีโครงสรางการบริหารจัดการและ
ผูรับผิดชอบงานดานตางๆ ท่ีชัดเจน มีนโยบายเปนเครื่องกําหนดทิศทางการทิศทางการทํางาน การดําเนินการตางๆ เหลาน้ี
ตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะดาน จึงควรมีการแบงงานออกเปนกลุมตามลักษณของงานและความรูท่ีใช เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดคลองและงายตอการกํากับดูแลติดตามตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงและแกไขไดทันกาล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการ
ปองกันและลดความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มีองคประกอบ 7 ดานซึ่งมีความเช่ือมโยงกัน ดังรูปท่ี 1
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ภาพท่ี 1 องคประกอบหลักของหองปฏิบัติการปลอดภัย

จากผลการวิจัยสรุปขอเสนอแนะสําหรับนําไปใช ไดดังตอไปนี้
1. การแตงต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือกําหนดนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ แผนงานดานความปลอดภัย
2. การจัดอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
3. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
4. การตรวจสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี
5. การสรางอาคารเก็บขยะอันตราย แยกจากอาคารอื่น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย และผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม จิตตการุญ  ท่ีไดใหคําแนะนํา

แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอขอบคุณคณะ
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพ่ือ
ใชในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีไดสนับสนุนทุนการวิจัย
ครั้งน้ี   ทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหการอุปการะอบรมเล้ียงดูตลอดจนสงเสริมการศึกษา และสามีท่ีใหกําลังใจ
อีกท้ังขอขอบคุณพ่ีๆ นองๆ สํานักงานคณบดีฯ ท่ีใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและ
งานวิจัยทุกทาน ท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามาอางอิงในการทําวิจัย  จนกระท่ังงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร
อะ เค้ือ  อุณ ห เลขกะ และคณ ะ. (2557). รายงานผลการดํ า เนิ นงานโครงการป องกันติ ด เชื้ อจากเลือดและสารคั ด

หลั่ งขณ ะปฏิบั ติ งานของผู ปฏิบั ติ การแพทยฉุ ก เฉิ น  เครือข ายบริการสุขภาพ ท่ี  1 . คณ ะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยส าหรรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group” 

DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES ON "GOOD CITIZENS IN PRIMARY  
           SCHOOL LIFE IN TON PAO MUNICIPALITY BY FOCUS GROUP PROCESS" 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่อง“พลเมืองดีในวิถี

ชีวิตประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองต้นเปา ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาจ านวน 30 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมด้วยตัวเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t – test (Distribution) ผลการวิจัยพบว่า 1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ค่า 
E1/E2 เท่ากับ 84.78 / 84.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้โดยใช้เกณฑ์ 80/80 2.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : 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      

บทน า 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยปรากฏไว้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจ
ถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นและจากการสอบถามและ
ส ารวจครูในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาพบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเน้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
ประชาธิปไตยหรือเน้นการเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนเพราะเนื่องจากว่าเวลาเรียนไม่พอที่จะส่งเสริมการ
เป็นพลเมืองดีและไม่มีครูทางด้านสังคมศึกษาที่จะให้ค าแนะน า จึงท าให้ไม่มีความรู้และความเข้าใจในประชาธิปไตยหรือความรู้
ความเข้าใจท่ีเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
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ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ท่ีรวบรวมสื่อ กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
ผสมผสานสาระและเป็นนวัตกรรมการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมช่วยเร้าความสนใจ 
รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างความมั่นใจให้แก่ครูเพราะชุดกิจกรรมมี
การจัดระบบการใช้สื่อ ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งมีข้อแนะน า การใช้ส าหรับครู ท าให้ครูมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะสร้าง
ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจและการเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาอันจะ
เป็นการปลูกฝังเพื่อให้เป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยในอนาคต 
              วัตถุประสงค์งานวิจัย 
                 1.  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group” ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
                  2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ก่อน และหลังใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา  โดย
กระบวนการ Focus group” 
 
วิธีด าเนินการวจิัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นเชิงปริมาณ 

เชิงปริมาณ คือ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 ภาคเรียนที่2 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 ภาคเรียนที่2 โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน 30 คน  
   
วิธีด าเนินการวจิัยประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก ่

 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย จ านวน 1 ฉบับ มี 20 ข้อ 

เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

            การสร้างและหราคุณภาพของเคร่ืองมือ  
1.  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย  

 1.1  ศึกษาค้นคว้า ต ารา ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 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 การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก  
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 1.3 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้อง (IOC) และประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมซึ่งพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

 1.4  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปทดสอบกับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try out) จ านวน 9 
คน เพื่อหาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยสังเกตพฤติกรรมการเรียน ซักถามปัญหาต่าง ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 1.5 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อความถูกต้องก่อนน าไปใช้จริง 

 1.6 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แก้ไขสมบรูณ์แล้วไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน 

 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรรับนักเรียน  
 2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษา

แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับนักเรียน   

 2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย เป็นข้อทดสอบ

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
 2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อประเมินความ

สอดคล้องระหว่าง แบบทดสอบกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 2.5 การหาค่าความตรงของเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม

ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้ 

 2.6 จัดพิมพ์ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป 

 2.7 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปทดลองใช้ ดังนี้ 
 2.7.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
 2.7.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 6 เล่มตามกิจกรรมการเรียนรู้ใน

แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา เพื่อน าผลมาหาประสิทธิภาพ 
 2.7.3 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นชุด

เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อน าคะแนนไปหาประสิทธิภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. การทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย   ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงทดลอง 
แบบ (One – Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังนี้  

ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับพลเมืองดีในวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยส าหรับ 
 3. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย โดยก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน 

 3.1 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการอบรมนักเรียน 
 3.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังก่อนและหลังเรียน 
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ผลการวิจัย 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขต

เทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group ” ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1 .พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และหราประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ือง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ส าหรรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group” ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 
ตารางที่ 1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองในวิถีชีวิต 
              ประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการFocus group ” กลุ่ม 
              ตัวอย่าง จ านวน 30คน 

กลุ่มทดลอง E1/E2 
กลุ่มตัวอย่าง 84.78 / 84.28 

จากตารางที่ 1 พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาใน
เขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group ”  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ84.78 / 84.28 ซึ่งทั้ง 
E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
          2.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหรลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง“พลเมืองดีในวิถีชีวติ 
ประชาธิปไตยส าหรรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group” 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม 

การเรยีนรู ้
การสอบ N �̅� S.D. D D2 t 
ก่อนเรียน 30 3.47 0.97 

149 798 -21.29* 
หลังเรียน 30 8.54 0.92 

** นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนด้วยชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนที่ได้รับการสอน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานเนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ ช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับพลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย  

 
อภิปรายผล 

1.  จากการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา มีประสิทธิภาพ 84.78 /84.28 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80 / 80 
ที่เป็นเช่นนี้ เรื่องมาจาก การพัฒนา ชุดกิจกรรม ได้ด าเนินการตามหลักการสร้างชุดการเรียนรู้อย่างมีระบบโดยมีการวิเคราะห์
เนื้อหา และกิจกรรม ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอน อีกครั้งผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ทั้ง
ในด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา เพื่อหาข้อบกพร่อง ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และ
นอกจากนี้ได้หาประสิทธิภาพของก่อนน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สิริพร ทิพย์สิงห์ ( 2545 
หนา้ 75) ที่กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ก่อนน าไปใช้ ท าให้ครูมั่นใจ ว่า ชุดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 
ในการท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง โดยการหาประสิทธิภาพทุกขั้นตอนตามล าดับจะท าให้ชุดการเรียนรู้มีคุณภาพจึงส่งผลให้
นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากชุดกิจกรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรยีนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดี
ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ ช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับพลเมืองดีในวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2542) ที่กล่าวว่าชุดกิจกรรมช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอด
เนื้อหาวิชาที่ทับซ้อนเขาความสนใจของผู้เรียนให้สนใจเรียนดีขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนช่วยให้ผู้สอนมั่นใจใน
การสอนช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดอย่างเดียวกัน ช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจเร็วขึ้ นและช่วยเปลี่ยนเจตคติ ในการเรียนได้ ชุด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้มีการวางแผนและด าเนินการท าอย่างมีขั้นตอนรวมทั้งมี
การประเมินประสิทธิภาพ โดยผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และการประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอนได้เรียนรู้อย่างเป็ นระบบ และ
นอกจากน้ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  รัตนะ บัวลา (2540) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองกับการ
สอนตามคู่มือครูพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าของ
นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา มี ชุดกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรมและชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
ค่า E1/E2 เท่ากับ 84.78 / 84.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้โดยใช้เกณฑ์ 80/80  

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนท่ีได้รับการสอนด้วยกิจกรรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านสันมะฮกฟ้าที่อนุเคราะห์สถานที่และนักเรียนที่ใช้ เป็นกลุ่มทดลองในโรงเรียน และ
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน ากระบวนการต่างๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงกับกลุ่มที่ได้รั บการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบปกติ 3) ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความ สามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิต
จริง ตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง 24 คน และกลุ่มควบคุม 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความสามารถในการ
ให้การปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิต
จริงมีพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น  
 
ค ำส ำคัญ :  กิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องชีวิตจริง ความสามารถในการแก้ปญัหา  
 ความสามารถในการใหเ้หตผุล 

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 
 
บทน ำ   
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความส าคัญ
อย่างมาก มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน เป็นเครื่องมือที่แสดงออกทางความคิด มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ เป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้เป็นคนมีเหตุผลตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา  ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่าน้ัน
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆ  เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ท าให้โลกมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
มากมายในทุกวันนี้ และส่งเสริมให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สสวท., 2555) สอดคล้องกับแนวคิดของอัมพร ม้าคนอง 
(2558) ที่ว่าคณิตศาสตร์มีความส าคัญทั้งในแง่ของการใช้งานในชีวิตจริง และการพัฒนาการศึกษาให้กับคนในสังคม จึงมีความ
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทุกยุคทุกสมัยอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน คณิตศาสตร์ยิ่งมี
ความส าคัญมากขึ้นในมุมมองการเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาความคิด ความเป็นเหตุเป็นผล และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะชีวิต  แม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่มีความส าคัญมากก็ตาม แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร นักเรียนจ านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างเหตผุล การ
สื่อสารหรือการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาต่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สสวท., 2555) เห็นได้จากผลการประเมิน เช่น การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ประเมิน
นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ มีจุดเน้นท่ีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในปัญหา
แปลกใหม่ที่อยู่ในบริบทของโลกในชีวิตจริง ผลการประเมินยังพบอีกว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ในปี 
2009 ปี 2012 และปี 2015 คิดเป็น  419  คะแนน 427 คะแนน และ 415 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยที่ 500 
คะแนนของ OECD ทั้งสามครั้ง (โครงการ PISA ประเทศไทย สสวท., 2557)  อีกทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (ONET) พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 
2557 และปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 22.73 คะแนน 20.48 คะแนน และ 21.74 คะแนน ตามล าดับจากคะแนนเต็ม 
100 ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2556 - 2558) และจาก
รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก PISA พบว่า ถ้าจ าแนกตามแขนงวิชา ได้แก่ พีชคณิต วิยุตคณิต ฟังก์ชัน เรขาคณิต 
จ านวน ความน่าจะเป็นและสถิติ ผลการประเมินช้ีว่าพีชคณิตเป็นเรื่องที่ยากที่สุดส าหรับนักเรียนอายุ 15 ปีในทุกประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่านักเรียนไทยมีความอ่อนด้อยในด้านพีชคณติมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับแขนงวิชาอื่นๆ (สสวท., 2555) จาก
ผลการวิจัยและผลการประเมินที่กล่าวมาบ่งบอก ถึงการขาดคุณภาพของนักเรียนไทยและการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ของ
ประเทศ  
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ไปสู่สถานการณ์ในชีวิตจริงสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทีม่ีจุดเน้นที่การประยุกต์ ใช้ความรู้และทักษะในปัญหาแปลกใหม่ที่อยู่ในบริบทของโลก
ในชีวิตจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นท่องจ าข้อมูลพื้นฐาน
มาเป็นการพัฒนาทักษะและกระบวนทางคณติศาสตรข์องผู้เรียนอย่างเพียงพอที่จะสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้แล้วไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิผล (ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ, 2558) สอดคล้องกับแนว
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง เป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการให้
นักเรียนได้คิดค้นคณิตศาสตร์ภายใต้การแนะน าของครู โดยน าปัญหาหรือสถานการณ์ในโลกจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เรียนรู้และการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้นัก เรียนได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับกระบวนการที่นัก
คณิตศาสตร์ได้คิดค้นคณิตศาสตร์ขึ้นมา ให้นักเรียนพัฒนาและใช้โมเดลแบบไม่เป็นทางการที่สร้างขึ้นเองในการแก้ปัญหา 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบแผนพัฒนาขึ้นจากความรู้แบบไม่เป็นทางการของนักเรียนผ่านการแนะน าของครูและการ
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อภิปรายร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระดับความรู้ความเข้าใจ  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่สูงขึ้น 
(Doorman and others, 2007) จากความส าคัญ หลักการและเหตุผลดังกลา่วผู้วิจัยจงึสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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. นักเรียนที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมคีวาม 
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. นักเรียนที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมคีวาม 
สามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 3. นักเรียนที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมคีวาม 
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุม่ที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์แบบปกต ิ
 4. นักเรียนที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมคีวาม 
สามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุม่ที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์แบบปกติ 
 
วิธดี ำเนินกำรวิจัย  
  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมูิภาค) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ ผู้วิจัยเลือกนักเรียนจ านวน 2 
ห้องเรียน เพื่อจัดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงส าหรับกลุ่มทดลอง และแผนการจัดการเรยีนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบปกตสิ าหรับ
กลุ่มควบคุม เรื่อง เซตและการให้เหตุผล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 18 แผน ใช้เวลาสอน 18 คาบเรียน 
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   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และแบบวัดความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ทั้งฉบับก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ฉบับ
ละ 4 ข้อ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมด้านภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญแลว้น าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนท่ีไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัย พบว่า มีค่าความเที่ยง ความยาก อ านาจจ าแนก ดังนี ้ 
      2.1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ฉบับกอ่นเรียน มีค่าความเที่ยงเป็น 0.84 
ค่าความยากเป็น 0.56 – 0.67 และค่าอานาจจ าแนกเป็น 0.43 – 0.77 
     2.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ฉบับหลงัเรียน มีค่าความเที่ยงเป็น 0.86  
ค่าความยากเป็น 0.47 – 0.54 และค่าอ านาจจ าแนกเป็น 0.48 – 0.68  
     2.3 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ฉบบัก่อนเรียน มีค่าความเที่ยงเป็น 0.75 
ค่าความยากเป็น 0.58 – 0.66 และค่าอ านาจจ าแนกเป็น 0.41 – 0.60  
     2.4 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ฉบบัหลงัเรียน มีค่าความเที่ยงเป็น 0.79  
ค่าความยากเป็น 0.57 – 0.67 และค่าอ านาจจ าแนกเป็น 0.52 – 0.65  
  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. ท าหนังสือขออนุญาตท าการวิจยัถึงผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อขอความ
อนุเคราะหเ์ก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. คัดเลือกห้องเรยีนผู้วิจัยคัดเลือกห้องเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 2 ห้องเรียนด้วยวิธีการ ดงันี้ 
      2.1 น าคะแนนการสอบเข้าเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกห้องมาหาค่าเฉลี่ยแล้วพิจารณา
เลือกห้องเรียนทีน่ักเรียนมีคะแนนสอบเข้าเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ใกล้เคียงกันจ านวน 2 ห้องเรียนพบว่าห้องที่มีคะแนน
เฉลี่ยใกล้เคียงกัน 2 ห้องคือห้อง 4/5 มีคะแนนเฉลี่ย 32.09 คะแนนและห้อง 4/6 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 30.91 คะแนน 
            2.2 ทดสอบความแปรปรวนโดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่า ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันจึง
ท าการทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวิชาคณติศาสตร์ก่อนการทดลองด้วยการทดสอบที (t-test) ซึ่งพบว่า
ไม่แตกต่างกันนั่นคือนักเรียนท้ังสองห้องมีผลสมัฤทธ์ิไม่แตกต่างกัน 
             2.3 สุ่มห้องทดลอง 1 ห้องและห้องควบคุม 1 ห้องด้วยวิธีการจับสลากปรากฏว่าสุ่มได้นักเรียนห้อง 4/5 
เป็นกลุ่มทดลองห้อง 4/6 เป็นกลุม่ควบคุม 
   การวิเคราะห์ข้อมลู 
    การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
   1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   ผู้วิจัยน าผลจากการท าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มาตรวจให้คะแนนและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป โดย
ท าการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้คะแนนสอบจากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลฉบับ
ก่อนเรียน และหลังเรียนของทั้ง 2 ฉบับ มาค านวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต �̅�)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ดังนี ้ 
    1.1 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุม่ที่ ไดร้ับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวการศกึษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรยีน โดยคะแนนสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (t-test dependent)  
    1.2 เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุม่ที่ ไดร้ับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวการศกึษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรยีน โดยคะแนนสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (t-test dependent)  
    1.3 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุม่ที่ไดร้ับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ทีส่อดคล้องกับชีวิตจริงกับกลุ่มที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบปกต ิ(t-test independent) 
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    1.4 เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุม่ที่ไดร้ับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ทีส่อดคล้องกับชีวิตจริงกับกลุ่มที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบปกต ิ(t-test independent)  
   2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
    2.1 วิเคราะห์พัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ นักเรียนกลุม่
ทดลอง โดยศึกษาจากร่องรอยการท างานของนักเรียนจากใบกิจกรรม และการตอบ ค าถามในช้ันเรียน รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่พบขณะด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อประกอบการอธิบายผลที่เกดิขึ้นระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
     2.2 วิเคราะห์พัฒนาการของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง โดยศึกษาจากร่องรอยการท างานของนักเรียนจากใบกิจกรรม และการตอบค าถามในช้ันเรียน รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่พบขณะด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อประกอบการอธิบายผลที่เกดิขึ้นระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
   กรอบแนวคิดการวิจยั 
  
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวกำรศึกษำคณิตศำสตร์ทีส่อดคล้องกับชีวิตจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรวิจัย  
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
กลุ่มทดลอง  
ตำรำงที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยเลขคณิต ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) และการทดสอบค่าท ี(t-test) เพื่อทดสอบ  

คะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรร์ะหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนกลุ่มทดลอง 

รายการ n X  s t 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

24 
24 

9.79 
18.29 

1.99 
3.73 

-9.83* 

*p < .05 

ขั้นที ่1 การท าความเข้าใจบริบทปัญหา เป็นขั้นตอนของการให้สถานการณ์หรือบริบทปญัหาที่
อยู่ในชีวิตจริง จากนั้นให้นักเรียนท าความเข้าใจบริบทปญัหานั้น 

ขั้นที ่2 การแสดงวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนของการให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองที่เหมาะสม
กับสถานการณ์หรือบริบทท่ีก าหนดให้ โดยให ้นักเรียนท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
และให้ค าแนะน านักเรยีนตามความจ าเป็น 

ขั้นที ่3 การเปรยีบเทียบหรืออภิปรายค าตอบ เป็นขั้นตอนของการน าเสนอและเปรียบเทียบ
แบบจ าลองกับนักเรยีนคนอ่ืนๆ โดยผ่านการมีปฏิสมัพันธ์ในรูปแบบของการท างานร่วมกัน การ
อภิปราย และการสะท้อนความคดิ เพื่อหาวิธีการ แก้ปัญหาที่เหมาะสมจากวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย และให้นักเรยีนเกิดความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ
มากยิ่งข้ึน 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์

ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณติศาสตร ์

ขั้นที ่4 การสรุป เป็นขั้นตอนของการให้นักเรียนสรุปผลและ สะท้อนสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู ้
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 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนเรยีนและหลังเรยีนเท่ากับ 9.79 และ 18.29 
ตามล าดับ จากคะแนนเตม็ 32 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.99 และ 3.73 ตามล าดับ จากการทดสอบค่าที 
พบว่า นักเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
กลุ่มทดลอง  
ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยเลขคณิต ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) และการทดสอบค่าท ี(t-test) เพื่อทดสอบ

คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุม่ทดลอง 

รายการ n X  s t 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

24 
24 

6.75 
14.41 

1.98 
1.38 

-20.75* 

*p < .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนเรยีนและหลังเรยีนเท่ากับ 6.75  และ 14.41 
ตามล าดับ จากคะแนนเตม็ 24 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 และ 1.38 ตามล าดับ จากการทดสอบค่าที 
พบว่า นักเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม  
ตำรำงที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยเลขคณิต ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) และการทดสอบค่าท ี(t-test) เพื่อทดสอบ

คะแนนความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรร์ะหว่างนักเรียนกลุม่ทดลองกับนักเรียนกลุม่ควบคุม 

รายการ n X  s t 

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

24 
24 

18.29 
13.95 

3.73 
1.39 

5.32* 

*p < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนกลุม่ทดลองและนักเรยีนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากับ 18.29 และ 13.95 
ตามล าดับ จากคะแนนเตม็ 32 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.73 และ 1.39 ตามล าดับ จากการทดสอบค่าที 
พบว่า นักเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุม่ควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม 
ตำรำงที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( s ) และการทดสอบค่าท ี(t-test) เพื่อ

ทดสอบคะแนนความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ระหวา่งนักเรียนกลุม่ทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม 

รายการ n X  s t 

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

24 
24 

14.41 
11.16 

1.38 
2.14 

6.25* 

*p < .05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนกลุม่ทดลองและนักเรยีนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากับ 14.41  และ 11.16 
ตามล าดับ จากคะแนนเตม็ 24 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 และ 2.14 ตามล าดับ จากการทดสอบค่าที 
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พบว่า นักเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุม่ควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 5. ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง  
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีพัฒนาการของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น 

 
อภิปรำยผล  
  จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 มีประเด็นการอภิปราย 4 ประเด็นตามสมมติฐาน ดังนี ้
 1. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dickinson & 
others (2010) ที่ได้ศึกษาผลของการน าแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงมาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์แก่
นักเรียน ผลการศึกษาพบว่าการน าแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ช่วย
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนและพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาให้แก่นักเรียนได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญจมาศ ฉิมมาลี (2550) ทีไ่ด้ท าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้ค าถามระดับสูงประกอบแนวทางพัฒนา
ความคิดทางคณิตศาสตร์ของฟรายวิลลิกท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ค าถามระดับสูงมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ร้อยละ 50  
 2. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Fauzan, 
Slettenhaar, and Plomp (2002) ที่พบว่า การศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงส่งผลในเชิงบวกกับกระบวนการ
เรียนการสอนในห้องเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูใ้นเชิงบวก และเป็นวิธีการที่มีศักยภาพส าหรับการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้เหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการวิจัยของ 
ธัญพิมล จันทร์นุ่ม (2558) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ร่วมกับการพัฒนาความคิดของเด็กที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงร่วมกับการพัฒนาความคิดของเด็กมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
 3. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับชีวิตจริงมีความเหมาะสมในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับชีวิตจริงเป็นการเน้นให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากการท ากิจกรรมทั้ง 4 ขั้น 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับสุณิสา สุมิรัตนะ (2555) ที่ได้
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีการรู้
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีการรู้คณิตศาสตร์
ด้านสมรรถนะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์กลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงมีความเหมาะสมในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัญพิมล จันทร์นุ่ม (2558) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ร่วมกับการพัฒนาความคิดของเด็กที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
การศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงร่วมกับการพัฒนาความคิดของเด็กมีความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงร่วมกับการพัฒนาความคิด
ของเด็กมีพัฒนาการของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น  
 5. จากการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง  
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีพัฒนาการของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น อาจเป็นเพราะว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจบริบทปัญหา เป็นขั้นตอนของการให้สถานการณ์หรือบริบทปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริง 
จากนั้นให้นักเรียนท าความเข้าใจบริบทปัญหานั้น ขั้นที่ 2 การแสดงวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนของการให้นักเรียนสร้าง
แบบจ าลองที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบทที่ก าหนดให้ โดยให้ นักเรียนท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มและให้
ค าแนะน านักเรียนตามความจ าเป็น ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบหรืออภิปรายค าตอบ เป็นขั้นตอนของการน าเสนอและ
เปรียบเทียบแบบจ าลองกับนักเรียนคนอ่ืนๆ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของการท างานร่วมกัน การอภิปราย และการ
สะท้อนความคิด เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมจากวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 4 การสรุป เป็นขั้นตอนของการให้นักเรียนสรุปผลและ 
สะท้อนสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ล้วนแล้วเป็นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ที่กล่าวไว้สรุปได้ว่า องค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุ
มีผลและรู้จักการให้เหตุผล คือ ควรให้ผู้เรียนได้พบกับโจทย์หรือปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ และเป็นปัญหาที่ไม่ยากเกิน
ความสามารถของผู้เรียนที่จะคิดและให้เหตุผล โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้คิดและอธิบาย ใหเ้หตุผลประกอบแนวคิดในแต่ละ
ขั้นของการแก้ปัญหา โต้แย้งหรือสนับสนุนเกี่ยวกับแนวคิดหรือข้อสรุปของสมาชิกในกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากปัญหาหรือความรู้
ทางคณิตศาสตร์มายืนยันหรือคัดค้าน เพื่อแสดงความสมเหตุสมผล  ทั้งหมดเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงซึ่งเป็นผลมาจากการสอนตามแนวคิดอย่างเคร่งครัดของผู้วิจัย 
 
สรุปผลกำรวิจัย   
 1. นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมคีวามสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมคีวามสามารถ
ในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมคีวามสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สงูกว่านักเรียนท่ีไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 4. นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมคีวามสามารถ
ในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์สงูกว่านักเรียนท่ีไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
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 5. นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมพีัฒนาการ
ของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตผุลทางคณิตศาสตรด์ีขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้สื่อการ
สอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE 
LEARNING ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์  โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์  (1036220) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 1 จ านวน 25 คนได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER  SAMPLING) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 10
แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนมัลติมีเดีย สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า หลังจากนักศึกษา
ได้เรียนจากสื่อนี้แล้วพบว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด  

  
ค าส าคัญ : มัลติมเีดีย  โมบายเลิรน์นิ่ง 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 
 
บทน า 

 ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) หมวด 4 มาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตราที่ 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและ (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2552 ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นความสามารถของผู้เรียนที่ท าให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กล่าวถึงพันธกิจ
ที่ส าคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา คือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

การที่ผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในสภาพต้องปรับปรุงคงเนื่องมาจากหลายสาเหตุประกอบกันแต่สาเหตุที่
ส าคัญมากเป็นท่ียอมรับกันในวงวิชาการทั่วไป คือ วิธีการสอนของครูผู้สอน โดยส่วนใหญ่ครูจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในการ
สอน เน้นเนื้อหาที่มีในหลักสูตรเท่านั้น มุ่งเน้นไปที่การให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องโดยไม่ค านึงถึงวิธีการคิดหาค าตอบนั้นมา  
ท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางสมองเท่าที่ควร (วรรณี โสมประยูร, 2541) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการสอนและสื่อการสอนที่ครูใช้อยู่ก็นับได้ว่ามีความส าคัญและสัมพันธ์กับการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์อย่างมาก (สมพร จารุนัฎ, 2540) ไม่มีวิธีการสอนวิธีใดที่เหมาะสมและสนองความต้องการทุกอย่าง วิธีการ
สอนทุกวิธีจะมีคุณสมบัติที่ดีบางอย่างและจะประสบความส าเร็จได้มากที่สุด เมื่อคุณสมบัตินั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
การเรียนการสอนและลักษณะของนักเรียน ที่แตกต่างกัน 

สื่อการสอนมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ครูด าเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นเครื่องมือระหว่างนักเรียนกับครู  ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ท าให้ปฏิสัมพันธ์
ของนักเรียนกับครูดีขึ้น ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2521) กล่าวว่า ถ้าน าสื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปที่
เลือกสรรแล้วเหมาะสมกับเนื้อหานั้นๆ มาใช้ประกอบเข้าด้วยกันจะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ช้า สามารถเรียนรู้
ได้เร็วขึ้นและท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นกว่าการใช้สื่ออย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียวและสอดคล้องกับ วิชัย  
วงษ์ใหญ่ (2525) กล่าวว่า การสอนโดยใช้บทเรียนสื่อการสอนมัลติมีเดียที่มีระบบผลิตโดยการน าสื่อการเรียนการสอนหลายๆ 
อย่างมาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าส่งเสริมกันและกันจะท าให้ครูมีความมั่นใจในการสอน  ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักศึกษา จากผู้สอนคือผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช้ีแนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ
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พัฒนานักศึกษาให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย        

ACTIVE LEARNING เป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่ในการปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยตรง โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขา
ได้กระท าลงไป (BONWELL, C.C. & EISON, J.A., 1991) น าวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับ
ผู้สอน ดังนั้น ACTIVE LEARNING จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาไม่ได้อยู่เพียง
แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป เมื่อโลกย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์ทาง การเรียนรู้ในสังคมได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป
ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วในรูปแบบและสาระทางการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส
อิทธิพลการสื่อสารแบบไร้สาย ที่มีการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงและมีลูกเล่นต่างๆมากมาย 
ด้วยแนวโน้มจากการพัฒนาดังกล่าว ท าให้ MOBILE PHONE หรือ SMARTPHONE จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็น
อุปกรณ์ไร้สายที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากกลุ่มคนหลายวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมถึงกลุ่มคนวัยท างานด้วย และจากการ
ส ารวจการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของนักศึกษาช้ันปีที่  2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ พบว่า นักศึกษาร้อยละ 100 ใช้การสื่อสารไร้สายผ่าน SMARTPHONE และยังใช้ช่องทางนี้ในการสืบค้นหาความรู้ 
ความบันเทิงต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 การเรยีนการสอนผ่านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์มี หลากหลายประเภท การจัดการเรยีนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(M-LEARNING) ถือเป็นส่วนหน่ึงของ E – LEARNING ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสื่ออิเล็กทรอนิคส์ทีส่นับสนุนการเรยีนการ
สอนทางไกล M-LEARNING จึงมีช่องทางมากมายในการเป็นสื่อเสรมิการเรียนรู้ให้คนเราได้อยู่บนฐานของการเรียนรู้ จัดการ
ความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา (มนต์ชัย เทียนทอง, 2547)  

ที่ผ่านมาพบว่าจากผลสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 65.50 และปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.25 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ในแต่ละปีการศึกษาลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจากการ วิเคราะห์และประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
ทุกคนพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการจดบันทึกสิ่งที่อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในช้ันเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
ขาดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และการสรุปประเด็นส าคัญ นักศึกษาจึงไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้กับเนื้อหาแต่ละบทเข้า 
ด้วยกันได้ นอกจากนั้นพบว่านักศึกษายังขาดทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จึงท าให้คะแนนสอบทั้งภาค บรรยายและ
ภาคปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า สง่ผลให้นักศึกษาไม่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินผลได้ ดังนั้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการสอน
แบบครูเป็นศูนย์กลาง คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่เฉื่อย ไม่ กระตือรือร้น คิดไม่เก่ง อ่อนทักษะการแสวงหาความรู้ ท างานเป็นกลุ่มไม่
เป็น และน าเสนอไม่เก่ง ผู้วิจัยจึงได้พยายามออกแบบการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความใฝ่รู้และสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองนโยบายผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญอันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น คิดเป็น มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ท างานเป็นกลุ่มและ น าเสนอข้อมูลได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว และเนื่องจากรายวิชานี้
เนื้อหามีมาก ท าให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนบางครั้งไม่บรรลุวัตถุประสงค์  จาก
ประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนอ่อนไม่สนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เพราะคิดว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก น่าเบื่อ มีกฎ สูตรมาก แบบฝึกหัดมาก 
     นอกจากนี้การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพได้จ าเป็นต้องใช้สื่อเพื่อช่วยส่งความรู้ต่าง ๆ ไปยังผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยในปัจจุบันพบว่าสื่อมัลติมีเดยีมีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน และยังเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กิดานันท์ มลิทอง, 2536) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบว่าสื่อ
มัลติมีเดียมีการใช้ภาพประกอบที่มีสีสัน มีทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนของจริง ท าให้ช่วย เร้าความสนใจของ
ผู้เรียน ผู้เรียนควบคุมการเรียนและทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง และยังส่งผลให้ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
(ผจญ รุ่งอรุณเลิศ, 2551)สอดคล้องกับสุกัลยา นิลกระยา ( 2557)  ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ ด้านเพื่อส่งเสริมการน า
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ตนเอง ซึ่งพบว่า ผลการศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากผู้เรียนได้ศึกษาจากสื่อการสอนนี้แล้วพบว่ามี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 และเช่นเดียวกับ ชัยณรงค์  ขันผนึก (2549) พบว่า ผู้เรียน
จากการใช้ชุดการเรียนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ วิชา การคิดและการตัดสินใจ จากกระบวนการเรียนรู้แบบ  
ACTIVE LEARNING จ าแนกตามหน่วยการเรียนของชุดการเรียน 3 หน่วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท้ัง 3 หน่วยการเรียน  

จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบสอนในรายวิชาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ รหัสวิชา 
(1036220)  หน่วยกิต 3(2-2-5)  เป็นหนึ่งรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  รายวิชานี้ประกอบไปด้วยภาคบรรยาย  ภาคปฏิบัติ  และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้วิจัยเห็นว่า
การสอนโดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING จะช่วยให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสนใจการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสอนโดยใช้
สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวน การเรียนรู้แบบ 
ACTIVE LEARNING ซึ่งน ามาใช้กับนักศึกษา ช้ันปี 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อ  
1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-
LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ2) เพื่อศกึษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผลที่ได้จากการวิจัย ครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาทดลอง 10 
ช่ัวโมง ดังรายละเอียดของขั้นตอนการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ (1036220) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 46 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ (1036220) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 1 จ านวน 25 
คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER SAMPLING) (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2555) 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่

3.1 ตัวแปรต้น ได้แก ่สื่อการสอนมัลตมิีเดยีบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING  
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

   3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา โดยการใช้สื่อการสอนมลัติมเีดียบนเครือข่ายไรส้าย 
M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร ์
   3.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยการใช้สื่อการสอนมลัตมิีเดียบนเครือข่ายไรส้าย M-
LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร ์
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย 
M-LEARNING โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 แผน เมื่อ
สร้างเสร็จเรียนร้อยแล้วจะน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้ต่อไป 

78 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

 4.2 สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING จะอยู่ในรูปแบบวีดิทัศน์ท่ีมีการจัดการกลุ่มเรียนด้วยโปรแกรม EDMODO ผ่าน
โทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต โดยมีเอกสารแบบฝึก และใบงาน โดยอาศัยหลักการออกแบบของ ADDIE MODEL ซึ่งมีขั้นตอน
การสร้างแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที ่1 ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นที ่2 ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นที ่3 ขั้นตอนการสร้าง ขั้นที ่
4 ขั้นการประเมินผล  

4.3 แบบส ารวจการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย สร้างขึ้นโดย การศึกษาการใช้งาน และแนวโน้มการใช้
งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายจากนักศึกษาโดยการสอบถามและน ามาสร้างเป็นแบบส ารวจ น าแบบส ารวจไปตรวจสอบความ
สอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ แก้ไขปรับปรุงแบบส ารวจตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้แบบส ารวจมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน  

4.4 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ จ านวน 40 ข้อ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1 ปฐมนิเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับวิธกีารและขั้นตอนการเรียนโดยใช้สื่อการสอน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สายM-LEARNINGเรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE 
LEARNING   
  5.2 ทดสอบก่อนเรียน (PRE-TEST) เมื่อกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์กลุ่ม 1 
จ านวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER  SAMPLING) (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2555) ผ่านการแนะน าสื่อการสอน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE 
LEARNING  แล้ว ผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (PRETEST) เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถอยู่ในระดับใด และท าการเก็บผลคะแนนจากการทดสอบของกลุ่มตัวอย่างไว้  ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
โดยไม่รวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว จ านวน 40 ข้อ  
  5.3 การจัดกระท า (TREATMENT) ให้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์กลุ่ม 1 
จ านวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER SAMPLING) (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2555) เรียนจากสื่อการสอน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE 
LEARNING ซึ่งผู้เรียนจะมีวิธีการเรียนโดยมีสื่อหลักคือสื่อมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยการศึกษานอกเวลาเรียน  
  5.4 ทดสอบหลังเรียน (POST-TEST) หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาคณิตศาสตร์กลุ่ม 
1 จ านวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER  SAMPLING) (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2555) ได้ศึกษา จากสื่อการสอน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE 
LEARNING แล้วผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน (POSTTEST) เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้
ความเข้าใจหลังจากศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพิ่มขึ้นในระดับใดพร้อมกับให้นักเรียนทุกคนท าแบบประเมินความพึงพอใจ และท า
การเก็บผลคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างไว้ 
  5.5 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์กลุ่ม 1 จ านวน 25 คน ได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (CLUSTER SAMPLING) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ซึ่งจะน ามารวมและหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลและค่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และน ามาเปรียบเทียบกับสมมติฐาน 

 
ผลการวิจัย  

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏผล ดังในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (40 คะแนน) 

  
การทดลอง N x  S T P 
ก่อนเรียน 25 13.86 2.84 35.663* .000 
หลังเรียน 25 32.60 3.56 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถท า ได้คะแนนเฉลี่ย 13.86 และผลที่ได้จาการท าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน เท่ากัน 
กลุ่มตัวอย่างสามารถท า ได้คะแนนเฉลี่ย 32.60 เมื่อน าผลที่ได้มาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่าทางสถิติ 
(INDEPENDENT T–TEST) ปรากฏว่าค่า T ที่ค านวณได้ เท่ากับ 35.663 เมื่อน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบตารางมาตรฐาน T 
ปรากฏว่าค่าที่ได้มีค่ามากกว่านัยส าคัญ .05 แสดงว่าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที ่.05 

 2.ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทาง
คณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏผล ดังในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย  

M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้อความ  x  S ความหมาย  
ด้านเนื้อหา     
1. อธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย  4.60  0.50 มากที่สุด 

2. ได้รับความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น  4.84 0.37 มากที่สุด 
3. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน  4.60 0.50 มากที่สุด 
4. การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนเหมาะสม  4.68 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านเนื้อหา 4.68 0.06 มากที่สุด 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
5. ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน  4.60 0.50 มากที่สุด 

6. สนับสนุน/ช่วยให้นักเรียนศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียน  4.20 0.71 มาก 

7. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง  4.32 0.63 มาก 
8. ส่งเสริมให้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  4.36 0.64 มาก 

ภาพรวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.37 0.09 มากที่สุด 
ด้านสื่อการเรียนการสอน     
9. ความน่าสนใจของสื่อ  4.44 0.58 มาก 
10. การสนับสนุนให้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน  4.60 0.50 มากที่สุด 
11. ความต้องการให้มีการใช้สื่อการเรียนการสอน  4.60 0.50 มากที่สุด 
12. ศึกษาเนื้อหาได้อย่างสะดวกทุกท่ี ทุกเวลา  4.72 0.46 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านสื่อการเรียนการสอน 4.59 0.05 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล     
13. การสอนนี้สามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง  4.60 0.50 มากที่สุด 
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 จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย บนเครือข่าย 
ไรส้าย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร ์โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING อยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.56 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.08 
 
สรุปผลการวิจัย   
 1. ผลส ารวจการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ SMARTPHONE ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 สถานที่ที่มักใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือบ้านหรือ
หอพัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดเฉลี่ยสูงสุดวันละ 1 – 3 ช่ัวโมง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56 
กลุ่มตัวอย่างใช้เคยใช้บริการบทเรียนออนไลน์ (E-LEARNING) คิดเป็นร้อยละ 62 และใช้บทเรียนออนไลน์มากที่สุดคือ น้อย
กว่า 1 ช่ัวโมงซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-
LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING พบว่า ผลที่ได้จากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน กลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.86 และผลที่ได้จาการ
ท าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน กลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.60 เมื่อน าผลที่ได้มา
หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดว้ยสื่อการสอนมัลติมเีดียบนเครอืข่ายไรส้าย M-
LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง 
พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล  
    1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาได้ศึกษาจากสื่อการสอนนี้แล้วพบว่ามี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญที ่0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการเรียนจากสื่อการ
สอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE 
LEARNING เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสใช้เวลาใน
การศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียนในการเพิ่มเติมความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาและบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
ACTIVE LEARNING ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาหรือเข้าใจน้อยก็จะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา  รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมในห้องเรียนที่หลากหลายมากกว่าการฟังบรรยายส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากยิ่งข้ึน อีกทั้งผู้เรียนยังได้
ลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียนท าให้มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึน รวมถึงรูปแบบการเรียนนี้ยังท าใหน้ักศึกษาทราบว่า
ตนเองต้องศึกษาเรื่องอะไร ที่ไหน อย่างไร ด้วยแหล่งการเรียนรู้ใด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
มากยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเท่ากับ 32.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.56 ซึ่ง
สอดคล้องกับสุกัลยา นิลกระยา ( 2557)  ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย M-LEARNING 
เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ ด้านเพื่อส่งเสริมการน าตนเอง ซึ่งพบว่า ผลการศึกษาผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากผู้เรียนได้ศึกษาจากสื่อการสอนนี้แล้วพบว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 และเช่นเดียวกับ ชัยณรงค์  ขันผนึก (2549) พบว่า ผู้เรียนจากการใช้ชุดการเรียนและ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ วิชา การคิดและการตัดสินใจ จากกระบวนการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING จ าแนก

14. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.68 0.48 มากที่สุด 
15. ความพึงพอใจในคะแนนท่ีได้รับ  4.60 0.58 มากที่สุด 
16. การได้ทราบคะแนนและผลการปฏิบัติงานทันทีหลังจาก  4.48 0.51 มาก 

ภาพรวมด้านการวัดและประเมินผล 4.59 0.04 มากที่สุด 
ภาพรวมท้ังหมด  4.56 0.08 มากที่สุด 
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ตามหน่วยการเรียนของชุดการเรียน 3 หน่วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 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 เอี่ยมอ านวยสุข (2555) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การสร้างสื่อบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น ซึ่งพบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อนี้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนยังมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
เช่นเดียวกับ เดชดนัย  จุ้ยชุม (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษา
ในรายวิชาทักษะการคิด(THINKING SKILLS) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (ACTIVE LEARNING) พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด (THINKING SKILLS) รหัสวิชา 11-
024-112 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ACTIVE LEARNING) โดยรวมอยู่ระดับมาก  
( =4.17, S.D.=0.476) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ้ฏชัยภูมิ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา  
และข้อแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ท าวิจัยครั้งนี้ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุน และให้ก าลังใจตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 168 คน 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีสภาพการด าเนินงานสูงสุด คือ ด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม รองลงมา คือ ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม  ซึ่งอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรม ผู้บรหิารสถานศึกษา 
 

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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บทน า 
วัฒนธรรมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ แต่เมื่อค านึงถึงกระบวนการทางวัฒนธรรมจะ

พบว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งเผยแพร่ หรือกระจายจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็เข้าไปครอบง าวัฒนธรรมเดิม จนท า
ให้วัฒนธรรมเดิมถูกลืมเลือน และคายความส าคัญลงไป โดยเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากอดีต 
และเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ซึ่งถ้าหากวัฒนธรรมเดิมสิ้นสูญหรือถูกกลืนโดยวัฒนธรรมสังคมอื่น สังคม
นั้นย่อมหมดความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้น การสืบสานวัฒนธรรมไทยของสังคมจึงมีความส าคัญต่อความคงทนอยู่ของชาติ
อย่างยิ่ง (จิดาภา  จิตต์วิญญาณ, 2550) 

การส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นการด าเนินงานทางด้านวัฒนธรรมที่มีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนางานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้น การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีของเยาวชน รวมทั้งการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยใช้มิติวัฒนธรรม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่
ต้องด าเนินการอย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง ในปัจจุบันการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านวัฒนธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น มีบทบาทในการ
ส่งเสริมและพัฒนางานด้านวัฒนธรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นเครือข่ายการด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและ
คุณภาพของเยาวชนและครอบครัว อันน าไปสู่สังคมชุมชนท่ีเข้มแข็งต่อไป (คู่มือศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา, 2552) 

ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเพื่อการศึกษามีความส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอน 2ประการ คือ ประการแรก
การศึกษาท าหน้าที่อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ประการที่สองการศึกษาจะท าหน้าที่
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ างๆ ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้การศึกษาจะช่วยควบคุมการเปลี่ ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึง
ปรารถนา โดยเหตุนี้จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับค่านิยมและสังคมอย่างแยกไม่ออกและโดยธรรมชาติของสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนจึงมีความจ าเป็นจะต้องค านึงถึง
ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนนั้นมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของ
สังคม สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม (สมชาย  รัตนทองค า, 2550) 

จากสภาพปัญหาปัจจุบันกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่เน้นการหาเงินเพื่อการบริโภค ได้ท าลายการศึกษาในระบบ
ให้เป็นเพียงโรงงานฝึกอาชีพ เพื่อท่ีคนจะมีความรู้ มีทักษะ มีประกาศนียบัตร ปริญญา ออกไปท างานหาเงินเพื่อบริโภคเท่านั้น 
การสอนเรื่องจริยธรรม คุณธรรม เป็นเพียงเครื่องประดับที่ไม่มีความหมายจริงจัง ในเมื่อค่านิยมของสังคมยกย่องคนมีเงิน คน
มีอ านาจ ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม สิ่งที่ต้องเร่งท าคือการท าความเข้าใจ ถึงความหมายของวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง ผ่าน
ระบบกระบวนการศึกษา ซึ่งจะต้องปลูกฝังค่านิยม ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติ เนื่องจากทุกวันนี้เยาวชน เป็นเหยื่อของ
การบริโภค และเงินตรา โดยไม่ค านึงถึงวัฒนธรรม ท่ีดีงามของชาติ (ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม , 2552) ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานวัฒนธรรมในการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันจะลงไปสู่นักเรียน และชุมชน ดังนั้น จึงต้องเร่ง
ให้มีการแก้ไข ปรับปรุง และสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาสภาพการด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อจะได้น าไปวางแผน 
และหาแนวทางการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมของสถานศึกษาให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจ านวน 2,843 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางของเคจซี่และมอร์แกน ได้เป็นจ านวน 168 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบไปด้วย 4 
ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ด้านการวิจัยพัฒนาวัฒนธรรม ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม ด้านการแลกเปลี่ยน
เผยแพร่วัฒนธรรม จากนั้นน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทั้ง 4 ด้าน 

 

ด้าน 
สภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1 
2 
3 
4 

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม   
ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม 
ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ด้านการแลกเปลีย่นและเผยแพร่วฒันธรรม 

4.14 
3.87 
4.08 
3.97 

0.50 
0.61 
0.53 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
4 
2 
3 

รวม 4.01 0.51 มาก  
จากตารางสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม มีสภาพการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
มีสภาพการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม มีสภาพการส่งเสริม
อยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังน้ี 

การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบไปด้วย    
4 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 

2) ด้านการวิจัยพัฒนาวัฒนธรรม 

3) ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม 

4) ด้านการแลกเปลีย่นเผยแพร่วัฒนธรรม 

สภาพการด าเนินงาน            
ด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษา  

ของผู้บริหารสถานศึกษา      
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41 
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ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม มีสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 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)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 4. 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าทะเบียนผลิตผลทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การฟื้นฟู ( X = 3.84) 

ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม มีสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ด้านที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( X = 3.87)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู 
และนักเรียน มีการศึกษา ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ( X = 4.02)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 7. ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและน ามาท าการวิจัย  ( X = 3.70 

ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม มีสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ด้านที่ 3 ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก        
( X = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 8. สถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ( X = 4.23)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู นักเรียน และชุมชนมี
การสอนให้คนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม ( X = 4.01) 

ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรม มีสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ด้านที่ 4 ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
วัฒนธรรม   โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 3. ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์ น ามาซึ่งการยอมรับ  นับถือซึ่งกันและกัน ระหว่างวัฒนธรรม  ( X = 4.12)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ข้อที่ 7. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดรายการที่น าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรม           
( X = 3.88) 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. สภาพด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผน ก าหนดนโยบาย 
ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม และมีบทบาท มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริม พัฒนางาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนาการเรียนการสอน ค านึงถึงข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่ง
จะท าให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับส านักเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 2) ได้กล่าวถึงการ
ก าหนดนโยบายพื้นฐานของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคี 
และการเรียนรู้ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องกับสมชาย  รัตนทองค า (2550 : 1) ได้ศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรมเพื่อการศึกษามีความส าคัญ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 2 ประการ คือ ประการแรกการศึกษาท าหน้าที่อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้
ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ประการที่สองการศึกษาจะท าหน้าที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้การศึกษาจะช่วยควบคุม
การเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงปรารถนา โดยเหตุนี้จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับค่านิยมและสังคมอย่างแยก
ไม่ออกและโดยธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมนั้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการ
สอนจึงมีความจ าเป็นจะต้องค านึงถึงข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ  ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนนั้นมี
ความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสังคม สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

2. สภาพด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ในรายด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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สภาพด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม โดยร่วมมือกับชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืนในการธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ และยังจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับนักเรียน ครู และคน
ในชุมชนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553 : ออนไลน์) สรุปได้ว่าอนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรม เป็นการคัดสรรวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จ าเป็นและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
วางแผนอนุรักษ์ วัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ วางแผนส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการเห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์แก่ประชาชน รณรงค์ประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม รวมถึงท าหน้าท่ีค้นหาวัฒนธรรมที่สูญหายหรอืเสื่อมสลายไปของชุมชน หรือคัดสรรวัฒนธรรมที่ต้องการฟื้นฟูให้เกิด
เป็นเอกลักษณ์ภายในชุมชน โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วางแผนฟื้นฟูและแนวทาง
ด าเนินการ เพื่อท าให้วัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าและความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต และสอดคล้องกับปรีดา   เหลือบแล (2557 : 
26) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดตาก พบว่าการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของสถานศึกษาและชุมชนในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ โดยการสร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น ตลอดจนการเลือกสรรวัฒนธรรมที่สูญหายหรือเสื่อมสลายมาให้มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในชาติ โดยการฟื้นฟูการด าเนินชีวิต ศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น ให้มีความส าคัญ  อีกด้วย 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นการปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งยังไม่ได้น าการวิจัยมาเป็นฐานของการพัฒนาทางวัฒนธรรมอย่าง
เด่นชัด และเป็นรูปธรรม ซึ่งหากมีการก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติด้านการวิจัย จะท าให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อ ง
กับชวนี ทองโรจน์. (2557) ในขณะที่มีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมีทุนทางวัฒนธรรมเป็น
หัวใจในการด าเนินการนั้น การวิจัยทางวัฒนธรรมยิ่งทวีความส าคัญมากข้ึน ผลจากการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมท าให้เกิดการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายลักษณะ เช่นเกิดนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
พร้อมท้ังน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาภูมิปัญญาเดิม การศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างคุณค่าภูมิปัญญาให้ประจักษ์ 
การแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอันเกิดจากธรรมชาติและตัวมนุษย์ และการพัฒนาสังคมในกรอบของศีลธรรมและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม  

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม รองลงมา คือ ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
วิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม พบว่า สภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนในการรักษา และ
ธรรมรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 4. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าทะเบียนผลิตผลทางวัฒนธรรมที่ควร
ค่าแก่การฟื้นฟ ู
 2. ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม พบว่า สภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู และนักเรียน มีการศึกษา ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 7. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและน ามาท า
การวิจัย 
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 3. ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม พบว่า สภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 8. สถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ
ที่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู นักเรียน และชุมชนมีการสอนให้คนรุ่นหลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม 
 4. ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรม พบว่า สภาพการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 3. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์ น ามาซึ่งการยอมรับ นับถือซึ่งกันและ
กัน ระหว่างวัฒนธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 7. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดรายการที่น าเสนอ
เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรม 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ อาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย 
อาจารย์ ดร.สมหมาย อ่ าดอนกลอย และอาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีมาตลอด 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ตลอดจนที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้
ข้อมูลเป็นอย่างดีที่ได้อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้ง
นี ้
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิด
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา บุพการี ครู อาจารย์ทุ กท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้แก่ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 2)เพื่อ
ศึกษาความต้องการและปัญหาในการเรียนการสอน  รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
ปีการศึกษา  2559  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอน             
5 ด้าน  ได้แก่  ด้านเนื้อหาวิชา  ด้านการจัดการเรียนการสอน /ผู้สอน  ด้านสื่อประกอบการสอน  ด้านเอกสารประกอบการ
สอนและด้านการวัดและประเมินผล  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (=4.09)  ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  1) ผู้เรียนต้องการให้คณะสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการจัดกิจกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  2) ผู้เรียนต้องการลงภาคสนามเพื่อศึกษาภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากนักปราชญ์
ท้องถิ่น  

ค าส าคัญ : 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 

บทน า   
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  รายวิชา 1253034  สังคมและวัฒนธรรมไทย ภาคการ 

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้ระบุค าอธิบายรายวิชาไว้ว่าผู้เรียนต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์
วิจารณ์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย สถาบันที่ส าคัญในสังคมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย วัฒนธรรมที่
ส าคัญของชาติและของท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ปัญหาที่ส าคัญของวัฒนธรรมไทย การธ ารง
รักษาพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย  ความหมาย  ประเภท และความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิด รูปแบบ และ
สาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย  โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน  

จากการจัดการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรายวิชารายวิชา 1253034  สังคมและวัฒนธรรมไทย พบปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุส าคัญหลายประการ อาทิ  ปัจจัยจากผู้สอน ได้แก่  การจัดการเรียนการสอน                   
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การวัดผลและประเมินผล  การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน  เป็นต้น   และปัจจัยจากตัวนักศึกษา  ได้แก่ การขาดความรู้                   
ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดความตระหนักให้ความสนใจต่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขาดความ
กระตือรือร้นให้ความสนใจใฝ่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
ไทยส่งผลกระทบต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้  
 อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นย่อมมีปัญหาอันเกิดจากนักศึกษาหรือ
เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนท าให้ผู้วิจัยตระหนักและให้ความส าคัญต่อปัญหาดังกล่าว  ทั้ งนี้เพื่อให้               
การจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและสามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุง   
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 2) เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาในการเรยีนการสอน  รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ปีการศึกษา  2559   
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
 กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา  จ านวน 72 คน   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating  scale) ระดับคือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  มีเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนนสร้าง
เครื่องมือตามแบบของลิเคิร์ต (Likert ) ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1   เป็นแบบวัดสถานภาพและข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 
 ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามสภาพในการเรียนการสอนรายวิชา 1253034  สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 ตอนที่ 3   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
รายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

ตอนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ถามถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา  

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean)  และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ( S.D.) 

1.ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1  เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา                     
ค่าร้อยละ 

2.ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอนรายวิชา 1253034  สังคมและวัฒนธรรมไทย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.) 

3.ข้อมูลจากแบบสอบถามจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย  
(Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.) 

4.ข้อมูลจากแบบสอบถามจากแบบสอบถามตอนที่ 4 เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวิเคราะห์เป็นความเรียงแสดงค่าความถี่ของข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือส าหรับการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนข้อค าถาม 

 2. การก าหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการศึกษา ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) แบ่งออกเป็น 4 ตอน  
 3. น าแบบสอบถามที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและจัดพิมพ์ 

 4. น าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รายวิชา 1253034   
สังคมและวัฒนธรรมไทย  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา  2559 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
โดยแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) ระดับคือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และ
น้อยที่สุด  มีเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนนสร้างเครื่องมือตามแบบของลิเคิร์ต (Likert ) แบ่งออกเป็น  4  ตอน  ดังนี ้

 

ตารางที่ 1  สถานภาพและข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา  
รายการ  ร้อยละ (℅) 

1. เพศ   

      - ชาย   30 
      - หญิง 70 

2. นักศึกษาช้ันปี  

     - ช้ันปีท่ี 1 100 

3. สาขาวิชา  
     - คอมพิวเตอร์ศึกษา 100 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามตอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งก าลังศึกษาใน
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับชั้นปีท่ี 1   

 
ตารางที่ 2  แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอน   

 

รายการ   S.D. ระดับ 

 ด้านเนื้อหาวิชา 

1. เนื้อหาครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชา  4.29 0.54 มาก 
2. เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถปุระสงค์ของรายวิชา 4.11 0.57 มาก 
3. ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3.99 0.70 มาก 
4. เนื้อหาวิชาตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 4.06 0.63 มาก 
5. เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 4.07 0.64 มาก 
6. ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากเนื้อหาท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ได้ 4.08 0.64 มาก 

ด้านการจัดการเรียนการสอน/ผู้สอน 
7.  การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชา   4.07 0.59 มาก 
8. การจัดการเรยีนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.04 0.64 มาก 
9.  ผู้สอนใช้วิธีการสอนภมูิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 4.11 0.62 มาก 
10.  ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศกึษาเรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น 3.99 0.69 มาก 

ด้านสื่อประกอบการสอน 
11. สื่อการสอนมีความหลากหลายและสอดคล้องกับกจิกรรมการเรียนการสอน 4.17 0.69 มาก 
12. สื่อการสอนมีความทันสมัย  น่าสนใจ 4.03 0.77 มาก 

เอกสารประกอบการสอน 
13. เอกสารประกอบการสอนมีความหลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรม 4.14 0.68 มาก 
14. เอกสารประกอบการสอน มีความทันสมัย  น่าสนใจ 4.13 0.73 มาก 

 

ด้านการวัดและประเมินผล 
15. การวัดผลสอดคล้องกับจดุประสงค์การเรยีนรู้ 4.11 0.72 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.09 0.36 มาก 
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 จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอน รายวิชา 1253034 สังคมและ
วัฒนธรรมไทยประกอบด้วยค าถามจ านวน  15  ข้อ  แบ่งการประเมินออกเป็น  5 ด้าน  ได้แก่ 
   1) ด้านเนื้อหาวิชา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเนื้อหาครอบคลุม
ตามค าอธิบายรายวิชา ได้แก่ ความหมาย ประเภทและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิด รูปแบบ และสาระของ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
ในการน าไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน (  =4.29 ) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือเนื้อหาครอบคลุมตามจุดประสงค์และวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา ได้แก่  ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน(  = 4.11) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือผู้เรยีน
สามารถน าความรู้จากเนื้อหาที่ เรียนไปประยุกต์ ใช้ได้  ( = 4.08) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือเนื้อหาวิชาเหมาะสม                         
กับความสามารถของผู้เรียน  (=4.07) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือเนื้อหาวิชาตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน       
(= 4.06) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา1253034สังคมและวัฒนธรรมไทย(= 3.99) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

      ภาพที่ 1 บรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง                 ภาพที่ 2  การสัมภาษณ์นักปราชญ์จักสานพลาสติก 
   2) ด้านการจัดการเรียนการสอน/ผู้สอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือผู้สอนใช้วิธีการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย(  = 4.11 ) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือการจัดการเรียนการสอนครอบคลุม                
ตามค าอธิบายรายวิชา (= 4.07 ) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้              
(= 4.04 ) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (= 3.99) 
   3) ด้านสื่อประกอบการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสื่อการสอน                              
มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนสอน (= 4.17) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือสื่อการสอนมีความทันสมัย น่าสนใจ  
(= 4.03)   
             4) ด้านเอกสารประกอบการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
เอกสารประกอบการสอนมีความหลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน  (= 4.14) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
เอกสารประกอบการสอนมีความทันสมัยน่าสนใจ (=  4.13)    

 5) ด้านการวัดและประเมินผล  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยคือ (= 4.11)  
 

ตารางที ่3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
แนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น     S.D. ระดับ 

1. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียน
การสอนอย่างเต็มที่ 

3.88 0.69 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.83 0.79 มาก 
3. การส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.89 0.80 มาก 

 4. การมีสื่อด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 3.96 0.72 มาก 
5. การจัดกิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อศึกษาข้อมูลท้องถิ่น 3.83 0.82 มาก 
6. การน าความรู้จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 4.08 0.78 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.91 0.60 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าแนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชา  1253034  สังคมและ
วัฒนธรรมไทย แบ่งออกเป็น 6 ข้อ (ข้อ 1-6) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการน าความรู้
จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (= 4.08) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือการมีสื่อด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส าหรับใช้ในการเรียนการสอน (= 3.96)ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความสามารถด้าน              
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (= 3.89) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ (=3.88) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมให้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และการจัดกิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น (= 3.83)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       ภาพที ่3 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมทอผ้า            ภาพที ่4 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องจักสาน 

 
 

ตารางที ่4  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี ้
ล าดับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ความถี่ 

1. อยากให้คณะสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 65 
2. การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นอยากให้ออกภาคสนาม 51 
3. อาจารย์ให้ค าแนะน าในการท างานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดี 20 
4. ต้องการน าความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยไปใช้ได้จริง 15 

  
จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น                  

ในการจัดการเรียนการสอนเรียงล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ อยากให้คณะสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการจัด
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(ความถี่  =65) รองลงมาคือการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นอยากให้ออกภาคสนาม                       
(ความถี่= 51) รองลงมาคืออาจารย์ให้ค าแนะน าในการท างานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดี (ความถี่ = 20) และล าดับสุดท้าย              
คือต้องการน าความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยไปใช้ได้จริง (ความถี่ = 15) 
 
อภิปรายผล        

ผลการวิจัยดังกล่าวอภิปรายผลได้ว่าหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
1253034  สังคมและวัฒนธรรมไทย  ปีการศึกษา 2559  ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง                 
แบบเจาะจงเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  โดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ต  5 ระดับ              
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของบุญชม  ศรีสะอาด (2556)  พบว่าความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพในการเรียนการสอน รายวิชา  1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น   5   ด้าน   ดังนี ้  

ด้านเนื้อหาวิชาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2548)                   
กล่าวว่าได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเน้นให้โอกาสกับท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้นโดยโรงเรียนสามารถจัดรายวิชา
ให้นักเรียนได้หลากหลายตามทรัพยากรในท้องถิ่นนั้น และสามารถน าความรู้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2546) กล่าวถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติว่ามีแนวทางที่ส าคัญคือรัฐ
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ต้องประกาศให้เป็นนโยบายการศึกษาท้ังหมดให้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ท านุบ ารุงภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดแทรกในหลักสูตรเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ร่วมกัน  อีกทั้งการปลูกฝังให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนจึงจะเกิดการเช่ือมโยงของภูมิปัญญาชาวบ้าน  สามารถน ามาสู่การพัฒนาให้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  เกิดความเข้มแข็งหลายด้าน  เช่น ช่วยให้คนในท้องถิ่นมีรายได้  ขยายกิจกรรมที่หลากหลายและ
มีความสามัคคี (วิมลสิริ  สุริภาสพรพงศ์,2550)  ในการจัดการเรียนการสอนต้องค านึงถึงเนื้อหาวิชาให้ตรงกับความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้หลักสูตรสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดการเรียนการสอนให้มีสภาพที่เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  มีการคัดสรรบุคลากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม (กรมวิชาการ, 2544) 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน/ผู้สอน  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 
1) ผู้สอนใช้วิธีการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 2) การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชา 3) การ
จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  4) ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สอดคล้องกับกฤษณีย์  ปิตุรัตน์ (2548) พบว่าความสามารถของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจะสง่ผลท าให้ผู้เรียน
มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี 
 ด้านสื่อประกอบการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้สอนได้เลือกใช้สื่อการสอนที่มีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนสอน  มีความทันสมัย  น่าสนใจและควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้                               
มีการพิมพ์หนังสือและสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่ว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีจ านวนมาก มีคุณภาพที่เหมาะสมและส่งเสริมให้
น ามาใช้ในการศึกษา (ประเวศ วะสี, 2546) 
 ด้านเอกสารประกอบการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เอกสารประกอบการสอนมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความทันสมัย  น่าสนใจ ซึ่งในรายวิชา 1253034 สังคมและวัฒนธรรมไทย   
 ด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผู้รับผิดชอบสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์วัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
 3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการเรียนจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชา 1253034 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 1) การน า
ความรู้จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 2) การมีสื่อด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับใช้                   
ในการเรียนการสอน  3) การส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                            
4) การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 5) การสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ศกึษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรยีนการสอนอย่างเตม็ที่  6)การจัดกิจกรรมให้มีการฝกึปฏิบัตภิาคสนาม
เพื่อศึกษาข้อมูลท้องถิ่น  ซึง่สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2546) กล่าวถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติ
ว่ามีแนวทางไว้ว่าควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการศึกษาทุกระดับท าการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรปรับระบบ
การศึกษาโดยทั่วไปรวมทั้งในมหาวิทยาลัยให้เป็นการศึกษาที่สร้างรากฐานความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง รัฐบาลควรจัด
งบประมาณอุดหนุนทั่วไปให้มีการสร้างต าราท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ครูในท้องถิ่นสร้างต าราจากความรู้ท้องถิ่น เพื่อน าไปใช้ใน
ท้องถิ่นตนเอง  จึงจะได้การบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการสอนความคิด
สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์จะท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและสนใจใฝ่รู้มากขึ้น (สุชัญญา  
วงค์เวสช์ , 2550)  
 ส าหรับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการขาดแคลน
งบประมาณสนันสนุนการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ผู้เรียน  เนื่องจากผู้เรียนต้องการลงภาคสนามเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตคนใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากวิทยากรที่เป็นนักปราชญ์ในท้องถิ่น  และร่วมกันผลิตสื่อนวัตกรรมที่
ส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
  
สรุปผลการวิจัย   
 การวิจัยเรื่องแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2559 สะท้อนให้เห็นถึงผลการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ 
กล่าวคือแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้
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คือการจัดการการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญหลายด้าน  ได้แก่  ความต้องการของผู้เรียน                
ความความยากง่ายของเนื้อหาสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน  เอกสารประกอบการสอนและด้านการวัดการประเมินผล  หากผู้สอน
ไม่ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจะส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนรู้  อาทิ  ทัศนคติด้านลบที่มีต่อการเรยีน  ผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะเรยีนรูส้่งผลเสยีต่อการจัดการเรยีนรู้  
ดังนั้นผู้สอนต้องให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติสัมผัสกับวิถีชีวิตคนในชุมชนจึงจะเกิดความเข้าใจ  ความรู้สึกรักและตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของผู้อนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
 ส าหรับความต้องการและปัญหาในการเรียนการสอนผู้เรียนมีความต้องการในด้านงบประมาณสนับสนุนการจัดท า
โครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในชุมชน  โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรนักปราชญ์ใน
ท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวต้องน าเสนอต่อผู้บริหารคณะหรือ
มหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป   
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนของนักศึกษานักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
ก่อนและหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก ประชากรคือนักศึกษาช้ันปี 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชาศิลปะส าหรับครูปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 
คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียน ได้แก่ แบบ
สังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก่อน และหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก สถิติที่ใช้ในงานวิจัย สถิติพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในช้ันเรียน
ของนักศึกษาหลังได้รับการเสริมแรงทางบวกอยู่ในระดับดี ทั้งโดยรวม และรายด้าน ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2.57 และ 2) พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.64  

ค าส าคัญ  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 
 
บทน า 

 ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะพื้นฐานส าคัญของบุคคล หากเยาวชนในสังคมมีความรับผิดชอบก็จะช่วยลดปัญหา
ของสังคมได้ขณะเดียวกันหากสังคมขาดความคนที่มีความรับผิดชอบอยู่รวมกันมากๆสังคมนั้นจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายจึง
ถือได้ว่าความรับผิดชอบเป็นเรื่องส าคัญ ชม ภูมิภาค (2553:13) กล่าวว่า ความรับผิดขอบเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดเป็นคุณธรรมประจ าใจของมนุษย์ทุกคนหากทุกคนมีความรับผิดชอบในใจของตนเองแล้วปัญหาต่างๆของสังคมก็
จะลดน้อยลงไปซึ่งสอดคล้องกับประดินันท์ อุปรมัย(2551: 54) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความรับผิดชอบไว้ว่าความ
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รับผิดชอบเป็นบุคลิกภาพท่ีส าคัญของเด็กเพราะเดก็ท่ีมีความรบัผิดชอบในตนเองและมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมนั้นจะส่งผลไป
ถึงการมีผลการเรียนสูงมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถเป็นผู้น าได้ 

  นักการศึกษาหลายท่านเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับ เยาวชน
ไทย ที่ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ท าการระดมสมองของ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านปฐมวัยเพื่อก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอีกทั้งพบว่าคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญควรได้รับการส่งเสริมมี 3 
ลักษณะคือความเชื่อมั่นในตนเองความรับผิดชอบและวินัยในตนเองการรู้จักตนเองและผู้อื่นความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญและ
มีความจ าเป็นที่จะต้องรีบปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเยาวชนทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไปเพราะคนที่มีความรับผิดชอบย่อมเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานและพยายามปรับปรุงงานทั้งของตนเองและของ
ส่วนรวมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอสรุปได้ว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของคนจึงจ าเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
เพราะความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่ท าให้คนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขนอกจากนี้ยังท าให้สังคมและคนในสังคม
ได้รับการยกย่องและส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าส่วนเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนหากขาดความรับผิดชอบในการ
เรียนย่อมส่งผลให้ไมส่ามารถบรรลเุป้าหมายตามที่คาดหวังไว้เนื่องจากไม่ท าตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายไม่ได้รับความไว้วางใจ
จากบุคคลรอบข้างเป็นต้น 

  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทยีบพฤติกรรมความรบัผิดชอบของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้วิธีเสรมิแรงทางบวก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 29 คน  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 29 คน ซึ่งได้ม าโดย
การเลือกแบบเจาะจง และนักศึกษากลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน 

  

การเสริมแรงทางบวก 
พฤติกรรมความรับผิดชอบ 
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
- ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่

- แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 

 ขั้นตอนในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้านความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา จุดประสงค์และรูปแบบของการสังเกต เพื่อวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปีท่ี 2  

2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ 
3. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไข การเสริมแรงทางบวก 
4. ศึกษาแนวทางการประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 
5. สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ จ านวน 1 ชุด 10 ข้อ ดังนี้ 

ด้านความรบัผิดชอบต่อตนเอง 5 ข้อ 
5.1 ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 5 ข้อ 

 โดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้  

ระดับ 3 ปฏิบัติสม่ าเสมอ หมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 

ระดับ 2 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติได้เป็นครั้งคราวหรือบางครั้ง 

       ระดับ 1 ให้ปฏิบัติ หมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติเลย  

      และมีระดับพฤติกรรม ดังน้ี  

      ค่าเฉลี่ย  2.34 – 3.00 หมายถึง พฤติกรรมความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี  

      ค่าเฉลี่ย  1.67 – 2.33 หมายถึง พฤติกรรมความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง  

      ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.66 หมายถึง พฤติกรรมความรับผิดชอบอยู่ในระดับต่ า 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์   
ละ 1 วัน โดยมีแผนการด าเนินการ ดังนี้  

1. น าแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนมาประเมินก่อน ใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก จ านวน 29 คน 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

2. ด าเนินการทอดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการเสริมแรงทางบวก ด้วยการพูดค าชมเชย สอดแทรกในขณะ
ท าการเรียนการสอน และกิจกรรมวัตรประจ าวัน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่ดีในด้านความรับผิดชอบในช้ันเรียน จ านวน 29 
คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการประเมินหลังการทดลอง ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในช้ันเรียนมาประเมินหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก จ านวน 29 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

4. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบในช้ันเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ก่อน และหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบของ The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลอง 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. หาค่าสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหข์้อมูล ค่าร้อยละ  
2. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ ก่อนและหลังการทดลองโดยการทดสอบของ 

The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 

  สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 X     แทน คะแนนเฉลี่ย (Men) 
 S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้น ดังนี้  

1. ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
2. การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้วิธีเสริมแรงทางบวก 
3. การเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักศึกษาก่อนและหลังการเสริมแรงทางบวก 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา  

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
2. การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก ดังแสดงใน

ตาราง 

ตารางที ่4.1 พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก 

 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

X S.D. X S.D 

ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง     

1. เข้าเรียนตรงเวลา 1.59 0.78 2.59 0.50 

2. ส่งงานตามก าหนด 1.83 0.80 2.66 0.48 

3. ไม่น าอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน 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 

รวม 1.74 0.79 2.57 0.57 
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ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1. เก็บอุปกรณ์เข้าท่ีหลังท ากิจกรรมเสร็จ 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 

รวม 1.60 0.77 2.64 0.48 

  จากตารางที่ 4.1 พบว่า พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองก่อนการทดลองโดยใช้วิธีการเสริมแรงทาวบวก     
มีผลดังนี้ 1) การส่งงานตามก าหนด และถอดรองเท้าและเก็บเข้าช้ันเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย 1.83 2) ไม่น าอาหารเข้ามา
รับประทานในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 1.763) แต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย 1.69 และ 4) เข้าเรียนตรง
ตามเวลา มีค่าเฉลี่ย 1.59 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีผลดังนี้ 1) การรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย 
1.76 2) รักษาความความสะอาดของห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 1.62 3) การจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังท ากิจกรรมเสร็จ และการปิด
ไฟ ปิดแอร์ หลังหมดเวลาเรียน มีค่าเฉลี่ย 1.55 และ 4) การใช้วัสดุอุปกรณ์ของส่วนรวมอย่างรู้คุณค่า มีค่าเฉลี่ย 1.48 

  หลังการทดลอง พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีผลดังนี้ 1) การแต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 2.76 2) ถอดรองเท้าและเก็บเข้า
ช้ันเรียบร้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.69 3) การส่งงานตามก าหนดมีค่าเฉลี่ย 2.66 4) เข้าเรียนตรงตามเวลา มีค่าเฉลี่ย 2.59 และ 5) ไม่
น าอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.52 และส่วนพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีผลดังนี้ 1) การ
รักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย 2.62 2) การจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังท ากิจกรรมเสร็จ 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 
ตารางที ่4.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก  

 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

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 

  จากตารางที่ 4.2พบว่า พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกมีค่าเฉลี่ยรายด้านดังนี้ 
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองมีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่ในระดับ ปานกลาง และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีค่าเฉลี่ย 1.60 อยู่
ในดับต่ า หลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองมีค่าเฉลี่ย 2.57 อยู่ในระดับ 
ดี และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 2.64 อยู่ในระดับดี จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ได้รับการเสริมแรงทางบวกมี
พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบสูงขึ้น  
 

อภิปรายผล 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ด้วยการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูลดังนี้ พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในช้ันเรียน
ของนักศึกษา ก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกมีค่าเฉลี่ยรายด้านดังน้ี ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่ใน
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ระดับ ปานกลาง และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 1.60 อยู่ในระดับต่ า หลังการทดลองโดยใช้วิธีการเสริมแรง
ทางบวกพบว่าพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในช้ันมีค่าเฉลี่ยรายดังนี้ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองมีค่าเฉลี่ย 2.57 และ 
2) ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 2.64 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากนักศึกษาได้รับการพัฒนาโดยวิธีการเสริมแรง
ทางบวก ท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวมดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา 
สิทธิไทย. (2553). ผลการวิจัย 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จ าลองแต่ละสัปดาห์มีค่าเฉลี่ยของการแสดง
พฤติกรรมความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง  2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
สถานการณ์จ าลองแต่ละสัปดาห์มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างการจัดกิจกรรมสถานการณ์
จ าลองสูงขึ้น และไฉไลศรี เพชรใต้. (2552). ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าการพัฒนาการด าเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
ด้านความรับผิดชอบในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์แบบมีส่วนรวมจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมคือการเล่านิทานประกอบละคร
สร้างสรรค์การจัดกิจกรรมประกอบเพลงการแสดงบทบาทสมมติท าให้นักเรียนทุกคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีการพัฒนา
เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเองในด้านความรับผิดชอบดีขึ้นแสดงว่าการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนบรรลุเป้าหมายและส่งผลให้ไดรับค ายกย่องชมเชยว่าเป็นแบบอย่างของนักเรียนท่ีดีด้วย 
 

สรุปผลการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ด้วยการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูลดังนี้ พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในช้ันเรียน
ของนักศึกษา ก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกมีค่าเฉลี่ยรายด้าน ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่
ในระดับ ปานกลาง และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 1.60 อยู่ในระดับต่ า หลังการทดลองโดยใช้วิธีการ
เสริมแรงทางบวก พบว่าพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในช้ันเรียนของนักศึกษาค่าเฉลี่ยรายด้านดังนี้ 1) ด้านความรับผิดชอบ
ต่อตนเองมีค่าเฉลี่ย 2.57 และ 2) ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย 2.64 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากนักศึกษาได้รับการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบโดยวิธีการเสริมแรงทางบวก ท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง
และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมดีขึ้นอย่างชัดเจน  
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ผลการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแนวทางให้ทราบถึงการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนด้วยวิธีการเสริมแรง
ทางบวก สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมด้านอ่ืนๆของนักศึกษาและเด็กปฐมวัยได้ 

2. การเสริมแรงทางบวก เป็นวิธีท่ีท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และต้องการพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง 
3. ค าชมเชยของครู / ผู้สอน ควรให้เป็นธรรมชาติและจริงใจต่อผู้เรียน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

   รายงานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลลุ่วงไดด้้วยดี เพราะได้รับความกรณุาอยา่งสูงในการให้ค าแนะน า แก้ไขข้อพกพร่องต่างๆ 
เป็นอย่างดี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาลัย เนรานนท์ ท าให้งานวิจัยฉบับน้ี สมบูรณยิ่งข้ึน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี ้

   ขอขอบพระคุณ คณบดี คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปีท่ี 2 ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการท าวิจัยเปน็อย่างดี  

   ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ให้ความอนุเคราะหส์นับสนุนทุนการวิจัยและอ านวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาการด าเนนิการวิจัย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถด้านทักษะการฟังของนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบและแบบ
ฝึกโทอิกจ าลอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักศึกษาสาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบโทอิกจ าลองก่อนเรียนและ
หลังเรียน และแบบฝึกโทอิกจ าลอง ผลการวิจัยพบว่าก่อนการใช้แบบฝึกโทอิกจ าลอง ความสามารถด้านทักษะการฟังของ
กลุ่มเป้าหมายต่ าโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 31.48 เปอร์เซน และหลังการใช้แบบฝึกโทอิกจ าลองพบว่าระดับคะแนนเพิ่มขึ้น
เป็น 90 เปอร์เซนโดยมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการฟงั  การฟังการทดสอบ TOEIC แบบจ าลอง แบบฝึกหัดการฟังแบบ TOEIC แบบจ าลอง 
 

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 

𝑇 =
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Table 1 T-Test Mean, Standard Deviation Variance 
Data Set N �̅� S.D Variance T-Test(Value) 
PostTest 21 12.66666667 3.0713732 9.433333333 1.7523608909E-

25 PreTest 21 36.0952381 3.207877209 10.29047619 
�̅�=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 Pretest Score  
(40 points) 

Posttest Score 
(40 points) 

Change Score 

1 Suangsuda Saikhumfoo 16 38 +22 
2 Sureerut Meekamrai 13 38 +25 
3 Athiya Doungtoui 9 34 +25 
4 Pairwa Vitipawd 14 38 +24 
5 Suthiporn Tapeng 13 35 +22 
6 Pitseenee Tanwisai 10 34 +24 
7 Suthiporn Tapeng 15 39 +24 
8 Pitsinee Tanwisai 9 32 +23 
9 Anyanee Somrang 12 37 +25 
10 Suthipon Liemtrakul 8 28 +20 
11 Somruethai Khamjan 13 37 +24 
12 Namfon Sorndee 9 36 +27 
13 Sagoonrat Jaiman 13 38 +25 
14 Pornpirun lnhom 16 40 +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. 
 
Acknowledgement 

I would like to express my sincere thanks to many people for their assistance in the completion of this 
research, Ms. Waljilyn Jantharaviroj, the head of English Department, Faculty of Business of Administration 
and Liberal Arts, Rajamangala University of Lanna Lampang and Mr. JoJah Jared S. Dela Paz for their 
invaluable help and my friends in English Department who shared the valuable experiences and cheered 
me up during my hard time and thank you for Accounting Students  for supporting this research.   

Reference 
Bialystok, E. (2011). Reshaping the mind: the benefits of bilingualism. Canadian Journal of Experimental  

Psychology/Revue Canadienne de Psychologie expérimentale, 65(4), 229 
Chalpati, S. (2007). Internationalisation of Higher Education in Thailand: case studies of two English- 

medium business graduate program. 
EF English Proficiency Index - A comprehensive ranking of English Proficiency. Retrieved from: EF  

Education First:. (12 September 2016). 
English-test.net. TOEIC listening : Autobahn. [Online] Retrieved from : www.english-      

test.net/toeic/listening/autobahn.html. (11 September 2016). 

108 

http://www.english-/


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

English-test.net. TOEIC listening exercises. [Online]. Retrieved from : www.english-
test.net/toeic/listening/.  (12 September 2016). 

EST GLOBAL. Test-Preparation. [Online]. Retrieved from www.etsglobal.org/Test-Preparation/The-TOEIC-
Tests/TOEIC-Listening-Reading-Test  (11 September 2016). 

ETS TOEIC. [Online]. Retrieved from : www.ets.org/toeic/listening-reading/test 
preparation/sample_question. (11 September 2016) 

Franz, J., & Teo, A. (2017). ‘A2 is Normal’–Thai Secondary School English Teachers’ Encounters with 
the CEFR. RELC Journal, 0033688217738816. 

Hulstijn, J. H. (2003). Connectionist models of language processing and the training of listening skills  
with the aid of multimedia software. Computer Assisted Language Learning, 16 (5), 413-425. 

Ina Thomas and Brian Dyer. (2007). The Problem of Poor Listening Skills. [Online]. Retrieved from :  
            https;//lectureug4.files.wordpress.com/2011/11/listening-skills-for-turn-it-in.pdf, (10 September 
2016) 
Mufwene, S. S. (2010). Globalization, global English, and world English (es): Myths and facts. The    
           handbook of language and globalization, 29-55 
Paulston, C. B., & Bruder, M. N. (1976). Teaching English as a Second Language. Techniques and  
           Procedures. 
Somsak Nawayut. (2012). The Study to enhance Students Integrated Skills for TOEIC tests and their     
           Satisfaction using interactive Longman Dictionary of Contemporary English DVD New Edition 
for the second year Business English Students  from Rajamangala University of Technology Lanna,  
           Chiang Mai Campus, 2012,125. Retrieved from ThaiLis : tdc.thailis.or.th. (8 September 2016). 
Suredej Anandapong. 2011. A Study of English Listening Problem and Listening Proficiency of  
           Business Students at Bangkok University. [On-line] Retrieved from :  
           http://digi.library.tu.ac.th/thesis/lg/0641/title-appendices.pdfb,  (10 September 2016). 
Suwimon Maliwan. (2012). The development of The improved English skill exercise On English      
          Vocabulary learning for first year undergraduate students at Aviation Personnel   

Developmen Institute, Kasem Bundit University. [On-line]. Retrieved from : 
http;//airline.kbu.ac.th/old/ download/download/research/research12.pdf,   (8 September 2016).                 

UE UsingEnglish.com. TOEIC Exam Problems and Solutions. [Online]. Retrieved from :  
         www.usingenglish.com/articles/toeic-exam-problems-solutions.html. (11 September 2016). 
Wiriyachitra, A. (2002). English language teaching and learning in Thailand in this decade. Thai TESOL  
         focus, 15(1), 4-9. 
           

109 

http://www.english-test.net/toeic/listening/
http://www.english-test.net/toeic/listening/
http://www.etsglobal.org/Test-Preparation/The-TOEIC-Tests/TOEIC-Listening-Reading-Test
http://www.etsglobal.org/Test-Preparation/The-TOEIC-Tests/TOEIC-Listening-Reading-Test
http://www.ets.org/toeic/listening-reading/test%20preparation/sample_question
http://www.ets.org/toeic/listening-reading/test%20preparation/sample_question
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/lg/0641/title-appendices.pdfb
http://www.usingenglish.com/articles/toeic-exam-problems-solutions.html


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

การศกึษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
ของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค ์

A STUDY OF PROBLEMS ENGAGING ACADEMIC ADMINISTRATION BY TEACHERS OF 
HIGTH SCHOOL IN NAKHON SAWAN PROVINCE 

 

สุดารตัน์  จันทร์ศรี* และ นิคม  นาคอ้าย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : krusuzaa_31@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัด
นครสวรรค์ การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของเครซี่และมอร์แกน ได้จ านวน
ทั้งสิ้น 216 คน เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ 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 
 

ค าส าคัญ : บริหารงานวิชาการ มีส่วนร่วม นครสวรรค ์
 

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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บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา,2550: 23) ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง

รัฐ มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ข้อที่ (4) คือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยเฉพาะงานบริหารวิชาการซึ่งนับว่าเป็นงานที่
ส าคัญของโรงเรียน  เป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน  ถือเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนจะมีนักเรียนเก่ง ดี หรือไม่
เก่ง ไม่ดีขึ้นอยู่กับงานวิชาการของโรงเรียนที่จะสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ  มีความรู้  มีจริยธรรม  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จากนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาโดยความร่วมมือของบุคคลหลายๆ  ฝ่าย ในการสร้างสรรค์ กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมหรือผู้เรียนในทุกๆ ด้าน  ที่ผ่านมาครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการค่อนข้างน้อยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในทุก
กระบวนการ  ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มวิชาการมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้าง การงาน รูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม ครอบคลุมงานวิชาการทั้งหมด จึงได้ศึกษาหลักการ  แนวคิด  และทฤษฏีการบริหารจัดการ โครงสร้าง  ภาระงาน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  น ามาประยุกต์และบูรณาการหลักการ  แนวคิดและทฤษฏี  เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา  ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการหลักๆ มี 6 รูปแบบที่ส าคัญ กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 7) คือ  การ
มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมวัดผลและประเมินผล การมีส่วนร่วมวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการมีส่วนร่วมนิเทศภายใน
สถานศึกษา  

ดังนั้นการบริหารงานสถานศึกษาให้มีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมอื การมีส่วนร่วม ประสานงานกันของบุคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  โดยเฉพาะครูในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หาก
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความร่วมมือกัน   อาจท าให้การบริหารงานประสบ
ปัญหาได้ ดังที่คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2542 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550 : 85 – 86) ได้ระบุถึงปัญหาของการบริหารงานวิชาการในภาพรวมในส่วนของการ
มีส่วนร่วมไว้ว่า ขาดการมีส่วนร่วมของครู ไม่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ขาดความเช่ือมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

จากปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นมาแลว้ ผู้วิจัยจึงศึกษาปัญหาการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวิชาการของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวัดนครสวรรค์ และน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
มัธยมในจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีประสิทธิภาพในการมสี่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการต่อไป      
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ศึกษาปัญหาการส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการศึกษาทั้งในเชิง

ปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ของโรงเรียน
จ านวน 38 โรงเรียน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของเครซี่และมอร์แกน ได้เป็นจ านวน 216 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้  (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 มีปัญหาการมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการอยูใ่นระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีปัญหาการมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีปัญหาการมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัย 2 ข้ันตอน 
ได้แก่ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ และ
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วยการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ ดังนี ้ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร 
       2. ด้านการมสี่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3. การมีส่วนร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
4. ด้านการมสี่วนร่วมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

            5. ด้านการมีส่วนร่วมนิเทศภายในสถานศึกษา 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหป์ัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม  จังหวัดนครสวรรค์  

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค์  ทั้ง  5 ด้าน ดังนี ้

 
ประเด็นการมีส่วนร่วม ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน(S.D.) 
ระดับ 

ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วม
พัฒนาหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 

ด้านที ่
 

1 
 
 
 
2 
 
 

 
ล าดับ 

 

ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมกัน
ในการเตรยีมการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการ
ใช้หลักสูตร 
ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมกันไม่ทั่วถึง
ในการออกแบบหลักสูตรและการใช้
หลักสูตร 
 

รายการ 

 

2.85 
 
 
 

2.82 
 
 

 

ค่าเฉลี่ย
(�̅�) 

0.79 
 
 
 

0.87 
 

 
 ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน(S.D.) 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

 
ระดับ 

 
 

 
3 
 

ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมกันในการ
ประชุมช้ีแจงการพัฒนาหลักสูตร ที่ใช้
ในสถานศึกษาไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร 

2.81 
 

0.62 
 

ปานกลาง 
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ด้ านที่  2 การมีส่ วนร่ วม
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
ผู้บริ หารและครู ไม่ มี ส่ วนร่ วมกัน
ด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ฝึกทักษะกระบวนการคิดคิดเป็น ท า
เป็น ป้องกันและแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร 
ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมกัน
ในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แก่
ผู้เรียน 
ผู้บริหารและครูไม่ชัดเจนในการมีส่วน
ร่ ว ม กั น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ 

 
2.84 

 
 
 

2.69 
 
 
 

2.67 

 
0.75 

 
 
 

0.77 
 
 
 

0.80 

 
ปานกลาง 

 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 

ด้านที่ 3 ด้านการมสี่วนร่วม
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

ผู้บริหารและครูไม่มีความชัดเจนใน
การมีส่วนร่วมกันวางแผน การเรียนรู้
ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้
การวิจัย หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัน 
เวลา และการน าความรู้ ไปใช้ไม่ดี
เท่าที่ควร 
ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการลงมือปฏิบัติตามแผน
วิจัยที่วางไว้ในการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

3.95 
 
 
 
 
 

3.93 
 
 

 
3.88 

0.95 
 
 
 
 
 

1.04 
 
 

 
0.90 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 

 
มาก 

ด้านที่ 4 ด้านการมสี่วนร่วม
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมกัน
ในการจัดหาบุคลากรส ารวจความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้และเหมาะสมกับ
ผู้เรียนเท่าท่ีควร 
ผู้บริหารและครูประสบปัญหาการมี
ส่วนร่วมกันในการลงมือปฏิบัติจัดท า
สื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบและวิธีการที่
ก าหนดไว ้
ผู้บริหารและครูไม่ชัดเจนในการมีส่วน
ร่วมก าหนดวิธีการแนวทางรูปแบบ 
และการออกแบบสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาให้ตรงตามที่ตั้งไว้ 

1.89 
 
 
 

 
1.86 

 
 
 

1.83 

0.76 
 
 
 

 
0.72 

 
 
 

0.79 

น้อย 
 
 
 

 
น้อย 

 
 
 

น้อย 
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ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วม
นิเทศภายในสถานศึกษา 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 

ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนยุทธวิธี ในการประชุม
นิเทศระบุหน้าท่ีของผู้สังเกตการนิเทศ 
ผู้บริหารและครูขาดความชัดเจนใน
การมีส่วนร่วมกันวางแผนการนิเทศ
การจัดองค์กรการนิเทศ 
ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์วิธีการสอนหลายแบบ 
ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ในการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 

2.43 
 
 
 

2.40 
 
 

2.39 

0.81 
 
 
 

0.89 
 
 

0.77 

น้อย 
 
 
 

น้อย 
 
 

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 ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมกันในการประชุมช้ีแจงการพัฒนาหลักสูตร ที่ใช้
ในสถานศึกษาไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81)  ตามล าดับ 
         ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 1 คือ ข้อ 14 ผู้บริหารและครูไม่มีส่วนร่วมกันด าเนินการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการคิดคิดเป็น ท าเป็น ป้องกันและแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากอันดับ 2 ข้อที่ 15 ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมกันในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการพัฒนา
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 การเรียนรู้ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา และการน าความรู้
ไปใช้ไม่ดีเท่าที่ควร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 2 ข้อที่ 21 ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการลงมือปฏิบัติตามแผนวิจัยที่วางไว้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93)  และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากอันดับที่ 3 คือ ข้อที่ 23 ผู้บริหารและครูขาดการมีสว่นร่วมในการรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) ตามล าดับ 
 ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 1 คือ ข้อ 28 ผู้บริหารและครูขาดการมีส่วน
ร่วมกันในการจัดหาบุคลากรส ารวจความต้องการของผู้ใช้ซึ่งสัมพันธ์กับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และเหมาะสมกับผู้เรียนเท่าที่ควร 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 2 ข้อที่ 30 ผู้บริหารและครูประสบปัญหาการมีส่วนร่วมกันในการลงมือ
ปฏิบัติจัดท าสื่อการเรียนรู้ตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดไว้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับที่ 3 คือ ข้อ
ที่ 29 ผู้บริหารและครูไม่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมก าหนดวิธีการแนวทางรูปแบบ และการออกแบบสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้ตรงตามที่ตั้งไว้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.83) ตามล าดับ 
 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) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัญหาการมสี่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม  จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วจิัยสามารถ
อภิปรายผลไดด้ังนี ้
 ผลการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม  จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากครูโรงเรียนมัธยมมีปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมี
แค่บางประเด็นท่ีมีปัญหาระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมาน สมเพชร (2545:73) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองเชียงราย วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองเชียงราย 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) อาจเป็นเพราะครูยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมวิเคราะห์
ความต้องการการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสรุปความรู้ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและ
น าไปใช้ในการพัฒนาวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมวางแผน การเรียนรู้ ก าหนด
นโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา และน าความรู้ไปใช้อย่างไร การมีส่วนร่วมขั้นด าเนินการ
ลงมือปฏิบัติตามแผนวิจัยที่วางไว้ รวมถึงตรวจสอบ รวบรวมและเผยแพร่ผล เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย การมีส่วนร่วมประเมินผล เพื่อน าบกพร่องมาวางแผนปรับปรุงหรือน าไปใช้ในการพัฒนา ซึ่ง
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหาแนวทางให้ทุกฝ่ายให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในล าดับต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อสรุปสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ระบุว่า เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับปญัหาการมสี่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่เฉลีย่มากอันดับ 1 คือ ด้านการมีส่วนร่วมวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84)  คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากอันดับ 2 คือ การมีส่วนร่วมพฒันาหลักสตูร (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.78)  และด้านที่มีค่าเฉลีย่มากอันดับที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู ้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67)   
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 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา และครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  ที่กรุณา
ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 118 คน และ
ครูผู้สอน 322 คน รวมทั้งหมดจ านวน 440 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าระดับ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  1 ใน
ภาพรวมมีระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการสร้างจุด
เชื่อมต่อ รองลงมาคือ ด้านเป้าหมายเชิงจริยธรรม และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การสร้างและแบ่งปันความรู้ 
 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า  ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง  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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บทน า 
จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ส่งผลให้หลายประเทศ ทั่วโลกต้องเผชิญกับ

ความหลากหลายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและการศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก  ท าให้หลาย
ประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับ
ประชาคมโลกอย่างกว้างขวางเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มีความรู้และทักษะความสามารถที่จะปรับตนเอง 
อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ การพัฒนาคุณภาพคนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
ประเทศชาติใดหากชนในชาติได้รับการศึกษาสูงย่อมหมายถึงความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันที่สูงตามไปด้วย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทใน
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทย มาตรา 37 ได้ก าหนดว่า การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ยึดเขตพื้นที่
การศึกษา โดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม
ด้านอื่นๆ เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ก าหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี3), 2553) จากการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโดยการปฏริูปการศึกษาดังท่ีกล่าว
มา การบริหารจัดการในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีลักษณะภาวะผู้น าสูงเป็นผู้มี
บทบาทในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สามารถปรับตัวได้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ วัฒน์และเข้ากับทุก
สถานการณ์ได้โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ จะท าให้ทุกส่วนใน
สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  ในปัจจุบันทุกสังคมย่อมมีผู้น าและผู้
ตามเสมอ ผู้น าที่ดีและเข้มแข็งยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการติดต่อสื่อสารในองค์การที่ดี เพื่อที่จะน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จตามที่เป้าหมายได้ตั้งไว้ขณะเดียวกันก็ต้องท าให้สมาชิกในองค์การเกิดความพึงพอใจในงานที่เขาท าด้วย ซึ่งใน
สถานศึกษาก็จะมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น า บุคคลที่ท างานร่วมกับผู้น าเรียกว่า ผู้ตาม ผู้น าจะเป็นบุคคลที่สามารถท าให้
ผู้อื่นยอมรับ และสามารถจูงใจ ชักน า ช้ีน า มีบทบาทเหนือบุคคลอื่น สามารถขจัดปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี (ธีระ  รุญเจริญ, 2554)   
 การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าในการปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระจายความรับผิดชอบอย่าง
เป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ ผู้น าสถานศึกษาทุกระดับจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในสถานศึกษา มีบทบาทเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์ ต้องใช้ภาวะผู้น าให้เหมะ
สมกับทุกสถานการณ์ เป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้ง
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะน าไปสู่การจัดการและการบริหารสถานศึกษาท่ีดี   มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าท่ีเอื้อต่อการบริหารและจัดการศึกษาในยุคนี้โดยเฉพาะภาวะผู้น าทางวิชาการและภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (ธีระ  รุญเจริญ, 2554) ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงานในสถานศึกษา 
ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับภาวะผู้น าที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับกันมาก
ในปัจจุบันคือแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของฟูลแลน (Fullan, 2004 อ้างถึงใน ปริญดา  อ่อนด้วง, 2557) มี
ลักษณะพิเศษท่ีแสดงให้เห็นถึงการลู่เข้าหากันในทางทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความรู้และกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้น ามาเผชิญหน้า
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) การสร้างจุดเช่ือมต่อ (Coherence Making) เนื่องจากผู้น าประเภทนี้เป็น
ผู้น าท่ีมีทัศนะกว้างไกลสร้างความผกูพันต่อจุดมุง่หมายขององค์การและน าผูต้ามให้ด าเนินการตามจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ให้
ประสบผลส าเร็จเมื่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้น าของสถานศึกษาย่อมท าให้งานบริหารสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจึงมีความส าคัญในแง่มุมของการส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ยังขาดความพร้อม ดังนั้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งท่ีส่งผลต่อการยอมรับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และศรัทธา ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น าเหมาะสมย่อมท า
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ให้ขวัญและก าลังใจ รวมทั้งความเลื่อมใสต่อผู้บริหารของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงด้วย งานของสถานศึกษาก็จะสามารถ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย แต่ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น าไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้สถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อถือ ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 170 โรงเรียน มีหน้าที่
ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐาน จัดได้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประเด็นส าคัญที่พบในการบริหารจัดการศึกษา คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่งผลต่อการด าเนินงานในสถานศึกษา นอกจากนั้นผู้บริหารยังขาดการกระจายอ านาจความรับผิดชอบอย่างเป็น
ธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน ขาดการเอาใจใส่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาจึงไม่บรรลุตาม
เป้าหมายเท่าท่ีควร (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1, 2559)  

ซึ่งปัญหาดังกล่าว การจะพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง และที่
ส าคัญ รัตติกรณ์  จงวิศาล (2556) กล่าวว่า สิ่งส าคัญของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา คือ 
ผู้บริหารต้องริเริ่มการเปลี่ยนแปลง มีการกระจายอ านาจตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มี
จุดมุ่งหมาย มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นที่ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ 
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องปรับบทบาทผู้น าให้เป็นผู้สร้างความศรัทธา ความเช่ือมั่น 
เป็นผู้น าท่ีส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเข้าสู่กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความหลากหลายทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือกันบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดความพึงพอใจจากทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสถานศึกษา 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าและแนว
ทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะท าให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน  ปรับปรุง และพัฒนา
สถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหวังของกระทรวงศึกษาธิการ  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจ านวน 2,234 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณของ     
เคจซี่และมอร์แกน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 118 คน และครูผู้สอน 322 คน รวมทั้งหมดจ านวน 440 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
ดังนี ้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัย 2 ข้ันตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วย การศึกษา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ดังนี ้
      1. เป้าหมายเชิงจรยิธรรม (Moral Purpose)   
       2. ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง (Understanding Change)   
       3. การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building) 
       4. การสร้างและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Creating and Sharing) 
       5. การสร้างจดุเช่ือมต่อ (Coherence Making)  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ระดับระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
            สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน  
 

 
 

ด้านที ่

 
 

ล าดับ                             

 
 

รายการ 

 

ค่าเฉลี่ย
(�̅�)   

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(S.D.) 

 

ระดับ 
ภาวะผู้น า 

1. 
เป้าหมาย 

เชิงจริยธรรม 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นท างาน
เพื่อความเจรญิก้าวหน้าขององค์กร 

4.30 .60 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความยึดมั่นใน
จรรยาวิชาชีพ 

4.24 .65 มาก 

ล าดับสุดท้าย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ปฏิ บั ติ ตน เป็ น
แบบอย่างท่ีดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 

3.96 .65 มาก 

2.        
ความเข้าใจ

การ
เปลี่ยนแปลง 

1 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงด้วยสันติวิธ ี

3.88 .60 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับปรุงงาน
ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลง 

3.86 .53 มาก 

ล าดับสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจและยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคลากรตลอดเวลาเมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

3.60 .62 มาก 

3. 
การสร้าง

ความสัมพันธ์ 

1 
 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้าง
กัลยาณมิตรที่ดี มสี่วนร่วมในการท างาน 

4.12 .65 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความจริงใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.03 .62 มาก 

ล าดับสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษามีการส ารวจความ
ต้องการ ความถนัด ก่อนท่ีจะมีการ
มอบหมายงานทุกครั้ง 

3.70 .61 มาก 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
            สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน (ต่อ) 
  

 
 

ด้านที ่

 
 

ล าดับ                             

 
 

รายการ 

 

ค่าเฉลี่ย
(�̅�)   

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(S.D.) 

 

ระดับ 
ภาวะผู้น า 

 
4. 

การสร้าง
และแบ่งปัน

ความรู ้

 
1 

 

 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระจาย
ความรู้ ถ่ายทอด หรือแบ่งปันความรู้ไปสู่
องค์กร 

 
3.44 

 
.80 

 
ปานกลาง 

2 
 

ผู้บริ หารสถานศึกษามี กระบวนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพัฒนา 
และการสร้างความรู้ จากทักษะ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร 

3.42 .81 ปานกลาง 

ล าดับสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานได้ศึกษาวิธีการท างานจากผู้ที่
ประสบผลส าเร็จในการท างาน 

3.33 .83 ปานกลาง 

5. 
การสร้างจุด

เชื่อมต่อ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามี วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ในการท างานร่วมกับเครือข่าย 

4.49 .57 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเช่ือมั่นในการ
ประสานงานกับเครือข่ายจนประสบ
ความส าเร็จ 

4.34 .59 มาก 

ล าดับสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างความมั่นใจ
ให้กับบุคคลภายนอก 

4.17 .63 มาก 

  

 จากตาราง 1 ด้านเป้าหมายเชิงจริยธรรม มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อค าถามที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นท างานเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) ข้อค าถามที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความยึดมั่นในจรรยา
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24) และข้อค าถามที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่
เกี่ยวข้องกับอบายมุข มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) ตามล าดับ 
 ด้านความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่ 12 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยสันติวิธี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) ข้อค าถามที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ปรับปรุงงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยรองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) และข้อ
ค าถามที่ 19 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรตลอดเวลาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) ตามล าดับ 
 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างกัลยาณมิตรที่ดี มีส่วนร่วมในการท างาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) ข้อค าถามที่ 22 ผู้บริหารสถานศึกษามีความจริงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา        มีค่าเฉลี่ย
รองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03) และข้อค าถามที่ 28 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส ารวจความต้องการ ความถนัด ก่อนที่จะมี
การมอบหมายงานทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) ตามล าดับ 
 ด้านการสร้างและแบ่งปันความรู้ มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38) 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่ 33 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระจายความรู้ ถ่ายทอด หรือ
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แบ่งปันความรู้ไปสู่องค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44) ข้อค าถามที่ 34 ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพัฒนา และการสร้างความรู้จากทักษะ และความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร มีค่าเฉลี่ย
รองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42) และข้อค าถามที่ 37 ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้ศกึษาวิธีการท างานจาก
ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33) ตามล าดับ 
 ด้านการสร้างจุดเช่ือมต่อ มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่ 50 ผู้บริหารสถานศึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการท างานร่วมกับ
เครือข่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49) ข้อค าถามที่ 49 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเช่ือมั่นในการประสานงานกับ
เครือข่ายจนประสบความส าเร็จมีค่าเฉลี่ยรองลงมา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34) และข้อค าถามที่ 46 ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
สร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 พบว่า ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่น
ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฌานันท์  เรือนตาหลวง (2554 : 23) ที่ได้สรุปความส าคัญของภาวะผู้น าว่า การ
บริหารงานใดๆ จะเกิดประสิทธิผลได้ผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะผู้น ากระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานของตน ในองค์การผู้บริหารหรือผู้น าจะน าพาองค์การไปสู่การมีเป้าหมายที่วางไว้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ผู้น านั้นซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมหรือการเปลีย่นแปลงใดๆ ในสังคมเกิดจากการที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลหรือใช้อ านาจ
ที่มีอยู่จูงใจให้สมาชิกภายในกลุ่มคล้อยตามเพื่อปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย สมาชิกของกลุ่มจะท างานส าเร็จมากน้อย
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น ากลุ่มที่จะท าให้สมาชิกซึ่งเป็นผู้ตามเกิดความศรัทธายอมรับ และพร้อมที่จะร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรรุ้ง  ธนูสา (2557 : 50) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างจุดเช่ือมต่อ อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการสร้างเครือข่าย และมีการท างานเป็นทีม 
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สามารถเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีให้ความร่วมมือกับชุมชนเมื่อ    มีโอกาส
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อน ามาปรับใช้ในการท างาน มี
การแสดงอุดมการณ์ มีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญดา  อ่อนด้วง (2557 : 69) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและแนวทางการ
ส่งเสริมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ระดับภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างจุดเช่ือมต่อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 และพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างและแบ่งปันความรู้ อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบ ไม่น าความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมาใช้
ประโยชน์ ไม่มีการกระจายความรู้ ไม่ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาวิธีการท างานจากผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน      ไม่
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานน าวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานท่ีได้รับผิดชอบ รวมถีงไม่สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้แสดงออกในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย และไม่สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญดา  
อ่อนด้วง (2557 : 69) ได้ศึกษาได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างและแบ่งปันความรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อสรุปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ระบุว่า เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต1 ได้ระดับภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างจุดเช่ือมต่อ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) รองลงมา คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านเป้าหมายเชิงจริยธรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) และ ด้านท่ี
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างและแบ่งปันความรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐาน
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ  และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  3)  เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6         
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6          
4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรบ์น
ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา(Research  
and  Development)  ผลการศึกษา  พบว่า   
 1.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6 มีค่าเท่ากับ  89.79/88.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2.  ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน  เท่ากับ  44.25  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  3.16 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการสอน ทักษะการแก้ปญัหาอย่างมวีิจารณญาณ 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 
 
บทน า 
 การศึกษามีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ใน
การพัฒนาจะต้องมีความสมดุลระหว่างกระบวนการเรียนรู้และผลลพัธ์   รวมถึงกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคม ที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของมนุษย์อย่างทั่วถึง  นั่นคือมนุษย์เราจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจในตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันซึ่งเหตุและผลของ
ความเปลี่ยนแปลง  พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  (2557  : 5-6)  กล่าวว่า  อุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษาคือ  การจัดให้มี
การศึกษาตลอดชีวิต  ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นโดยตัวบุคคล  อันเป็นผลมาจากการได้รับรู้หรือประสบการณ์จากการจัดการศึกษา  
หรือกิจกรรมในชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย   
 แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต  เป็นแนวคิดใหม่ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า  (อ้างถึงใน  ทิศ
นา  แขมณี 2558  :  4-5)  “เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ความพอเพียงหมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึง
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่ง  ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน  จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิต ใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีความส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและความพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งทางด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี”   
 ซึ่งปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนักเรียนเข้าใจว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ต้อง
เรียนเนื้อหาความรู้ไว้ท่องจ าเพื่อให้ได้คะแนนดี ๆ ท าให้การเรียนวิทยาศาสตร์ขาดความเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ของการ
ค้นคว้าหาค าตอบบนฐานของเหตุและผล  การจัดการเรียนการสอนจึงไม่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล  และไม่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหา  กลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิง่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  เพราะเป็นแค่ความรู้  ความจ าที่ใช้สอบเท่านั้น  
เจตคติแบบนี้อาจเป็นสาเหตุให้สังคมไทยมีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยลงเมื่อถึงภาวะของสังคมที่ต้องตัดสินใจอะไรร่วมกันก็
ตัดสินใจโดยขาดความรอบคอบหรือใช้ความรูส้ึกตัดสินอาจท าให้เกิดผลเสียกับตนเองและสังคมไทยในระยะยาวได้  ดังนั้นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ศึกษาทุกท่านควรหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
ธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเป็นคนช่างคิดกระตือรือร้นท่ีจะแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 ด้วยหลักการ  แนวคิดและการพัฒนาดังกล่าวท่ีเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ การที่จะพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่ด าเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นระบบพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาวิชาพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญของมนุษย์
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ควบคู่กันไป  เพ่ือช่วยให้นักเรียนบรรลุถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพของตนเองและพร้อมส าหรับการด ารงชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีภูมิคุ้มกันในสังคมโลกยุคปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  และจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ที่
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  
6  เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา(Research  and  Development)   

ขั้นตอนที่  1  การวิจัย(Research :R)  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน(Analysis : A) : เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน  ส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน  ได้แก่  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่
น ามาใช้วิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีดังนี้ 
 1.  แบบวิเคราะห์เอกสาร  จ านวน  2  ฉบับ  ได้แก่  1)  แบบวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา  
วิเคราะห์เป้าหมาย  มาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  วิเคราะห์สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับสภาพท่ีเป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2)  แบบวิเคราะห์เอกสาร  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 2.  แบบสัมภาษณ์จ านวน  1  ฉบับ  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้(Learning  Style)  ของกลุ่มผู้เรียน
ที่ศึกษา  โดยการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนา (Development : D)  เป็นการออกแบบและพัฒนา(Design  and  Development : 
D  and  D)  :  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
 จากการศึกษา  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานแล้วนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยสร้างโครงร่าง
รูปแบบก่อนแล้วให้ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแล้วน าไปทดลองใช้(Tryout)  กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปได้และประสิทธิภาพก่อนน าไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่   
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6(EIRSK  Model) 
 2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดกิจ
กรร มการเรียนรู้ 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  จ านวน  3  ฉบับ  คือ  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนที่  3 การวิจัย (Research :R)  เป็นการน าไปใช้  (Implementation : I )  การทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอน   
ผู้วิจัยน าแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอน  ADDIE  Model  ปรับปรุงโดยครูส  (Kruse  2007 : 1)  ในขั้นการน าไปใช้  
(Implementation : I )  ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา  (research  and  development)  ในขั้นการวิจัย  (Research  
: R2)  ในขั้นนี้ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี  การผสมผสานข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัยแบบ  Embedded (The  Embedded  Design)  วิธีการเชิงปริมาณ
เป็นวิธีหลักและวิธีเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง ร่วมกับการใช้รูปแบบการวิจัย  Pre-Experimental Design  โดยประยุกต์ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (The  One-Group  Pretest-Posttest  Design)  
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการเขียนบันทึกพฤติกรรมการเรียนและการท างานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้บันทึกและจากการที่ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนพฤติกรรมจิตนิสัยของ
ตนเองแบบพรรณนาความ  (Journal  Writing )  ก่อนเรียนและระหว่างเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต  จ านวน  20 คน แบบแผนการทดลองการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The  
One-Group  Pretest  Design) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
 2.  เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย  คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน จ านวน  3  ฉบับ  ดังนี ้

3.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3.2  แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่  4  การพัฒนา  (Development : D2)  เป็นการประเมินผล  (Evaluation :E)  การประเมินและ

 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  ในข้ันของการพัฒนา  (Development 
: D2)  และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE  Model  ปรับปรุงโดย  ครูส  
ร่วมกับแนวคิดแบบจ าลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ  Dick,  Carey  and  Carey  และรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของ  Joyce  and  Weil  การด าเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ีเป็นการน าผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นพร้อมท่ีจะน าไปใช้ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในขั้นตอนนี้  ประกอบด้วย 
 1.  วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบและประมวลสรุปข้อมูลด้วย
วิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 
 2.  วิเคราะห์ค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  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
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6 มีค่าเท่ากับ  89.79/88.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2. ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  
เท่ากับ  44.25  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  3.16   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 อยู่ในระดับมากท่ีสุด(µ = 4.64 , = 0.11 )     
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นที่ส าคัญที่น ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีช่ือว่า  “EIRSK  Model”  มีองค์ประกอบ  ดังนี้  หลักการ  วัตถุประสงค์  
กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้และทักษะความสามารถ  สิ่งท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม   หลักการตอบสนอง
และสิ่งสนับสนุน  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน  5  ขั้นตอน  คือ ขั้นที่  1  สร้างความ
สนใจด้วยสถานการณ์ปัญหา  (Engagement  with  problem)  ขั้นที่  2  ส ารวจโดยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  
(Investigation)  ข้ันท่ี  3  วิเคราะห์เหตุผล  (Reason)  ขั้นที่  4  วิเคราะห์ความพอเพียง (Sufficiency)   ขั้นที่  5  จัดการ
ความรู้  (Knowledge  Management)  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย
ผู้เช่ียวชาญ  พบว่า  รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกัน  ( IOC =  0.89)  และน าไปหาประสิทธิภาพ  (E1 / E2)  
แบบกลุ่มใหญ่  (Filed  Tryout)  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต  จ านวน  20  คน  โดยได้
ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ  89.79/88.00  เมื่อเทียบกับเกณฑ์  80/80  ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ท้ังนี้เนื่องจากได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  แนวคิด  ทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหา  แผนการศึกษาแห่งชาติ  แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  อย่างมีขั้นตอนท่ีถูกต้อง  นอกจากน้ียังวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบ  หลักการและแนวคิด  ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส   ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่ก าหนดมี
ความสัมพันธ์ส่งเสริมกันและกันตลอดทั้งระบบ ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้ นจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา  ศิริธัญญารัตน์  (2556  :  บทคัดย่อ)  ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่  21  และจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีช่ือว่า  PIAEIED  Model  มี
องค์ประกอบ  คือ  หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอนและเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้  กระบวนการเรียน
การสอนมี  7  ขั้นตอน  คือ  1)  ข้ันเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็น  (Preparing  Essential  Knowledge  
and  Skills)  2)  ขั้นร่วมกันตั้งค าถามเพื่อการสืบเสาะและการแก้ปัญหา  ( Identifying  and  Enquiry  Questions  and  
Problem  Solving)  3)  ขั้นร่วมกันวิเคราะห์เจาะลึกความรู้และแนวทางการแก้ปัญหา  (Analyzing  and  Examining   
Deeper  Knowledge  and  Solution)  4)  ขั้นประเมินผลแนวทางการแก้ปัญหาและระบุวิธีการแก้ปัญหา  (Evaluating  
and  Identifying  Solutions  Methodology)  5)  ข้ันด าเนินการสืบเสาะและแก้ปัญหา  (Investigating  and  Problem  
Solving)  6)  ขั้นขยายความรู้  (Extending  of  New  Knowledge)  7)  ขั้นการพัฒนาและเผยแพร่  (Developing  and  
Distributing  the  Results)  อีกทั้งในการก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้ได้ก าหนดตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสอน  
ได้แก่  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา  (Cognitive  theory)  ของเพียเจต์ (Piaget)  ทฤษฎีกระบวนการสมองในการ
ประมวลข้อมูล  (Information  processing  theory)  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist   theory)   ที่มุ่งให้นักเรียน
คิดอย่างมีเหตุผลตามล าดับขั้นตอน  สามารถรู้คิดน าข้อมูลที่เก็บไว้ในความจ าระยะสั้นและระยะยาวออกมาใช้อย่างเหมาะสม
โดยเช่ือว่าสองเป็นเครื่องมือส าคัญในการแปลความหมายดังนั้นในการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการคิดตามรปูแบบการเรียนการ
สอนนี้จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว  มีการท างานและ
ฝึกทักษะการคิดร่วมกับผู้อื่น  มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันเรียน  ฝึกแปลความหมายของสิ่งที่ค้นคว้าหาค าตอบเพื่อ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันและมีการคิดไต่ตรองอย่างรอบคอบ  มีการแสวงหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจจาก
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แหล่งความรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีการประเมินข้อมูลแล้วเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและถูกต้อง  รูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
 2.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
แต่ละด้าน  คือ  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  พบว่า   
      ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนนี้ได้ก าหนดหลักการไว้ว่าพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณไปพร้อมกับเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์  
โดยในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ใช้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารและสารอาหาร   ร่างกายมนุษย์  
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารในชีวิตประจ าวัน  เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและการด ารงชีวิตของนักเรียนที่
สามารถน าปัญหาหรือประสบการณ์เหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของนักเรียนมาเป็นประเด็นในการคิดแก้ปัญหาแล้วด าเนินการ
ตามขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณเพื่อสรุปเป็นค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาซึ่งก็คือองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระวิทยาศาสตร์นั่นเอง  เช่น  ภาวะสุขภาพในเรื่องของอ้วนน้ าหนักเกินมาตรฐาน  วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ  ความคาดหวังที่
จะไปสู่จุดมุ่งหมาย  ความเหมาะสมความพอดีและการมีภูมิคุ้มกันบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จนพบค าตอบ
และสรุปองค์ความรู้ที่มาจากการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  การบูรณาการการคิดกับเนื้อหาสาระดังกล่าวจึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   
      ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะและความสามารถในการคิดโดยตรง  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน  5  ขั้นตอน  
ทุกขั้นตอนได้รับการออกแบบให้นักเรียนได้เรียนวิธีคิดและฝึกคิดจนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1  เป็นข้อมูลในการคิดร่วมกับหลักคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วยความมีเหตุผล  ความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีจึงท าให้นักเรียนมีทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
      เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณจ าแนกตามขั้นตอนการคิดหลังเรียน  
พบว่า  ทักษะในการคิดที่ต่ าที่สุด  คือ  ทักษะในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลจากการทดสอบวัด
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  (µ  =  8.24 , =  0.77)   
ทั้งนี้เนื่องมาจากทักษะการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นทักษะขั้นสูง  ซับซ้อนที่ต้องอาศัยสาระ
ความรู้  หลักการ  ความคิดรวบยอดที่สอดคล้องกันและต้องมีการฝึกฝนที่ยาวนานซึ่งน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  การตัดสินใจใน
การเลือกการกระท าการริเริ่ม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และทักษะที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ารองลงมา  ได้แก่  ทักษะในการระบุลักษณะ
ข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินข้อมูลในด้านความถูกต้อง  ความน่าเชื่อถือและความพอเพียงจากการทดสอบวัด
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  พบว่า  คะแนนเฉลี่ย  (µ =  8.37  ,    =0.74)  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตพบจากการจัดการเรียนการสอนระหว่างเรียนในด้านทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปที่อยู่ในระดับปานกลาง  (µ  =  2.25)  ที่ครูต้องคอยช่วยเหลือตลอดเวลาเนื่องจากเป็นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับที่ยากต้องใช้เวลาในการสะสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ภาพรวม  พบว่า  นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด  ส่วนความพึงพอใจรายด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  กิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อแยกเป็นราย
ข้อ  ได้แก่  ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติการคิดด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม  มีการเรียงเนื้อหาและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและสรุปความรู้  เช่ือมโยง
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างหลากหลายและนักเรียนจะได้อ่าน  ได้ออกแบบการทดลอง  ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนรวบรวมเป็นค าตอบที่ถูกต้อง  ทั้งนั้นอาจเนื่องมาจากได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับผู้เรยีน  โดยได้พิจารณาจากการตรวจสอบความต้องการของผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอน
และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบหลักการและ
แนวคิด  ADDIE  Model  ของเควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1)     
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6   มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิด  ผลสัมฤทธิ์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นเมื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ควรเข้าใจและด าเนินการตาม
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง  โดยเน้นการสอนทักษะการคิดควบคู่ไปกับเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครูควรเตรียมแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าท่ีหลากหลายไว้ล่วงหน้า  นอกจากนี้ต้องฝึก
นักเรียนให้ก ากับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีครูเป็นผู้แนะน า  อ านวยความสะดวกในขั้นตอนของการเรียนรู้ให้ด าเนินไปตาม
ขั้นตอน  ส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อื่นเพราะความสัมพันธ์ทางสังคมจะช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด  แลกเปลี่ยนแนวคิดมา
ใช้สร้างองค์ความรู้  อีกทั้งการเสริมแรงเป็นแรงผลักดันให้ใฝ่เรียนรู้รักในวิทยาศาสตร์ห้องเรียนที่มีความยืดหยุ่น  รู้สึกผ่อน
คลายไม่กดดันจะช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมและส่งผลดีต่อการกล้าแสดงออกทางความคิดและเกิดความคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณค่าต่อนักเรียนระยะแรกควรให้เวลาในการคิดอย่างเพียงพอและควรให้นักเรียน
มุ่งมั่นและตระหนักถึงความส าเร็จในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและควรยกตัวอย่างสถานการณ์ในการคิดที่นักเรียนมี
โอกาสได้ประสบการสถานการณ์นั้น ๆ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  
สามารถพัฒนาทั้งการคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึง  ควร
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ ากว่าปัจจุบันโดยมุ่งเน้นทั้งความรู้และ
ทักษะรายวิชารวมทั้งทักษะในโลกของเทคโนโลยี  และเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้  ควรศึกษาการวัดเจคติ  ความ
คิดเห็น  และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนควบคู่กันด้วย 
   
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น ช่ือว่า  “EIRSK  Model”  พบว่า  รูปแบบการเรียนการสอน
มีค่าความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย  (µ)   ระหว่าง  4.40 – 4.60  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ()  0.45 – 0.89  ซึ่งแสดงว่า
รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง  สามารถน าไปทดลองใช้ได้และผลการหาประสิทธิภาพ  (E1/E2)  โดยการทดลอง
ภาคสนาม  ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมเท่ากับ  89.79/88.00  สูงกว่าเกณฑ์  80/80   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
กว่าก่อนเรียน   
 3.  จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
 4.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารญาณทั้ง  3  ด้านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ก่อนเรียน
สูงกว่าหลังเรียน 
 5.  จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีพัฒนาการในช่วงระยะเวลาระหว่างเรียนอยู่ในระดับสูงทุกระยะและมีพัฒนาการ
สูงขึ้นเป็นล าดับ   
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การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3   
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน  สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสูตรการค านวณของเคจซี่และมอร์แกน ได้จ านวนท้ังสิ้น 312 ราย เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ภายใน  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 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 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : ปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรยีนรู้  
 

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 
 
 

บทน า 

 ปัจจุบันเข้าสู่ ยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หรือ ยุคดิจิตอลซึ่งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผล
กระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า หากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ย่อมส่งให้การจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปด้วย สถานศึกษาใน
ฐานะองค์กรที่ส าคัญองค์กรหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และไม่ล้าหลัง ซึ่ง
วิธีหนึ่งที่จะท าให้สถานศึกษาสามารถเดินตามความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ก็คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กร
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แห่งการเรียนรู้ (อัญญารัตน์ บ ารุงราษฎร์, 2552) ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาได้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน การมองเป็นภาพขององค์กรในอนาคตร่วมกันได้อย่างชัดเจน  
    Peter Senge (1990) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้
สามารถขยายความสามารถ หรือ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการพัฒนาตัวบุคคลในเกิดความรู้
และความช านาญ การสร้างรูปแบบแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน การให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนก าหนด และมองเห็นภาพใน
อนาคตร่วมกัน การสร้างเป้าหมายในอนาคตในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนน าไปสู่การคิดอย่างเป็นระบบที่จะท าให้ทุกคนมองเห็น
องค์กรที่เดินหน้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในภาพร่วมแทนการมองเห็นในแต่ส่วน  

หัวใจของคุณภาพการศึกษาอยู่ท่ีสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาไม่มีคุณภาพนักเรียนก็จะไม่มีคุณภาพ และเมื่อนักเรียนไม่มี
คุณภาพ การจัดการศึกษาก็จัดได้ว่าไม่ประสบผลส าเร็จ สถานศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษาที่เป็นหัวใจท่ีส าคัญที่สุด จ าต้อง
มีความพร้อมในหลายด้านที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ในยุคแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยในปัจจุบัน สถานศึกษาในหลายๆแห่งยังไม่พร้อมที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหาก
สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรการศึกษายังไม่มีความพร้อมท่ีจะเรียนรูส้ิ่งใหม่ ที่เกิดขึ้นก็จะท าให้การบริหารจัดการล้าหลังหรือก้าวไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง  

  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพการด าเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งยังขาดความพร้อมในการบุคลากรผู้สอน โดยบุคลากร
ผู้สอนไม่ครบตามกรอบโครงสร้าง มีการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร มาสู่พื้นที่ราบอยู่ในเกณฑ์สูง ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุใหม่แม้จะมีความตั้งใจ ทุ่มเท มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้ 
แต่ขาดแคลนสื่อ  และอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีความต้องการการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประกอบกับ คะแนน เฉลี่ยร้อยละ
ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2555 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 อยู่ในระดับต่ ากว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหานี้ที่มาจากการขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นผลมาจากการคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ของบุคลากรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท าให้การพัฒนาบุคลากร ขาด
ความต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรที่มีความถนัดในแต่ละสาขาวิชามีน้อย และบุคลากรที่มีอยู่ขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร ( แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2558, ส านักงานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3)  

ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 เพื่อแสดงให้เห็นถึง ระดับปัญหาด้านความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาในสังกัด และหาแนวทางส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรให้สูงขึ้น โดย
มุ่งเน้นศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมในระดับบุคคลและในระดับองค์กร ว่าบุคลากรในสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะใดบ้างที่จะ
น าพาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสถานศึกษาควรด าเนินกิจกรรมอะไรบ้างท่ีน าไปสู่ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้มากขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการด าเนินงานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3  

ตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3  

การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ภายใต้แนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
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Peter Senge (1990) เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจ านวน 1,655 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณของเคจซี่และมอร์แกน ได้เป็นจ านวน 312 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
เกี่ยวกับ ปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3  จากนั้นน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการ 
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความ
เรียง โดยแปลความหมายของข้อมูลตามเกณฑ์ของค่าเฉลี่ย (Mean) ก าหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด , 
2553 : 100-103) 

ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  4.51 – 5.00     หมายถึง    มีปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
อยู่ในระดับ มากที่สุด   

คา่เฉลี่ย ระหว่าง  3.51 – 4.50    หมายถึง     มีปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ มาก   

ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  2.51 – 3.50    หมายถึง     มีปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 อยู่ในระดับ ปานกลาง   

ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.51 – 2.50   หมายถึง      มีปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
อยู่ในระดับ น้อย   

 ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.00 – 1.50   หมายถึง      มีปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาในการด าเนินงานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 
ตารางที ่1  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็น  องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน  

 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิษณุโลกเขต 3 จ าแนกตามระดับบุคคลและระดับองค์กร   

ปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเปน็องค์กร
แห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
ล าดับ n = 294 

ระดับ 
x̅ S.D.  

1. ระดับบุคคล  2.49 0.20 น้อย - 
      1.1 การเป็นบุคคลรอบรู้  2.45 0.27 น้อย 5 

1.2. รูปแบบความคดิ 2.51 0.28 ปานกลาง 3 
1.3. การคิดอย่างเป็นระบบ 2.50 0.25 น้อย 2 

2. ระดับองค์กร 2.52 0.23 ปานกลาง - 
2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2.54 0.30 ปานกลาง 1 
2.2 การเรียนรู้ของทีม 2.49 0.25 น้อย 4 

รวม 2.50 0.18 น้อย   
จากตาราง 1 พบว่า ปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

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 ตามล าดับ  
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ทั้ง 5 ด้าน 

 
 
 

ด้านที ่

 
 

ล าดับ                             

 
 

รายการ 

 

ค่าเฉลี่ย 
(x̅ ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน

(S.D.) 

 

ระดับ 
ปัญหา 

1.ด้านการเป็น
บุคคลรอบรู ้

1 

ข้อ 5 การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
ตนเองในการท าสิ่ งใหม่ๆยังไม่
สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 

2.58 0.51 ปานกลาง 

2 

ข้อ 2 ยังขาดความต่อเนื่องในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ด้วย
ความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

2.49 0.50 น้อย 

ล าดับ
สุดท้าย 

ข้อ 4 การศึกษาหาความรู้ เพื่อ
พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดยังพบ
ข้อจ ากัดในบางประการ 

2.45 0.50 น้อย 

2. ด้านรูปแบบ
ความคิด 

1 

ข้อ 2 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความ
เข้าใจในโยบายของโรงเรียน
ร่วมกัน   

2.59 0.49 ปานกลาง 

2 

ข้อ 5 การร่วมกันสร้างแนว
ทางการปฏิบัติตนยังไมส่ะท้อนให้
เห็นถึงภาพพจน์ของโรงเรียนได้
อย่างชัดเจน 

2.55 0.50 ปานกลาง 

ล าดับ
สุดท้าย 

ข้อ 6 การท าความเข้าใจสภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียนของตนยังพบ
ข้อจ ากัดด้านการพิจารณาร่วมกัน
จากหลากหลายมุมมองอย่าง
รอบคอบถี่ถ้วนร่วมกัน 

2.51 0.51 ปานกลาง 
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ด้านที ่

 
 

ล าดับ                             

 
 

รายการ 

 

ค่าเฉลี่ย
(x̅̅)   

ส่วน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน

(S.D.) 

 

ระดับ 
ปัญหา 

3.ด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ   

1 

ข้อ 6 การใช้ความคิดเช่ือมโยงของการ
ท างานของฝ่ายต่างภายในโรงเรียนทั้ง
ใ นภ าพรวมและภาพย่ อยยั งพบ
ข้อจ ากัดด้านเหตุผลที่สนับสนุนอย่าง
เพียงพอ  

2.72 0.45 ปานกลาง 

2 

ข้อ  8  การฝึ กฝนตน เอง  หรื อท า
กิจกรรม หรือท างานที่ต้องใช้ความคิด
ที่ ซั บซ้ อน  ยั งพบข้อจ ากั ด ในการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ  

2.52 0.50 ปานกลาง 

ล าดับ
สุดท้าย 

ข้อ 2 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท า
เข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนยังไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ 

2.50 0.50 น้อย 

4.ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์
ร่วมกัน     

1 

ข้อ 4 การส่งเสริมให้ตนเองและบุคคล
ในโรงเรียนสร้างวิสัยทัศน์ของแต่ละ
บุคคล บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนยังอยู่ในระดับต่ า 

2.93 0.26 ปานกลาง 

2 

ข้อ  3  การก าหนดเป้ าหมายของ
โรงเรียนที่มาจากการแสดงการร่วมมือ
กันของบุคลากรภายในโรงเรียน ยังอยู่
ในระดับต่ า 

2.45 0.50 น้อย 

ล าดับ
สุดท้าย 

ข้อ  2  ยั งขาดการมี ส่ วนร่ วมทาง
ความคิดของทุกๆคนอย่างครอบคลุม
และทั่วถึงในการก าหนดแนวทางการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ร ง เ รี ย น ไ ป สู่
ความก้าวหน้า 

2.41 0.49 น้อย 

5.ด้านการ
เรียนรู้ของทีม      1 

ข้อ 5 ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องใน 
การสร้างและปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้
ตรงกันเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

2.76 0.43 ปานกลาง 

2 
ข้อ 4 การใช้ความคิดร่ วมกันเพื่ อ
พัฒนาความรู้และความสามารถของ
ทีมให้ยังขาดการปฏิบัติทื่ต่อเนื่อง 

2.51 0.50 น้อย 

ล าดับ
สุดท้าย 

ข้อ 3 การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ให้กันและกัน อย่าง
เต็มศักยภาพ ยังขาดช่องทางและ
รูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลาย   

2.50 0.50 น้อย 
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ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้   ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองใน
การท าสิ่งใหม่ๆยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่าง ข้อ 2 ยังขาดความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์  และข้อ 4 การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดยังพบข้อจ ากัดในบางประการ  

ด้านรูปแบบความคิด   ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจในโย
บายของโรงเรียนร่วมกัน  ข้อ 5 การร่วมกันสร้างแนวทางการปฏิบัติตนยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน 
และข้อ 6 การท าความเข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนของตนยังพบข้อจ ากัดด้านการพิจารณาร่วมกันจากหลากหลายมุมมอง
อย่างรอบคอบถี่ถ้วนร่วมกัน 

ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 6 การใช้ความคิดเช่ือมโยงของการท างานของฝ่ายต่างภายในโรงเรียนทั้ง
ในภาพรวมและภาพย่อยยังพบข้อจ ากัดด้านเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ  ข้อ 8 การฝึกฝนตนเอง หรือท ากิจกรรม หรือท างาน
ที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน ยังพบข้อจ ากัดในการด าเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ และข้อ 2 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท า
เข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบระเบียบ  

ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 4 การส่งเสริมให้ตนเองและบุคคลในโรงเรียนสร้างวิสัยทัศน์
ของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนยังอยู่ในระดับต่ า ข้อ 3 การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่มาจากการแสดง
การร่วมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียน ยังอยู่ในระดับต่ า และข้อ 2 ยังขาดการมีส่วนร่วมทางความคิดของทุก ๆคนอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึงในการก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปสู่ความก้าวหน้ายัง 

ด้านการเรียนรู้ของทีม    ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องใน การสร้างและปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้
ตรงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อ 4 การใช้ความคิดร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้ยังขาดการปฏิบัติที่
ต่อเนื่อง และข้อ 3 การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กันและกัน อย่างเต็มศักยภาพ ยังขาดช่องทางและรูปแบบที่
เหมาะสมและหลากหลาย 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อสรุปสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์การวิจยัที่ระบุว่า เพื่อศึกษาปัญหาในการด าเนินงานความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ได้ระดับปัญหาในการด าเนินงาน
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 ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล   
 การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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 ตามล าดับ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การสร้าง
วิสัยทัศน์ รูปแบบความคิดและการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นประเด็นปัญหาในการด าเนินงานของสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มากที่สุดนั้น เนื่องมาจากความยากล าบากและอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เจตคติ วิธีปฏิบัติ และตั้งเป้าหมาย
ร่วมกันจนกลายมาเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างชัดเจน การปรับเจตคติของบุคลากรที่เป็นสมาชิกขององค์กรให้เป็นไปในทาง
เดียวหรือเป็นเชิงบวก มองภาพขององค์กรด้วยเจคติที่ดีและน าไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้เพราะวิธีคิดและเจตคติที่ดีเป็น
ปัจจัยส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ธีรวุฒิ แก้วกัณทา (2554) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง วินัย 5 
ประการที่ส่งผลต่อความรู้และเจตคติเกี่ยวกับ การลดต้นทุนด้วยระบบการผลิตแบบ TPS (Total Production System) ของ
หัวหน้างาน ใน บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ความรอบรู้แห่ง
ตนและการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรู้ ส่วนวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ของทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับเจตคติ และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับ ความรู้ และระดับเจตคติเกี่ยวกับการลดต้นทุน
ด้วยระบบการผลิตแบบ TPS ของหัวหน้างาน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้   ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองใน
การท าสิ่งใหม่ๆ  ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ข้อ 2 ยังขาดความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ด้วยความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์  และข้อ 4 การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดยังพบข้อจ ากัดใน
บางประการ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การที่จะขับเคลื่อนให้สถานศึกษาก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น องค์ประกอบส่วน
หนึ่งมาจากลักษณะการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กร ซึ่งจากลักษณะการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กรจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้
ขององค์กรนั้นๆได้ การเป็นคนท่ีรอบรู้ เชียวชาญ และเห็นความส าคัญของการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไปของ
สถานการณ์ต่างๆ มีความคิดริเริ่มสรรค์สรรค์ในการพัฒนานเอง  เพื่อเพ่ิมศักยภาพของตนและมุ่งสู่จุดมุ่งหมายและความส าเร็จที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา บัณฑิตา อินสมบัติ. (2550) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการประเมินความ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการ ศึกษาวิจัยพบว่า การสังเคราะห์
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และศึกษาสภาพความเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1 ลักษณะของเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคคลในองค์กร  1.2 
ระบบการท างานที่มีแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 1.3 ปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในองค์กร 1.4 การเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรที่ก้าวทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  และ 1.5 การจัดระบบระเบียบงานท่ีดีขององค์กร  

ด้านรูปแบบความคิด   ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความ
เข้าใจในโยบายของโรงเรียนร่วมกัน  ข้อ 5 การร่วมกันสร้างแนวทางการปฏิบัติตนยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ของโรงเรียนได้
อย่างชัดเจน และข้อ 6 การท าความเข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนของตนยังพบข้อจ ากัดด้านการพิจารณาร่วมกันจาก
หลากหลายมุมมองอย่างรอบคอบถี่ถ้วนร่วมกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า องค์ประกอบด้านรูปแบบความคิดซึ่งเป็นระดับบุคคลนั้น สมาชิก
ในองค์กรจ าเป็นจะต้องร่วมกันศึกษาหาความรู้ หาแนวทางปฏิบัติ  และวิธีคิดที่เป็นรูปแบบเฉพาะตามบริบทขององค์กรร่วมกัน 
สร้างนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ความส าเร็จขององค์กร ซึ่งอาจจะใช้วิธีการศึกษาจากตัวอย่างของ
องค์ก่อนอื่นๆ ที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 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 มหาวิทยาลัยที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องพัฒนากระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์และการคิดเชิงเทียบเคียงที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเทียบเคียงมาตรฐาน 
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ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 6 การใช้ความคิดเช่ือมโยงของการท างานของฝ่ายต่างภายในโรงเรียนทั้ง
ในภาพรวมและภาพย่อยยังพบข้อจ ากัดด้านเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ  ข้อ 8 การฝึกฝนตนเอง หรือท ากิจกรรม หรือท างาน
ที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน ยังพบข้อจ ากัดในการด าเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ และข้อ 2 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท า
เข้าใจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การที่สมาชิกในองค์กรมี
กระบวนการคิดที่ยังไม่เป็นระบบ และการท างานอย่างไม่ระบบระเบียบ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ท าให้ไม่สามารถมองเห็นระบบการ
ท างานขององค์กรในภาพรวมและภาพย่อยได้  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสร้างความยากล าบากในการสร้างและขับเลือ่น
สถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรูร์แคน (Gurcan ,2014 : 48 – 62 ) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง 
ความยากล าบากในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Difficulties of Creating Organization ซึ่งผลการศึกษาและวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากล าบากในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ ปัจจัยด้านสมาชิก  โดยสมาชิกในองค์ กรไม่ตระหนักถึง
การสื่อสารที่ด ีขาดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีขั้นมีตอน ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการท างานและกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ตก
ลงร่วมกัน และ ด้านการจัดการภายในองค์กร โครงสร้างขององค์กรที่ไม่ชัดเจน  มองไม่เห็นภาพรวมและภาพย่อยและขาด
องค์ประกอบท่ีจ าเป็น ในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนควรเน้นท่ีปัจจัยด้านสมาชิก และการบริหารจัดการที่ชัดเจน 

ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 4 การส่งเสริมให้ตนเองและบุคคลในโรงเรียนสร้างวิสัยทัศน์
ของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนยังอยู่ในระดับต่ า ข้อ 3 การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่มาจากการแสดง
การร่วมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียน ยังอยู่ในระดับต่ า และข้อ 2 ยังขาดการมีส่วนร่วมทางความคิดของทุกๆคนอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึงในการก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปสู่ความก้าวหน้ายัง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันอาจจะมาจากหลายสาเหตุนอกจากการขาดการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างวิสัยทัศน์ของตน การขาดการร่วมมือกัน
ก าหนดเป้าหมาย และการขาดการมีส่วนรว่มทางความคิดในเรื่องต่าง ๆ แล้ว การไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกๆคนในองค์การมีส่วน
ร่วมในรางวัลหรือผลงานที่ส าเร็จขององค์กร การขาดการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการขาดการส่งเสริมให้
ด าเนินงานอย่าต่อเนื่องและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันก าหนดไว้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยและปัญหาหนึ่ง
ของด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในทางกลับกัน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาวิธีการ หรือแนวทางหาแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รณรงค์   คงทวี. (2554: ) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ผลการศึกษาและวิจัย
พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  มีการปฏิบัติสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
เป็นบุคคลที่รอบรู้ และส่วนท่ีต่ าที่สุด คือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งในด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันที่มีการปฏิบัติสูงสุดนั้น ได้มี
การเปิดโอกาสให้บุคลากรการมีส่วนร่วมในรางวัลขององค์กร มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

ด้านการเรียนรู้ของทีม    ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องใน การสร้างและปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้
ตรงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อ 4 การใช้ความคิดร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้ยังขาดการปฏิบัติที่
ต่อเนื่อง และข้อ 3 การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กันและกัน อย่างเต็มศักยภาพ ยังขาดช่องทางและรูปแบบที่
เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การที่บุคลากรขององค์กรขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กัน
และกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ ขาดเวลาและการส่งเสริมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ การศึกษา
ต่อ รวมถึงการท างานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ตนและแก่ทีมงานนั้นเป็นปัจจัยที่
น าไปสู่ปัญหาด้านการเรียนรู้อย่างเป็นทีม ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาวิธีการ หรือแนวทางหาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การ
จัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการโดยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รณรงค์   คงทวี. (2554: ) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
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ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผลการศึกษาและวิจัยพบว่า องค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏบิัติอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  มีการปฏิบัติสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
และส่วนที่ต่ าที่สุด คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งในด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอบรมต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการความรู้และความคิดมุ่งเน้นการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม และการจัดกิจกรรมที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสม่ าเสมอ  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการศึกษาวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า ระดับปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน  สถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน ระดับ น้อย เมื่อพิจารณาตามระดับบุคคลและ
ระดับองค์กรพบว่า ระดับบุคคล (การเป็นบุคคลรอบรู้ รูปแบบความคิด และการคิดอย่างเป็นระบบ) อยู่ในระดับ น้อย ส่วนในระดับ
องค์กร (การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ของทีม) อยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การสร้างเป้าหมายหรือภาพแห่งความส าเร็จในอนาคตนั้นเป็นปัญหาส าคัญที่
จะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจจะต้องเริ่มด าเนินการโดยเริ่มจากการส่งเสริมบุคคลในโรงเรียนสร้างวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมาย
ความส าเร็จของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ก าหนดร่วมกัน  

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน  สถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 ซึ่งจ ากัดเพียงแค่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่ 4 อ าเภอ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งพื้นที่จังหวัดซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกันไปในบางเรื่องบางตอน 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแนวคิด 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักวินัย 5 ประการของ ปีเตอร์ เซนเจ้ (Peter Senge) เท่านั้น ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ องค์กรแห่งการ
เรียนรู้นี้มีหลายแนวคิด ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดอื่น ๆ ตามบริบทที่
เหมาะสมต่อไป  
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 อ่ าดอนกลอย และอาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องของ
งานวิจัยฉบับนี้ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก 
เขต 3 ตลอดจน  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีที่ได้อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกข้ันตอนของการด าเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา บุพการี ครู อาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
ตาก พุทธศักราช 2556 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย คู่มือครูและสื่อการเรียนการสอน คู่มือ ประกอบด้วย 
ใบประลอง แบบฝึกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับสื่อการเรียนการสอนจะเป็นตัวอักษร
และรูปภาพที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point โดยได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก จ านวน 20 คน เมื่อนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้เรียน
ด้วยชุดการสอนแล้วจึงท าการทดสอบด้วยแบบฝึกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
ปรากฏว่า ชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ  ที่สร้างขึ้นมามี
ประสิทธิภาพ 84.54/81.15 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการก าหนดนโยบาย Thailand 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตของ
แต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีการท างานของเครื่องจักรเป็นอัตโนมัติมากขึ้น เครื่องจักรที่มีระบบการท างานแบบอัตโนมัติ 
ส่วนมากจะมีระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการท างาน ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมจึงต้องมีบุคลากรที่
มีความรู้ เช่ียวชาญในการใช้งานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
  วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม เพื่อผลิตช่างเทคนิค
ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างไฟฟ้าก าลัง ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีความรู้ ความ

143 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าและทางด้านระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การเรียนการสอนในรายวิชา 2100-1009 งานนิว
แมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการท างานนิวเเมติกส์เบื้องต้น, โครงสร้างและหลักการท างานของ
กระบอกสูบ, การทดสอบอุปกรณ์นิวแมติกส์, การต่อวงจรควบคุมทิศทางวงจรปรับความเร็ว , วงจรควบคุมโดยอัตโนมัติของ
ระบบนิวเเมติกส์, หลักการเบื้องต้นของไฮดรอลิกส์ ในหัวข้อเรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ ผู้วิจัยจะพบปัญหา คือ ขาด
รายละเอียดที่ยังไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาวิชา ใบประลอง วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังจะส่งผลท าให้นักศึกษาไม่เข้าใจหลักการท างานของหลักการท างานของกระบอกสูบ ว่ามี
กระบวนการท างานอย่างไร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

จากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  สื่อการเรียนการสอน ใบประลอง 
แบบฝึกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้เหมาะสม โดยน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพราะจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชุดการสอน จากผลการวิจัยที่ผ่านมาสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้ชุดการสอนได้ผลดีกว่าการสอนแบบปกติที่
ปฏิบัติกันอยู่ นอกจากนี้ชุดการสอนยังจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความจ า ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายและชัดเจนขึ้น มี
คุณภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และท าให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (สุรสิทธ์ิ แสนทอน และภานุวัฒน์ จันต๊ะภา, 2558)  

ผู้วิจัยจึงมกีารสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดการสอนรายวิชา 2100-1009 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก 
พุทธศักราช 2556 

 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น เรื่องหลักการท างานของกระบอกสูบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก 
พุทธศักราช 2556 โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 

การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียน วิชางานนิวแมติกส์และ         

ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค

ตาก ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 20 คน ที่ลงทะเบียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นโดยการเลือกแบบเจาะจง  
กลุ่มที่ใช้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ คือ นักศึกษาท่ีผ่านการเรยีน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

มาแล้ว จ านวน 20 คน ส าหรับใช้ในการหาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ คู่มือครู เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ, 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการสร้างแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ 

1. คู่มือครู เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ ที่จัดสร้างขึ้นมานี้ ประกอบด้วย  
1.1 ใบประลอง มีทั้งหมด 2 ใบประลอง คือ งานควบคุมกระบอกสูบทางเดียว และงานความคุมกระบอกสูบสองทาง 

โดยมีรายละเอียดครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเพียงพอกับระดับผู้เรียน  
1.2 สื่อการเรียนการสอน โดยยึดจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบประลองและข้อดีข้อจ ากัดของสื่อการเรียนการ

สอนแต่ละชนิดเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนมากที่สุด สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่แสดงด้วย
ค าอธิบายที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพหลักการท างานของกระบอกสูบ ที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Power point 

1.3 แบบฝึกหัดหลังบทเรียน จ านวนทั้งหมด 22 ข้อ โดยมีจ านวนของแบบฝึกหัดหลังบทเรียนทางด้านการฟื้นคืน
ความรู้ จ านวน 16 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จ านวน 6 ข้อ ตามตารางการวิเคราะห์ออกแบบฝึกหัดหลังบทเรียน ซึ่ง
เป็นใบประเมินผลวัดความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละหัวข้อเรื่อง มีลักษณะเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) ซึ่งสร้างให้ครอบคลุมและระดับของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้และ
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน พร้อมใบเฉลย 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนทั้งหมด 13 ข้อ โดยมีจ านวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทางด้านการฟื้นคืนความรู้ จ านวน 8 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จ านวน 5 ข้อ ตามตารางการวิเคราะห์
ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นใบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละหัวข้อ
เรื่องมีลักษณะเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) ซึ่งสร้างให้ครอบคลุมและระดับของ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้และเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน พร้อมใบเฉลย 

3. แบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอน ส าหรับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบ
ประเมินผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านใบประลอง แบบฝึกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และสื่อการเรียนการสอน 

ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
         การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group Posttest Only Design 
(ไพศาล วรค า, 2561) การทดลองในลักษณะนี้จะเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทดลองเพียงกลุ่มเดียวแล้วท าการทดลอง เมื่อท าการ
ทดลองแล้วก็ท าการทดสอบเพื่อดูผลการทดลองได้เลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากต ารา หนังสือ หลักสูตร บทความ งานวิจัย และสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางต่าง ๆ ในการก าหนดรูปแบบของชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ  

2. สร้างชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ 
3. น าชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบไปให้ผู้เช่ียวชาญ

ประเมิน 
4. หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ใช้หาประสิทธิภาพ

ของเครื่องมือ เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5. ทดลองและเก็บข้อมูลชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอก

สูบ กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่งมีจ านวน
ทั้งหมด 20 คน ที่ลงทะเบียนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นโดยการเลือกแบบเจาะจง จากการท าแบบฝึกหัดหลัง
บทเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

6. น าผลที่ได้จากการทดลองและเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินคุณภาพชุดการสอน ส าหรับความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
2. การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี ้
    2.1 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล้วน สายยศ และอังคณา 

สายยศ, 2543) โดยค่าของความยากง่ายของแบบทดสอบที่ใช้ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 0.2-0.8 
    2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ล้วน สายยศ และ

อังคณา สายยศ, 2543) โดยค่าอ านาจจ าแนกที่ถือว่าจ าแนกคนเก่งและอ่อนได้จะใช้ค่าอยู่ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
    2.3 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20          

(ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543) โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ได้ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป 
3. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของ

กระบอกสูบ ตามเกณฑ์ก าหนด 80/80 โดยใช้สูตรส าหรับการหาประสิทธิภาพทางการเรียน 
การหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 

   ชุดการสอนรายวิชา 2100-1009 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ ของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก พุทธศักราช 2556 จะประกอบไปด้วย ใบประลอง 
ดังรูปที่ 1, สื่อการเรียนการสอน ดังรูปที่ 2, แบบฝึกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ภาพที ่1 ใบประลอง 

 
 

ภาพที ่2 สื่อการเรียนการสอน  
 

แบบสอบถามประเมนิคุณภาพชดุการสอน 
ผู้วิจัยท าการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง 

หลักการท างานของกระบอกสูบ น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน แสดงความคิดเห็น ผลปรากฏว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อ
ชุดการสอน ดังต่อไปนี้ 

   1. ด้านใบประลอง อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.51 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
ใบประลองที่จัดท าข้ึน 

2. ด้านแบบฝึกหัดหลังบทเรียน อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.56 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่งกับแบบฝึกหัดหลังบทเรียนที่จัดท าข้ึน 

3. ด้านแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.54 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีจัดท าขึ้น 

4. ด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.67 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่งกับสื่อการเรียนการสอนที่จัดท าข้ึน 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญทั้ง 4 ด้าน แสดงว่าผู้เช่ียวชาญยอมรับ ชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ ที่สร้างขึ้นมานี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้ 

การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบก่อนที่จะน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ใช้หาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผล
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การทดลอง พบว่า จะได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.65  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.60 และค่าความมั่น 
เท่ากับ 0.89 เมื่อผ่านการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วปรากฏว่าได้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 13 ข้อ ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บ
ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของกระบอกสูบ ไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่ง
มีจ านวนท้ังหมด 20 คน โดยท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนระหว่างเรียน จ านวนทั้งหมด 22 ข้อ โดยมีจ านวนของแบบฝึกหัดหลัง
บทเรียนทางด้านการฟื้นคืนความรู้ จ านวน 16 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จ านวน 6 ข้อ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก ผลของการท าแบบฝึกหัดนักศึกษามีคะแนนต่ าสุด 15 คะแนน คะแนนสูงสุด 22 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 18.60 
คะแนน และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียน จ านวนทั้งหมด 13 ข้อ โดยมีจ านวนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางด้านการฟื้นคืนความรู้ จ านวน 8 ข้อ ทางด้านการประยุกต์ความรู้ จ านวน 5 ข้อ 
เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผลของการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีคะแนนต่ าสุด 8 
คะแนน คะแนนสูงสุด 13 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 10.55 คะแนน ผลการวิจัยโดยสรุปปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายการ ร้อยละ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรยีนจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นกัศึกษาสามารถตอบ
ค าถามในแบบฝึกหดัหลังบทเรียนได้ถูกต้อง 

84.54 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการเรยีนจากการหาค่าคะแนนเฉลีย่ที่นักศึกษาสามารถท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการเรยีนได้ถูกต้อง 

81.15  

 
อภิปรายผล 

จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษา
สามารถตอบค าถามในแบบฝึกหัดหลังบทเรียน ร้อยละ 84.54 จะมีค่าสูง เป็นเพราะว่านักศึกษาได้กระท าแบบฝึกหัดหลัง
บทเรียนทันทีเมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนในการทดลองจากใบประลองเสร็จสิ้น ท าให้มีความรู้ ความจ า และความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชามีความแม่นย าสูง ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนของการหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษา
สามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียน ร้อยละ 81.15 จะมีค่าต่ ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างเรียน เป็นเพราะว่านักศึกษาได้กระท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังที่กระบวนการเรียนการสอน
ผ่านไปนานแล้ว อาจจะท าให้มีความรู้ ความจ าและความเข้าใจในเนื้อหามีความแม่นย าลดลงหรือถูกลืมไปบ้าง แต่ก็สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงว่าเมื่อนักศึกษาได้เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการ
ท างานของกระบอกสูบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท างานในแต่ละขั้นตอนของกระบอกสูบและ
กระบวนการต่าง ๆ ของกระบอกสูบ ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น มีคุณภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

   จากผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนรายวิชา 2100-1009 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการ
ท างานของกระบอกสูบ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก พุทธศักราช 2556 ที่
สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพ 84.54/81.15 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  

 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยเป็นอย่างดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือ และค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญ และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และวิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ให้ความ
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ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

THE DEVELOPMENT OF USING THE MULTIPLICATION AND DIVISION SKILLS PRACTICES 
FOR THE STUDENTS IN PRATHOMSUKSA 3 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหารและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝกึเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3  กลุ่มประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเด่น อ าเภอสบปราบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต  2  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560   จ านวน  9  คน 

ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การคูณและการหาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณและการหาร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 แผน         
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนคณติศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและ
การหาร จ านวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย( ), ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 𝜎  ) 
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.28 / 83.33  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47.04 
โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 36.30 และ 83.33 ตามล าดับ  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( μ ) เท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) เท่ากับ 0.22  

ค าส าคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศจะพัฒนาไปด้วยดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม น้ันย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของพลเมืองส่วน
ใหญ่ของประเทศเป็นส าคัญ ฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพของประชากรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ  การศึกษามีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากร การพัฒนาความคิดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี การฝึกทักษะการคิดและกระบวน การคิด จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก  เพื่อที่จะเจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ (จิราภรณ์  ศิริทวี,2545 : 35) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม อีกทั้งยังได้
ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้
ความส าคัญของความรู้ ความคิด ความสามารถ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ
การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้นักเรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
มุ่งไปสู่การคิดเป็น ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น อีกท้ังสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง   
สามารถน าความรู้ ทักษะ และกระบวนการ  ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นคณติศาสตรเ์ป็นวิชากลุม่
สาระพื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างเพียงพอ  ดังนั้น การฝึกทักษะจึงมีความจ าเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสอน
คณิตศาสตร์ ซึ่งการฝึกทักษะนั้นไม่เฉพาะฝึกในแบบเรียนและแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว ครูจ าเป็นจะต้องหากิจกรรมอื่น  ๆ 
เช่น เกม และสร้างแบบฝึกเสริมทักษะต่าง ๆ มาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ซึ่ งจะท าให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย
บทเรียน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น ซึ่งชุดกิจกรรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เพราะชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
ความสามารถ และความสนใจ มีอิสระในการคิด สามารถใช้ความคิดได้อย่างเต็มความสามารถของตนเอง โดยครูเป็นผู้สร้าง
โอกาสทางการเรียนการสอน มีกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มซึ่งผู้เรียนจะด าเนินการเรียนตามค าแนะน าที่
ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอนด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่อยากรู้อยาก
เห็นอยากคิดค้นสิ่งต่างๆ  จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ไม่ประสบความส า เร็จตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์
ต่ า ซึ่งสภาพปัญหาส่วนใหญ่เนื่องมาจากนักเรียนขาดทักษะในการคิดค านวณ ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา และขาดความรู้
ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ที่เป็นความรู้พื้นฐานเช่ือมโยงสาระอื่น ๆ โดยเฉพาะ เรื่อง การคูณและการหาร นักเรียนไม่มี
ทักษะในการ การคูณ และการหาร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา        
ปีที่  3  ต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้  ซึ่งในปีการศึกษา 2558  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.30      
(สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านเด่น, 2558)  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้คือร้อยละ 80.00  
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นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์จากผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test)            
ปีการศึกษา 2558 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดค านวณ ต่ ากว่าทุกด้าน  คือได้คะแนนเฉลี่ย 39.43 (ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา,2558) จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าทักษะทางด้านคิดค านวณสมควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับ
แรก 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาการคูณและการหาร           
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 12 ชุด เพื่อให้นักเรียนได้เกิด การเรียนรู้  และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านเด่นให้เพิ่มสูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ 
  
วิธดี าเนินการวิจัย  

1.ขั้นตอนและการด าเนินการวิจัย   
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  

โรงเรียนบ้านเด่น อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต 2             
จ านวน  9  คน      

   1.2 ตัวแปรที่ต้องการวิจัย 
   ตัวแปรต้น  ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
   ตั วแปรตาม  ได้ แก่  ผ ลสั มฤทธิ์ ท า งกา ร เ รี ย นของนั ก เ รี ยน ช้ันประถมศึ กษาปีที่  3  ที่ เ รี ยนด้ ว ย 

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ภายหลงัการใช้แบบฝึกเสรมิทักษะคณติศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

   1.3 รูปแบบในการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคณูและการหาร  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  และในระหว่างนั้นมกีารใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคณูการหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา  ปีท่ี 3 ต่อเนื่องกันไป 12  ชุด โดยมี
รูปแบบ ดังนี้  

 
ตารางที่  1   รูปแบบการวิจัย    
 กลุ่ม  ทดสอบก่อน   ทดลอง       ทดสอบหลัง 
   E        O1                  X            O2  
 เมื่อ E หมายถึง กลุ่มทดลอง      

 O1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน  
X หมายถึง การด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและ  
                     การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

       
   1.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล         

                    1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคณูและการหาร  กลุม่สาระการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  12 เล่ม  

        2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณและการหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
จ านวน  12 แผน  

        3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ   4 ตัวเลือก จ านวน 30  ข้อ  
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        4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 ฉบับ  10  ข้อ 

   1.5 ขั้นตอนการด าเนินการสร้างและหาคณุภาพของเครื่องมือ  
  1.สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กลุมสาระการเรียนรู้     
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย วารสาร สิ่งพิมพ และต าราตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสราง    
แบบฝกเสริมทักษะ และการจัดท าแบบฝกเสริมทักษะ ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวของ เชน แนวการทางจัด
กิจกรรมการ เรียนรูคณิตศาสตร ตลอดจนเทคนิคการสอน การสรางนวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู และ
จิตวิทยาการเรียนรู  ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนส าคัญจากเอกสาร เว็บไซต์และ งานวิจัยตางๆ ตลอดจน
ปรึกษาผูที่มีความเชี่ยวชาญดานหลักสตูรและการสอน  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อการออกแบบโครงสราง และหนวยการเรียนรูคณิตศาสตร วิเคราะหตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู และ
ความคิดรวบยอด สมรรถนะส าคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อก าหนดช้ินงาน/ภาระงานรวบยอด และแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ออกแบบ              
ชุดแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปที่  3                    
วิเคราะหตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู และความคิดรวบยอด สมรรถนะส าคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อจัดท า            
แผนการเรียนรู และพัฒนาสื่อการเรียนรู รวมทั้งเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู ที่ใชประกอบการใช้           
แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง  การคูณและการหาร  ช้ันประถมศึกษาปที่  3 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์          
เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 เล่ม     
น าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื ่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน          
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 เล่ม เสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
และเนื้อหา รวมทั้งประเมินความเหมาะสมความสอดคล้องของประเด็นต่างๆ ของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์      
เรื่องการคูณและการหาร  น าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผู เช่ียวชาญ หลังจากปรับปรุงแก ไข             
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื ่อง การคูณและการหาร กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเร ียน             
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 แลว  น าไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตามขั้นตอน ดังนี้ ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) 
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสมัย ต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 3 คน  น าผลคะแนนระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมา
ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) คือ 75.56/72.00  น าแบบฝึกเสริม
ทักษะมาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปทดลองกับกลุ่มเล็กในขั้นที่สองต่อไป    ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1 : 10) น าแบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร  ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านน้ าหลง ต าบลสมัย  
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559    จ านวน 10 คน น าผลคะแนนระหว่างการท ากิจกรรม
การเรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนมาค านวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ได้ค ่า
ประสิทธิภาพ (E1 / E2)  คือ 79.67/78.33  ผู้วิจัยบันทึกปัญหาข้อบกพร่องไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาในการเขียนค าสั่ง
 เมื่อทดลองกับกลุ่มเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัยข้อมูลที่นักเรียนบันทึกปัญหา
ข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยไว้การทดลองภาคสนามได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอนุบาล
สบปราบ ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน  30  คน น าผลคะแนน
ระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาค านวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทักษะได้ค่าประสิทธิภาพ(E1/E2)  คือ82.92/81.78 น าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วไปใช้จริงกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเด่น ต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  การศึกษา 2560 จ านวน 9 คน  
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   2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และขอบข่ายเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ศึกษาขอบขายเนื้อหาของการสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการคูณและการหาร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากเอกสารการสอนคณิตศาสตรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางจัดท าขอบขายเนื้อหาและ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การคูณและการหารวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระ
การเรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปนกรอบในการจัดท าหนวยการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การคูณ
และการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จ านวน 12 แผน 15 ช่ัวโมง  น าแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาป ที่ 3 จ านวน 12 แผน ที่สร้างขึ้นเสนอให้
ผู้เช่ียวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและความสอดคลองของ ประเด็นตางๆ ของแผนการ
จัดการเรียนรู น าผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 67-71)           
น าแผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ น าแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้สอนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านเด่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560   

   3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ ศึกษา
หลักสูตร เอกสารคู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครื่องมือวัด และประเมินผล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
หลักสูตรสถานศึกษา ช่วงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การคูณและการหารช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  วัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และหลังใช้  แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสอดคล้องกับเนื้อหา เรื่อง การคูณและการหาร สร้างเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 
40 ข้อ ต้องการจริง 30 ข้อซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน               
น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้อง ความยากง่าย 
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ตัวลวง เนื้อหาที่
ต้องการวัด  และความถูกต้องทางด้านภาษา เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญไปท าการวิเคราะห์เพื่อหาค่า  IOC ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่ 0.05 ถึง 1.00 ถือว่า
แบบทดสอบนั้นมีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่
ใช้ได้ (สมนึก ภัททิยธนี,2546 : 217-220)                       

   4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การคูณและการหาร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผวูิจัยไดด าเนินการ ดังนี้  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบ
สอบถามพึงพอใจ วิเคราะหเนื้อหาที่วัด เลือกรูปแบบเครื่องมือที่วัด สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใช แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ซึ่งเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน อยที่สุด                 
น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่สร้างขึ้นเสนอใหผูเช่ียวชาญ จ านวน 5 ทาน  พิจารณาตรวจสอบขอความ และภาษาที่ใช เพื่อใหมี
ความชัดเจน และเหมาะสมกับงานวิจัย แลวน ามาปรับปรุงแกไขน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน 
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มประชากร
ต่อไป          

  1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   การรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในช้ันเรียนนี้ ไดแก การรวบรวมผลการท ากิจกรรมโดยใช แบบฝึกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร การทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post - test) และการตอบ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล   1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ท า
การวิเคราะห์จากคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยร้อยละ 3) วิเคราะห์ระดับ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณและการหาร     
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

            3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (1) สถิติพื้นฐาน  ประกอบด้วย 1) ร้อยละ (Percentage) P=  


 f ×100     

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

X   3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด .2546  : 103)  𝜎 =  √
𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑁2   (2) สถิติหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา (IOC)  ด้วยการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์  (อ้างในวาโร เพ็งสวัสดิ์, 2546,หน้า 88)  จากสูตร IOC= N

R

  2)  ค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบ (P) ใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี.2544  :  221)  P = 

N

R     3) ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใช้สูตร  KR-20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson 20)   4) การหาค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบใช้สูตรการค านวณดังนี้ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 130) r=            5) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม 
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   ตามเกณฑ์ 80/80  โดย
ใช้สูตร ดังนี้ (เผชิญ กิจระการ, 2545 : 46-51) 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   ตามเกณฑ์  80/80 ได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้าน
เด่น  อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง  ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2560 จ านวน 9  คน โดยทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงสอน
ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อสอน
จบเรียบร้อยแล้วท าการทดสอบหลังเรยีนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งได้ผลการทดลอง ปรากฏดังตาราง 1 
 
ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน   
           ประถมศึกษาปีท่ี 3 
รายการ N คะแนนเตม็ ∑ 𝑥 �̅� ร้อยละ เกณฑร์้อยละ 

คะแนนระหวา่งเรียน 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 จ านวน 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 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80/80 มีค่า E1 / E2 เท่ากับ 90.28 / 83.33 
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเด่น อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 จ านวน 9 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 4 ตัวเลือก โดยท าการทดสอบก่อนและหลังการเรียนดว้ยแบบฝกึเสรมิ
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วน าข้อมูล           
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที ่2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝกึเสรมิทักษะคณติศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น 
ก่อนเรียน 9 19.60 36.30  

47.04 หลังเรียน 9 45 83.33 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านเด่น ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณและการหาร มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47.04 โดยคะแนนการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 36.30 และ 83.33 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์           
เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด จ านวน 4 รายการ จากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมทั้งฉบับ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.44 มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดในการแปรผล คือค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50  เป็นระดับท่ีพอใจ
มาก หมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยแบบฝกึทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร อยู่ในระดับ
มาก 

 

อภิปรายผล  

 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ได้ผลการศึกษาและผลการอภิปรายดังนี้  

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร         
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.28 / 83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง
ไว้  80/80 นอกจากนี้แบบฝึกเสริมทักษะสร้างขึ้น ยังสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ  ล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เริ่มจาก เนื้อหาง่ายไปหายาก  มีตัวอย่างชัดเจน  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณและการหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
รองศาสตราจารย์พชร  มีกลาง (2556 : 177)  ได้พัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึก เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 76.80/76.12  สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางปราณี  จิณฤทธิ์  (2552 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   6 
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.21/82.99 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี  อุ่นสี (2552 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์      เรื่อง  บทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง บทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.16/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนา  เสียมไหม (2551 : 42) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะการคูณด้วย
ชุดฝึกทักษะการคูณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
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คูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ  90.28 / 83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้    
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณติศาสตร ์เรื่อง การ
คูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน            
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47.04 โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 
36.30 และ 83.33 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและ    
การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุหลาบ   สีชาลี. (2556 : 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของรองศาสตราจารย์พชร  มีกลาง (2556 : 177) ได้ศึกษาการ
พัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของนางปราณี  จิณฤทธิ์  (2552 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา   ปีท่ี  6 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นเพชร ไชยประเสริฐ  (2556 : บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการบวก ลบเศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังการเรียนโดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  สูงกว่าก่อนเรียน 

3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( μ ) เท่ากับ 4.44 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) เท่ากับ 0.22 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  3  สอดคล้องกับงานวิจัยของนายสุทัศน์  โพธิ์ข า (2557 : 
บทคัดย่อ) ได้รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์   เรื่องการบวก 
การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการบวก  การลบ  การ
คูณ  และการหารเศษส่วน  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  2.81  นั่นคือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  รองศาสตราจารย์พชร  มี
กลาง (2556 : 177) ได้การพัฒนาการเรียนรู้เรือ่ง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นางสาววนิดา  ผลานิสงส์ (2550 
: บทคัดย่อ) ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000 ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ  1) การน าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 แต่ละชุดไปใช้ควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมในเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน      
2) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 นี้จะใช้
ได้ผลดี มีหลักส าคัญคือ 2.1) ควรให้นักเรียนได้เริ่มฝึกคิด ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มในแนวคิด วิธีการคิดนั้นๆ ก่อนที่จะให้ท าแบบฝึก
รายบุคคล  2.2) ให้เวลาในการฝึกคิด ฝึกปฏิบัติรายบุคคลตามความรู้ ความสามารถในกรณีที่นักเรียนยังหาหลักการคิดในเรื่อง
ใดไม่ได้ ครูควรเข้าไปช่วยช้ีแนะ กระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นพบหลักการคิด หรือวิธีการคิด2.3) ควรให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ
ในแบบฝึกหลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้สาระ เนื้อหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติเสร็จ
สิ้นแล้ว 2.4) มีการเสริมแรง โดยการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัลแก่นักเรียนท่ีมีพัฒนาการเรียนรู้ดี  
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สรุปผลการวิจัย          
 1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคณูและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.28 / 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้         
   2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรยีนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและ
การหาร กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นเท่ากับ47.04โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเทา่กับ36.30และ 83.33 
ตามล าดับ  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์โดยใช้แบบฝกึเสรมิทักษะคณติศาสตร์ เรื่อง การคูณและการ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( μ ) เท่ากับ 4.44 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) เท่ากับ 0.22 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านเด่น อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้
ความกรุณาอย่างดียิ่งจาก นายประคอง  อินทร์นวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่น อ าเภอสบปราบ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต2 ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าการพัฒนาผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ เช่ียวชาญให้
ค าปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือในการท าผลงานทางวิชาการ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายอรรณพ หลีแก้วเครือ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นางศิริจันทร์ ใจเย็น   
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวัฒนา นางกฤษณา  ใจดี ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวัฒนา อ าเภอสบปราบ และ 
นางอรุณพัฒน์ ทุ่งเก้า ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา อ าเภอเสริมงาม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ให้ค าปรึกษาตลอดจนตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องในการวิจัย จนรายงานนี้ส าเร็จสมบูรณ์   

ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านเด่น และเพื่อนครูในอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2  ที่ได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติม ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

คุณค่าอันพึงมีจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้ก าลังใจและสนับสนุนแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3     
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สถานศึกษา จ านวน 98 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการใช้อ านาจ
ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษามากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ และการใช้อ านาจความเช่ียวชาญ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ทิศทางลบ ( r = -0.066) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ : อ านาจความเช่ียวชาญ  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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บทน า   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนากระบวนการศึกษา มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งในการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตามความถนัดหรือความสนใจของตนเองได้ 
สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความเหมาะสม โดยให้ความส าคัญทั้ง
ด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และสามารถน าความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสัมพันธ์กันได้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542 : 11-12) เพื่อให้เยาวชนของชาติมี 
ความพร้อม มีความเจริญงอกงามพร้อมที่จะเป็นก าลังหลักของชาติได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
ต่อไป 
 การที่สถานศึกษาจะด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ต้องอาศัย
ปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้บริหาร ครู ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ในบรรดาปัจจัยต่าง  ๆ เหล่านี้ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารเป็นต าแหน่งสูงสุดในสถานศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจเพื่อโน้มน้าวและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผล ดังนั้นการท างานใน
ต าแหน่งผู้บริหารต้องใช้อ านาจ เพราะอ านาจเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารสถานศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหาร 
หากผู้บริหารที่ใช้อ านาจหน้าที่ไม่เหมาะสมกับคนและงานย่อมท าให้งานประสบความล้มเหลวหรือได้ผลไม่ตรงเป้าหมาย    
การใช้อ านาจบังคับท่ีเคร่งเครียดมีกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด การท างานท่ีมุ่งแต่ผลงานมากเกินไปโดยไม่ค านึงถึงผู้ร่วมงาน ย่อมมี
ผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจ ในบางครั้งที่ผู้บริหารใช้อ านาจพร่ าเพรื่อ อ้างข้อกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ มาใช้กับครูมาก
เกินไป กล่าวคือ การใช้อ านาจตามความพึงพอใจและอารมณ์ของตนเอง และไม่ยึดหลักคุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่ ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในองค์กร คณะครูไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี มีการลาหรือขาด การมาท างานสายผิดปกติ อันเป็น
ผลต่อประสิทธิผลของงาน (ศักดิ์ชัย  ณรงค์หนู , 2543 : 84 อ้างถึงใน ปาริฉัตตก์  พิศิฏฐศักดิ์ ,  2551 : บทน า) ขณะที่           
(สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน,์ 2548 : 96) กล่าวว่าความส าเร็จของผู้บริหารขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้อ านาจ ผู้น าที่มีประสิทธิผลจะ
มีความชาญฉลาดในการใช้อ านาจ มีความเข้าใจในความละเอียดอ่อนของอ านาจ โดยระมัดระวังมิให้การใช้อ านาจของตนไป
ก่อให้เกิดช่องว่างทางสถานภาพระหว่างบุคคล พยายามหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจ ข่มขู่ ท าลายศักดิ์ศรีและสถานภาพของผู้อื่น 
ในทางตรงกันข้าม ผู้น าท่ีชอบใช้อ านาจด้วยความอหังการเพื่อกลั่นแกล้งลงโทษ กดขี่ข่มเหง และขาดความเป็นธรรมย่อมสร้าง
บรรยากาศที่เกิดความโกรธแค้น เกิดการต่อต้านผู้น าและส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อองค์การ  

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษามีหลากหลายรูปแบบ ผู้บริหารที่ฉลาดจ าเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เลือกใช้
อ านาจที่มีอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เป็นแรงกระตุ้น จูงใจให้ผู้ร่วมงานได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งอ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) ก็เป็นแหล่งอ านาจอย่าง
หนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลได้ กล่าวคืออ านาจความ
เชี่ยวชาญ (Expert Power)  เกิดจากการที่ผู้บริหาร มีความสามารถที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเช่ียวชาญจนเป็นที่ต้องการของ
องค์กร หน่วยงาน อ านาจนี้เกิดจากคุณวุฒิและวัยวุฒิ หรือเกิดจากการเรียนรู้ การศึกษา การฝึกอบรมจากประสบการณ์ หรือ
การมีทักษะความรู้ความสามารถด้านอ่ืน ๆ จนได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ และ
จากบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง อ านาจความเชี่ยวชาญนี้หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รับรู้ในข้อนี้ย่อมส่งผลต่อความศรัทธา      
ความเช่ือถือ การไม่ปฏิบัติตาม แต่ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ในข้อนี้ อ านาจความเช่ียวชาญจะมีพลังมาก ความเช่ียวชาญของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ควรจะมี เช่น เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีความสามารถในการ
วางแผน มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดการเงิน การติดต่อสื่อสาร ความสามารถในด้านเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถ
ในการสาธิตการสอน การเสนอแนะให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่บุคลากร ฯลฯ เหล่านี้เป็นสิ่งที่คณะครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา หรือแม้แต่นักเรียนต่างก็คาดหวังต่อผู้บริหารสถานศึกษา  (French and Raven : อ้างถึงใน ณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ, 
2547 : 16)   
 ปัจจุบันส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้มีการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทุกกลุ่มสาระ (กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3) ซึ่งผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ต้องได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา โดยปัญหาที่
เกิดขึ้นอาจมาจากสาเหตุหลายประการ เหตุส าคัญประการหนึ่งคือ การเลือกใช้อ านาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 จากข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อเป็นประโยชน์ในกา ร
พัฒนาการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาให้เหมาะสม ซึ่งจะท าให้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสถานศึกษามีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย สถานศึกษา
จ านวน 132 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 
3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษา จ านวน 98 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 98 คน โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง    ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 42 - 43) และเพื่อให้ได้
ข้อมูล           กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 98 โรงเรียน ที่มาจากผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงใช้วิธีการแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามอ าเภอ 4 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอวัดโบสถ์  อ าเภอชาติตระการ และอ าเภอนครไทยที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  เป็นฐานเทียบสัดส่วนประมาณและกลุ่มตัวอย่าง แล้วสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่องการใช้อ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) ของผู้บริหารสถานศึกษา 1 
ฉบับ ตรวจสอบหาความตรง   เชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และหาค่าความเช่ือมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาช 
(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 95 - 113) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 ทั้งฉบับ จากนั้นน าผลการศึกษาที่ได้มา
ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และน าไปหาค่าความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ
พื้นฐาน (O-NET) โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
 
    
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
ผลการวิจัย 
  
 1.  ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายด้านดังตาราง 1  
 

 

การใช้อ านาจความเช่ียวชาญของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก ่
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ       

ระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) 
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ตารางที่  1  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับ และล าดับการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

 
 

ก าหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด , 2554 : 122 143) 
 ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  4.51 – 5.00  หมายถึง  ผู้บริหารมีการใช้อ านาจจากความเช่ียวชาญ 

                      อยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  3.51 – 4.50  หมายถึง  ผู้บริหารมีการใช้อ านาจจากความเช่ียวชาญ 

                      อยู่ในระดับมาก   
 ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  2.51 – 3.50  หมายถึง  ผู้บริหารมีการใช้อ านาจจากความเช่ียวชาญ 

                      อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.51 – 2.50  หมายถึง  ผู้บริหารมีการใช้อ านาจจากความเช่ียวชาญ 

                      อยู่ในระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ย ระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายถึง  ผู้บริหารมีการใช้อ านาจจากความเช่ียวชาญ 

                      อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
การใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารงานด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านการบริหารงานด้านบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงานด้านวิชาการ  
ตามล าดับ 

2.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
ประกอบด้วย 5 วิชา  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ข้อ        การใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับ ล าดับ 
  1.         ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ 
  2.         ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ 
  3.         ด้านการบริหารงานด้านบุคลากร 
  4.         ด้านการบริหารงานดา้นบริหารทั่วไป 

4.22 
4.30 
4.29 
4.28 

0.50 
0.50 
0.52 
0.47 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
2 
3 

เฉลี่ยรวม 4.27 0.44 มาก  
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ตารางที ่2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3             
ใน ภาพรวมและรายวิชา 

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)             
ปีการศึกษา 2559 ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 3.07 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาทั้ง  5 วิชา พบว่า วิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดับต่ ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 1.62 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศคิด
เป็นร้อยละ 3.53  วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 5.35  วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ ากว่า
ระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 3.18  และวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 1.67 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 
ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยภาพรวม 
 

ความสัมพันธ์การใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

การใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษา -.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 มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
  5)  ค่า  r  = 0.00  หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์  
 6)  ค่า  r  มีค่าเป็นบวก (+)  หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวก  
 7)  ค่า   r  มีค่าเป็นลบ (-)  หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางลบ 
 

จากตารางที ่3 พบว่า การใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ทิศทางลบ ( r = -0.066)  อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อ รายการ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ฯ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าเฉลี่ย ( x ) 
ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบ 
เทียบระดับ 
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 
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อภิปรายผล 
   ผลการศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3 ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของ   
การวิจัยในครั้งน้ี ดังนี ้
   1.  การใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 
    ผลปรากฏว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัยอ านาจความเช่ียวชาญเป็นเครื่องมือหลักในการท าให้ผู้ร่วมงาน
ยอมรับและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ  มีความ
เช่ียวชาญในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา และยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าสั่งโดยปราศจากข้อสงสัย 
อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของเฟรนซ์และราเวน (French & Raven, 1968)       
ที่กล่าวว่า มนุษย์ต้องการท าสิ่งที่ดีให้กับบุคคลที่ตนช่ืนชอบเป็นพิเศษ รวมถึงยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าร้องขอของผู้นั้นอย่าง
เต็มใจ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ จึงได้รับการยอมรับเช่ือถือจากผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดไป 
ตราบใดที่ผู้บริหารคนนั้นมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่นฝึกฝนตนเองอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาพลิน 
(Sharplin, 1987) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของฐานอ านาจ พบว่า อ านาจที่ท าให้พลังเช่ือฟังและ/หรือ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ อ านาจความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ริงโรส (Ringrose  อ้างถึงใน รองรัตน์  วิเศษ, 
2540 : 89) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของครูกับฐานอ านาจครูใหญ่ ระบบการบริหารโรงเรียนและ
บุคลิกลักษณะของครูใหญ่ พบว่า เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ฐานนิยม (mode) แล้ว ฐานอ านาจครูใหญ่ที่ครูยอมรับ คือ  
อ านาจความเช่ียวชาญและอ านาจตามกฎหมาย และถ้าพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย  (mean) ฐานอ านาจที่ครูใหญ่ใช้มากที่สุด 
คือ ฐานอ านาจความเชี่ยวชาญ 
  2.  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
    ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เช่น ความเอาใจใส่ของครู ตัวผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง  และความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัยชาญ น้อยนัน , ทวี แย้มดี และลูกน้ า       
มากลิ่น (2551 : 61) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
เพียงอย่างเดียวไม่มีความสัมพันธ์กับประสทิธิผลของสถานศึกษาท่ีได้ สอดคลอ้งกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2549) 
ที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบางละมุง 
อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มี 4 ประการ 
คือ ปัจจัยหลักด้านโรงเรียน ด้านชุมชน ด้านครอบครัว และด้านนักเรียน และปัจจัยหลักด้านนักเรียนส่งผลโดยตรงต่อปัจจัย
หลักด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยเกี่ยวข้องกับปัจจัยย่อยทุก ๆ ด้าน คือ ด้านความประพฤติ กีฬาและสุขภาพ
ร่างกาย ความขยันหมั่นเพียร และความตั้งใจเรียน การหารายได้พิเศษ ความกตัญญูและคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะของ
นักเรียน การค้นคว้าเพิ่มเติมและอุปกรณ์เสริมความรู้ (เช่น อินเทอร์เน็ต) ระดับความสามารถและผลการเรียนพื้นฐาน
การศึกษา ทัศนคติและความคาดหวังของนักเรียน ส่วนปัจจัยที่เหลือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน รวมถึงการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
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สรุปผลการวิจัย   
 

1.  การใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานด้านบุคลากร ด้านการบริหารงานด้านบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงานด้านวิชาการ ตามล าดับ  

2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
ผลปรากฏว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)            

ปีการศึกษา 2559 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศ 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

ผลปรากฏว่าในภาพรวมการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความสัมพันธ์กันระดับต่ า  ทิศทางลบ อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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เวชญาลักษณ์ และอาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องของ
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 ขอขอบพระคุณ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีที่ได้อ านวยความสะดวกและให้ความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยประโยชน์และคุณค่าที่เ กิดจาก
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ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณของเคจซี่และมอร์แกน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 383 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายด้าน
มีระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายด้านมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความส าเร็จของงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ และความ
รับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  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 

บทน า 
ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้เพื่อมีอิทธิพลต่อบุคลากรในโรงเรียนในการท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ การบริหารงานในโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการท างานและที่ส าคัญ
ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และใช้ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะบริหารงานของโรงเรียนให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยความถูกต้องชอบธรรมอันจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่ง
ฮอพพ็อค (Hoppock, 1935 : 47 ; อ้างถึงใน ศุภกิจ สานุสัตย์, 2546 : 4) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลรวม
ความรู้สึกทางด้านจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านร่างกายและสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ (เทิดชัย อุทัยวี, 2549 : 2) ได้กล่าวว่า สิ่งที่
ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสนใจคือ ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน เพราะความพึงพอใจของบุคลากรมีผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การอย่างมาก ถ้าหากบุคลากรในองค์การไม่เกิดความพึงพอใจในงานจะท าให้ผลการปฏิบัติงานด้อยลง แต่ถ้า
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความเข้าใจอันดีต่อกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา     เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องค านึงถึง เพราะเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วจะส่งผล
ไปสู่การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ ตรงกันข้าม ถ้าหากผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ า จะ
ส่งผลให้เกิดอัตราการขาดงานสูง มีความเห็นแก่ตัวในการปฏิบัติงาน เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ผลของการปฏิบัติงานมี
คุณภาพต่ าซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งของทุก ๆ 
หน่วยงาน (วาสนา ไทรงาม, 2546 : 2) 

ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นผู้น านโยบาย และโครงการต่าง ๆ ไปปฏิบัติ ถ้าการด าเนินการ
ตามนโยบายเป็นไปได้ด้วยดีย่อมเป็นผลดีต่อคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนและโรงเรียนที่ตั้ง ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียนจะประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวในการบริหารเพียงใดนั้น ผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมการบริหารอย่างเหมาะสม ต้องเป็น
ผู้น าในการบริหารจัดการที่มีท้ังการปรับเปลี่ยน และพัฒนาองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วันเพ็ญ เจริญแพทย์, 2545 : 2)  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า 
ผู้บริหารที่สามารถสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกทางอาจช่วยให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ผู้ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้นั้นคือ ผู้บริหารโรงเรียนควรแสดงบทบาทของผู้น าในด้านต่าง ๆ การประพฤติปฏิบัติ
ตนต่อเพื่อนร่วมงานและบุคลากรในโรงเรียนให้เหมาะสม ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้สัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของครูในโรงเรียน โดยระลึกเสมอว่า ความก้าวหน้าเป็นความต้องการอย่างหน่ึงของมนุษย์ การส่งเสริมทั้งในเรื่องการ
เรียน การศึกษา การค้นคว้าวิจัย ให้ครูมีความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน (ธันตกร ไชยมงคล, 2556 : 3) 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาตนเองและเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

เขต 1 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 124 
คน ครูผู้สอน จ านวน 1,188 คน รวม 1,312 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณของเคจซี่และมอร์แกน โดยวิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วนแยกแต่ละอ าเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องอยู่สถานศึกษาเดียวกัน ได้
กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 383 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 92 คน และครูผู้สอน จ านวน  291 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90) ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน (ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85) ก าหนดให้
ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ข้อมูล จากนั้นน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ    เพียร์สัน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยแปลความหมายของข้อมูลตามเกณฑ์ของค่าเฉลี่ย (Mean) 
ก าหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง น้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง น้อยที่สุด 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโดยแปลความหมายของข้อมูลตามเกณฑ์ของ

ค่าเฉลี่ย (Mean) ก าหนดเกณฑ์ตามช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้  (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 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูผู้สอนโดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยในการหาความสัมพันธ์ โดยแปลความหมายของข้อมูลตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์    ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102) 

       ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)                      ความหมายระดับความสัมพันธ์ 
0.81 – 1.00 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ

ท างานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันใน ระดับสูง 

0.61 – 0.80  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ท างานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในระดับ ค่อนข้างสูง 

0.41 – 0.60 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ท างานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในระดับ ปานกลาง 
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0.21 – 0.40 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ท างานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในระดับ ค่อนข้างต่ า 

0.01 - 0.20 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ท างานของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในระดับ ต่ า 

0.00 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

หาก r มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวก 
หาก r มีค่าเป็นลบ (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางลบ 

ผลการวิจัย 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1  

ข้อ                   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

n = 383 
ระดับ 

x   S.D.  
1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ์
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

4.15 0.31 มาก 
4.13 0.24 มาก 
4.10 0.26 มาก 
4.14 0.26 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14 0.23 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14)  เมื่อพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ล าดับแรก คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15) รองลงมาคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14)  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ข้อ               ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

n = 291 
ระดับ 

x   S.D.  
1. ด้านความส าเรจ็ของงาน 
2. ด้านการยอมรับนับถือ 
3. ด้านลักษณะของงาน 
4. ด้านความรบัผิดชอบ 
5. ด้านความก้าวหน้า 

4.15 0.36 มาก 
4.10 0.31 มาก 
4.14 0.26 มาก 
4.10 0.30 มาก 
4.13 0.39 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 0.24 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12)  เมื่อพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
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ด้านความส าเร็จของงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15)  รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14) ด้านความก้าวหน้า 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10) 

ตารางที ่3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ด้าน

ความส าเร็จ
ของงาน 

ด้านการ
ยอมรับ 
นับถือ 

ด้านลักษณะ
ของงาน 

ด้านความ
รับผิดชอบ 

ด้าน 
ความก้าวหน้า 

 
ด้านการมีอิทธิพล

เชิงอุดมการณ ์
.557** .465** .412** .384** .183 

ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ 

.379** .499** .520** .448** .346** 

ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา 

.391** .471** .472** .558** .308** 

การค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล 

.281** .425** .400** .391** .351** 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05             ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที ่3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก และส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญากับด้านความ
รับผิดชอบ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .558**) รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์กับด้านความส าเร็จของงาน       
(ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .557**) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับด้านลักษณะของงาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.520**) โดยทุกคู่อันดับ 3 ล าดับแรก มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ ด้านด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์กับด้านความก้าวหน้า (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.183)  มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เรียงล าดับ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .557**) รองลงมา 
ด้านการยอมรับนับถือ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .499**)  ด้านลักษณะของงาน (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .412**) 
ตามล าดับ โดยทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เรียงล าดับค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านลักษณะของงาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .520**) รองลงมา ด้าน
การยอมรับนับถือ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .499**) ด้านความส าเร็จของงาน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .448**) 
ตามล าดับ โดยทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เรียงล าดับค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .558**) ด้านลักษณะของ
งาน (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .472**) ด้านการยอมรับนับถือ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .471**) ตามล าดับ โดย
ทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .425**) 
รองลงมา ด้านลักษณะของงาน (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .400**) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.391**) ตามล าดับ โดยทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และคู่อันดับสองล าดับแรกมีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง ส่วนคู่อันดับในล าดับที่สามมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า   

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ทั้ง
ภาพรวมและรายด้านมีระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ รองลงมาคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่แสดง
บทบาทของตนอย่างชัดเจน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ร่วมงาน มีความมุ่ งมั่นในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร 
พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปกครองผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาคและเห็นคุณค่า ผู้บริหารพร้อมเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่
เป็นอยู่เดิมพร้อมรับฟังและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่คาดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุชามนตร์ แย้มเจริญกิจ, 2553 : 89) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 
1 และเขต 2 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาประเภทท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์   เขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1 ปี การศึกษา 2552 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่าเฉลี่ยมากเป็นล าดับแรก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาและด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 
ส่วนด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้าย 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้งภาพรวม
และรายด้านมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีเฉลี่ยจากสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ด้านความส าเร็จของงาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
ยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูพึงพอใจที่สามารถท างานของครูได้ส าเร็จและเห็นผลได้อย่าง
รวดเร็ว ความส าเร็จของงานท าให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า ครูพึงพอใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาและรู้จัก
ป้องกันปัญหาในการท างานจนประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุญธรรม ไวยมิตรา , 2553 : 111) ได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร 
ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านเป็นอยู่ส่วนตัว 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน และ ด้านเงินเดือนและสิทธิประโยชน์  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก และส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าความสัมพันธ์สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญากับด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์กับด้านความส าเร็จของงาน  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
กับด้านลักษณะของงาน โดยทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะ ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้น าสามารถน าไปใช้ในการโน้มน้าวให้บุคคลอื่นกระท ากิจกรรม หรือปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศุภกิจ สานุสัตย์, 2547 : 102) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r=.815) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   โดยการค านึงถึงเอกบุคคล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นเชาว์
ปัญญา (r=.803) ด้านการสร้างบารมี (r=.749) และการสร้างแรงบันดาลใจ (r=.737) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย  
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ท้ัง
ภาพรวมและรายด้านมีระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ รองลงมาคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทั้ง
ภาพรวมและรายด้านมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีเฉลี่ยจากสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก และส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  เมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าความสัมพันธ์สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญากับด้านความรับผิดชอบ 
รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์กับด้านความส าเร็จของงาน  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับด้านลักษณะของงาน โดย
ทุกคู่อันดับมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ ด้านด้าน
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์กับด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรประเมินภาวะผู้น าของตนเองจากผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย เพียงใด และ

จากพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
2. ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การบริหาร

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3. ผู้บริหารควรเปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีเหตุผล เนื่องจากผู้ร่วมงานคือกระจก 

สะท้อนถึงการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารได้ดีที่สุด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่น ผู้ปกครอง

นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้นจะท าให้เห็นพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเชิงประจักษ์ 
2. ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายกรณี เช่น ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผล 

ส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษา และได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ หรือผู้บริหารโรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่นเป็นต้นจะท าให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร จากผู้ร่วมงานตามสภาพความเป็นจริง ผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัย
มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
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3. ควรศึกษาวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในสถานศึกษา โดยใช้ตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน จากสถานศึกษา 110 แห่ง แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษช่วงช้ันท่ี 1 และช่วงช้ัน
ที่ 2 อย่างละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรี ยนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ : สภาพการด าเนินงาน การจัดการเรยีนรู้ 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 
 
บทน า   
 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้วยอิทธิพลของความ
เจริญก้าวหน้า ท าให้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีความสลับซับซ้อน เช่ือมโยง และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้คนในสังคมจ าเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการ
เตรียมคนในชาติให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่
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จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีอิทธิพล
มากในโลก เพราะว่าเป็นภาษาท่ีสามารถสื่อสารได้ทั่วทุกมุมโลก นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของคนไทยมากข้ึน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ รวมทั้งเป็นภาษาที่เป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน (ทิพาชา นวลหลง, 2557 : 493)  

ประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน และมีการน าวิธีการสอนที่หลากหลายมาใ ช้ในการ
สอน แต่การสอนภาษาอังกฤษยังประสบปัญหาต่างๆ เช่น ผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษหลายปีแต่ไม่สามารถสื่อสารหรือพูด
ภาษาอังกฤษได้ หรือไม่สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากครูผู้สอนและตัวผู้เรียน 
ด้านครูผู้สอนนั้น พบว่าในการเรียนการสอนระดับประถมศกึษา ครูผู้สอนบางท่านไม่ไดจ้บเอกวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง อาจไม่
มีความถนัดและเช่ียวชาญทางการสอนในวิชาที่สอน ท าให้ขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการสอน เนื่องจากไม่ได้สอนใน
สาขาท่ีเรียนมา ส่วนด้านผู้เรียนนั้น มีปัญหาในเรื่องการขาดแรงจูงใจในการเรียน รูปแบบการสอนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการ
ท าให้กิจกรรมในช้ันเรียนเป็นไปอย่างน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ท าให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้ หาก
ไม่เป็นไปดังที่กล่าว อาจท าให้ให้ผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ลลิดา ภู่ทอง, 2552) 

จากการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี พ.ศ. 2559 ที่ด าเนินการโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พบว่า ในระดับช้ัน ป.6 มีผู้เข้าสอบประมาณ 724,336 คน วิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ
ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.59 ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีอยู่ในระดับต่ า (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559) แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนที่
ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ จึงท าให้ต้องย้อนกลับไปหาต้นตอของปัญหาที่ท าให้ผู้เรียนไมม่ีคุณภาพ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่นั้น
ย่อมเกิดจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ียังไม่มีคุณภาพ และจากรายงานผลการส ารวจเรื่องความต้องการการพัฒนาการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (กรมวิชาการ, 2540) 

 การที่นักเรียนมีคะแนนภาษาอังกฤษท่ีอยู่ในระดับต่ า อาจท าให้ต้องมีการทบทวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษาว่าต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนใด และที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือคุณภาพและความสามารถด้านการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครู รวมไปถึงด้านความรู้ ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน และทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แต่ครูผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการสอนภาษาอังกฤษบางท่านกลับมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
ค่อนข้างน้อย ดังที่ รัตนา จันทร์โสภา (2550: 2) กล่าวไว้ในวิจัยว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษาส่วน
ใหญ่ของประเทศไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ดังนั้นอาจจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนอาจไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ ท าให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่
ท าให้การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยเช่ือมโยงกับวงจรคุณภาพเดมมิ่ง(PDCA) เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2  เป็นการศึกษาท้ังในเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 จ านวน 154 แห่ง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในสถานศึกษา 
โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน จากสถานศึกษา 110 แห่ง แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษช่วง
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ช้ันที่ 1 และช่วงช้ันที่ 2 อย่างละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา 0.5 และค่าความเที่ยง 
0.8 จากนั้นน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพการด าเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 มีกรอบแนวคิดในการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์การศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2    

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการด าเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน (n=176) 

 
สภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ 

วิชาภาษาอังกฤษ �̅� S.D. ระดับ 

1. ด้านการวางแผนการจัดการเรยีนรู้ 3.78 .34 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนรู ้ 3.79 .35 มาก 
3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ 3.65 .42 มาก 
4. ด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรยีนรู ้ 3.58 .42 มาก 

รวม 3.70 .27 มาก 
 

สภาพการด าเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวม โดยมีการแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 หน้า 121) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   มีสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   มีสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   มีสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   มีสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   มีสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้น้อยท่ีสุด  

ดังนั้น สภาพการด าเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการ
ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีการด าเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่ าที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
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ด้านที่ 1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ท่านมีการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ชัดเจนทุกครั้ง 

3.95 0.69 มาก 1 

2. ท่านมีการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละครั้ง 

3.88 0.78 มาก 3 

3. ท่านมีการก าหนดวิธีการทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง 

3.78 0.78 มาก 5 

4. ท่านมีการเตรียมแผนการสอนก่อนปฏิบัติการจดัการเรียนรู้
ทุกครั้ง 
5. ท่านวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 
6. ท่านมีการเตรียมสื่อการสอนให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกครั้ง 
7. ท่านน าแผนการจัดการเรียนรูม้าทดลองใช้ก่อนน าไปจัด
กิจกรรม 
8. ท่านมีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปปฏิบัตไิด ้
9. ท่านมีการก าหนดวิธีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
10. ท่านมีการน าเครื่องมือวัดผลมาช้ีแจงท าความเข้าใจกับ
ผู้เรยีน 

3.77 
 

3.92 
 

3.65 
 

3.50 
 

3.73 
 

3.85 
3.73 

0.75 
 

0.76 
 

0.76 
 

0.86 
 

0.77 
 

0.77 
0.72 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

6 
 
2 
 
9 
 

10 
 
7 
 
4 
8 

รวม 3.78 0.34 มาก  
ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้  สภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสูงที่สุด คือ ข้อที่ 1 ท่านมีการก าหนดขอบเขต
ของเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจนทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 5 ท่านวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง และข้อที่มกีารด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่ าที่สุด คือ ข้อ
ที่ 7 ท่านน าแผนการจัดการเรียนรู้มาทดลองใช้ก่อนน าไปจัดกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ท่านสร้างปฏิสมัพันธ์กับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
2.ท่านมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้มาจัดการเรียนการสอน
ทุกครั้ง 
3. ท่านมีการจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่วางไว้
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน 
4. ท่านมีการจัดการเรยีนรู้เพื่อใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรูต้าม
วัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา 
5. ท่านมีการจัดการเรยีนรู้เพื่อใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรู้และ
เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว ้
6. ท่านมีการจัดการเรยีนรู้ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกดิการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด จติใจ และพฤติกรรม 
7. ท่านมีการจัดการเรยีนรู้ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกดิความคดิ
สร้างสรรค์ คดิเป็น และสามารถแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข
สลับซับซ้อนได ้
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8. ท่านให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
9. ท่านกระตุ้นให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง 
10. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรยีนมากที่สดุ 
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รวม 3.79 0.35 มาก  
ด้านการจัดการเรียนรู้ สภาพการด าเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มกีารด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่สูงสุด คือ ข้อที่ 1 ท่านสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 5 ท่านมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นไปตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้และข้อท่ีมีการด าเนินงานดา้นการจัดการเรียนรูว้ิชาภาษาอังกฤษต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 7 ท่านมีการจัดการเรียนรู ้ท่ีส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น และสามารถแก้ปัญหาที่มีเง่ือนไขสลับซับซ้อนได้ อยู่ในระดับมาก 

ด้านที่ 3 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมลูที่ได้จากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนทุกครั้ง 
2. ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมลูที่ได้จากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษขณะเรียนทุกครั้ง 
3. ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมลูที่ได้จากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนทุกครั้ง 
4. ท่านมีการสังเกตจากการท างานของนักเรียนท้ังหมดใน
ขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
5. ท่านมีการสังเกตจากการท างานของนักเรียนในขณะที่มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอบถามค าถามหลังจากจบการ
เรียนการสอนแล้ว 
6. ท่านน าผลที่ได้จากการสังเกตการท างานของนักเรียนมา
รวมกันแล้วพิจารณาตัดสินคณุค่าตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
7. ท่านน าผลที่ได้จากการวดัหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 
8. ท่านมีการประเมินแผนการจดัการเรยีนรู้ด้วยตัวท่านเอง
ก่อนท าการสอนทุกครั้ง 
9. ท่านมีการประเมินวิธีการสอนของตัวท่านเองหลังท าการ
สอนทุกครั้ง 
10. ท่านเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินการ
สอนของท่านหลังท าการสอนทุกครั้ง 
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รวม 3.65 0.42 มาก  
ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สภาพการด าเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่สูงสุด คือ ข้อที่ 4 ท่านมีการสังเกตจากการ
ท างานของนักเรียนท้ังหมดในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 6 ท่านน าผลที่ได้จากการ
สังเกตการท างานของนักเรียนมารวมกันแล้วพิจารณาตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และข้อที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการ
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เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 9 ท่านมีการประเมินวิธีการสอนของตัวท่านเองหลังท าการสอนทุกครั้ง อยู่ในระดับ
มาก  

ด้านที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ท่านมีการน าผลของการวัดและการประเมินผลก่อนเรียนมา
วิเคราะหเ์พื่อปรับปรุงการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
2. ท่านมีการน าผลของการวัดและการประเมินผลในขณะที่
ก าลังเรียนทีไ่ด้มาใช้ในการปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ 
3. ท่านมีการน าผลของการวัดและการประเมินผลที่ได้หลัง
เรียนมาวเิคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ทุกครั้ง 
4. ท่านมีการน าผลของการวัดและการประเมินผลที่ได้จากการ
สังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลทุกครั้งก่อนจัดการ
เรียนรู ้
5. ท่านมีน าผลทีไ่ด้จากการสังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะหเ์ป็น
รายบุคคลทุกครั้งในขณะท าการจดัการเรียนรู้ 
6. ท่านมีการสังเกตพฤติกรรมและวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็น
รายบุคคลทุกครั้งหลังจากจัดการเรียนรู้แล้ว 
7. ท่านมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่เกิดขึ้น
หลังจากการ 
8. ท่านมีการจัดการเรยีนรู้เพิ่มเตมิให้กับผู้เรียนเมื่อมีโอกาส 
9. ท่านเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการด าเนินงาน 
10. ท่านน าผลที่ไดจ้ากการประเมนิการจัดการเรยีนรู้มา
วิเคราะหเ์พื่อพัฒนาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดกิจกรรมในแต่
ละครั้ง 
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รวม 3.58 0.42 มาก  
ด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ สภาพการด าเนินงานด้านจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครู

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสูงที่สุด คือ ข้อที่ 8 ท่านมีการจัดการเรียนรู้
เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนเมื่อมีโอกาส อยู่ในระดับมาก รองลงมา ข้อที่ 9 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน และข้อที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 6 ท่านมี
การสังเกตพฤติกรรมและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทุกครั้งหลังจากจัดการเรียนรู้แล้ว อยู่ในระดับมาก  

 

อภิปรายผล  
      จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2  ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลในประเด็นที่ส าคัญของการวิจัย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

       ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากครูในสถานศึกษามีวิธีหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อต้องการให้การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงส่งผลให้มีสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ
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ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ จีราภรณ์ สว่างพลกรัง (2551 : 49) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
     เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นไปตามแผนท่ีได้
ก าหนด เพื่อที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด จิตใจ และพฤติกรรม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทุกครั้งเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอน โดยมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้มาจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้งและเกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนมากที่สุด เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ คิดเป็น และสามารถแก้ปัญหาที่มีเง่ือนไขสลับซับซ้อนได้  ซึ่งสอดคล้องกับ เอียน สมิธ (2550 : 2) กล่าวว่า 
ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ผู้สอนตั้งเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
มากกว่าให้ผู้เรียนฟังผู้สอนบรรยายตลอดบทเรียน ครูจะใช้เวลาไม่มากให้ข้อมูลเบื้องต้น แนะแนวทางเวลาส่วนใหญ่จะเน้นให้
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม เช่น อภิปรายกลุ่มย่อย ศึกษาข้อมูลจากต ารา ห้องสมุด หรือจากอินเทอร์เน็ต ระดมความคิด สร้าง
โครงการ ผลิตผลงาน การแสดงบทบาทสมมุติการแก้ปัญหา 
        ด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับที่ 2 คือ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการก าหนดขอบเขตของ
เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก าหนดวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายให้ชัดเจน ซึ่งมีการวางแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเตรียมสื่อการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ นวพร ชลารักษ์ (2559 : 140) 
กล่าวว่า การวางแผนการสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากเช่ือมโยงและเน้นทักษะเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 แล้ว ยังต้องเน้นการเรียนรู้แบบที่นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือท าและคิด เน้นการหา
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกการท างานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความรู้ ในส่วนของปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีประเด็นส าคัญในด้านครูผู้สอน และด้านหลักสูตรการสอน 
ผู้สอนต้องศึกษาข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดทางการเรียน 
      ด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับที่ 3 คือ ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษท้ังก่อนเรียน
, ขณะที่ก าลังเรียน และหลังเรียน สังเกตจากการท างานของนักเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
จากนั้นน ามารวมกันแล้วพิจารณาตัดสินคุณค่าอย่างมีเกณฑ์โดยอาศัยผลการวัดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นมาวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูด้้วยตวัเองก่อนท าการสอน และหลังท าการสอนเสร็จเรียบร้อยแลว้มีการประเมิน
วิธีการสอนของตัวเองและให้ผู้ เรี ยนมีส่วนร่วมในการประเมินการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และ
พัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน ผู้สอนต้องรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และ
ยังสอดคล้องกับ นงนุช เอี่ยมสวัสดิ์ (2547: 14-20) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องมีการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เป็นระยะๆ เพื่อการแก้ไขและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
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      ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ด้านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรยีนรู้ ผู้สอนได้น าผลของการวัดผล
และประเมินผลมาวิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์ได้จากกิจกรรมที่ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิ เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ซึ่ง
วิเคราะห์ได้จากการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนเรียน, ขณะที่ก าลังเรียน และหลังเรียน วิเคราะห์และสังเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการด าเนินการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ มีการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงานมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงการ
น าผลที่ได้จากการประเมินการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง  และหา
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้อกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 124) 
กล่าวว่า ระหว่างการเรียนการสอนจะเปน็การปรบัปรุงผลการเรียนและเพื่อให้ผู้เรยีนทราบผลการเรยีนของตนเป็นระยะๆ และ
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา/ภาคเรียนจะเป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่า
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนท่ีก าหนดไว ้
 
สรุปผลการวิจัย   

 สภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มี ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ    

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลเรยีนจากการบูรณาการเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีการด าเนินการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย หนังสือ
ต าราที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้วิธีการส ารวจโดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ครูประจ าการปฏิบัติการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันเป็นการสอนแบบเดิมที่
ยึดเอาเนื้อหาวิชาเป็นหลักและยึดครูเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการศึกษาไม่เห็นความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ 
ขาดทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนขาดการเช่ือมโยงความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการศึกษาผลเรียนจากการบูรณาการเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลวิจัยยังแสดงถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระความรู้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางการเช่ียมโยงองค์ความรู้ของนักเรียนเข้ากับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
ได้อย่างเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ : เว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน้ 
 

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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บทน า 
 ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต สังคมไทยมิได้
เน้นเฉพาะชนเช้ือชาติไทยเท่านั้น แต่รวมถึงชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ซึ่งอาจมีเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกัน 
แต่ทุกกลุ่มยึดถือวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตร่วมกันโดยเฉพาะสังคมชนบท ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง กระบวนการพัฒนาไปสู่สังคมยุคดิจิตัลหรือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบด้วยนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐต้องครอบคลุมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาค
ส่วนของประเทศ โดยเน้นการขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชน แต่รัฐมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ ไม่ว่าจะด้วยการมีนโยบาย 
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสม พร้อมกับรัฐจะต้องปฏิรูปกระบวนการท างานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่
ภาครัฐมี เพื่อให้การบริการของตนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แต่ในทางปฏิบัตินั้น เป็นที่รับทราบกันดีว่า ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหน่วยงานราชการ ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะด้วยข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่เอื้อกับการใช้งานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่ วิถีการท างาน
แบบเดิม หรือการขาดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดวิธีการท างานใหม่ 
(Transformative use) ด้วยเหตุนี้ สมาคม ATCI จึงเห็นว่า การจะก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิรูประบบ
ราชการให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยเปลี่ยนการท างานของระบบราชการให้ใช้เทคโนโลยีอย่างที่ควร ใน
การลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคกับการด าเนินธุรกิจและการให้บริการประชาชน มีการส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันให้เกิด Digital Government อย่างเต็มรูปแบบ โดยเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่จะช่วยเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้
นักเรียนตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  
 ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบเดิมที่ยึดเอาเนื้อหาวิชาเป็น
หลัก และยึดครูเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการศึกษาไม่เห็นความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ และความสัมพันธ์
ของวิชาที่เรียนกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน ขาดทั กษะการแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนขาดการเช่ือมโยงความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (กรมสามัญศึกษา.2544) ซึ่งการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย (Lardizabal and 
Others.1970) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ยังผลให้เกิดการพัฒนาในด้านบุคลิกภาพในทุกๆ ด้านผู้เรียน
สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ การแก้ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้พื้นฐาน การสอนแบบ
บูรณาการจะให้ความส าคัญกับครูและนักเรียนเท่าเทียมกัน ท ากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันแบบประชาธิปไตย  (อัญชุลี 
ศรียังเล็ก. 2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาที่ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โรงเรียนคลองลาดช้าง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัยศึกษาที่ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โรงเรียนคลองลาดช้าง จังหวัดปทุมธานี จากผู้วิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนช้ันอนุบาล 1 และ 2 มี
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.25 – 4.75 แสดงว่าหลักสูตรที่ใช้มีระดับความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด และผลการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ระหว่างเรียนของผู้เรียน ขณะทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาพบว่าเด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 96.82 – 97.66 แสดงว่าเด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนดีมาก  
 ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงขอน าเสนอผลการศึกษาท่ีทดลองกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขนาดเล็กขยายโอกาสในเจตอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นอาชีพและการเข้าถึงเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลเรียนจากการบรูณาการเว็บการจัดการความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นส าหรับนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีขั้นตอน เครื่องมือและสถิติที่ใช้ดังต่อไปนี ้
 1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ดังนี้ 
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 1.1 ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมกับความต้องการองค์ประกอบของ
เว็บการจัดการความรู้ของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาแบบบูรณาการ และทฤษฎีเกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรยีนรู้ 
 1.3 พัฒนาเว็บการจดัการความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น โดยการวเิคราะห์ข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ 
 1.4 พัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการ
ตรวจสอบความสอดคล้องจากผู้เชีย่วชาญ (IOC) 
 1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส าหรับ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ตาม
กลุ่มเป้าหมายไปทดลองใช้ 
 1.6 สรุปผลการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
           2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 แบบส ารวจวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ความต้องการของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรยีนขนาดเล็กในอ าเภอโกรกพระ จงัหวัดนครสวรรค ์
 2.2 แบบสอบถามความต้องการเวบ็การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
 2.3 แบบสอบถามองค์ประกอบเวบ็การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู ้
 2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 2.5 แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สบูส่มุนไพร 
 2.6 แผนการจัดการเรยีนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรือ่ง สบู่สมุนไพร 
 2.7 เว็บการจดัการความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในการจัดการเรยีนรู้ 
           3. กลุม่ประชากร 
 3.1 ครูประจ าการปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 1) โรงเรยีนวัดหนองพรมหน่อ จ านวน 2 คน 
2) โรงเรียนบ้านคลองม่วง จ านวน 2 คน และ 3) โรงเรียนวัดนากลาง จ านวน 2 คน 
 3.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้แก ่1) โรงเรยีนวัดหนองพรมหน่อ จ านวน  8  คน 2) โรงเรยีนบา้นคลองม่วง 
จ านวน  20  คน และ 3) โรงเรียนวัดนากลาง จ านวน  14  คน รวมทั้งสิ้น 42 คน 
           4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที 
 
ผลการวิจัย 
 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี  
 1. สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) จาก 48 คน ทั้งนี้โดย
การน าเสนอจ าแนกสถานภาพ เพศ อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับครู/อาจารย์ และปฏิบัติการสอน/ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 1 – 2 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. นักเรียน 42 87.50 
2. ครู/อาจารย ์ 6 12.50 

โดยรวม 48 100.00 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนและร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาเป็นครู/อาจารย์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1. ชาย 31 64.58 
2. หญิง 17 35.42 

โดยรวม 48 100.00 
 จากตารางที่ 2 พบว่า จ านวนและร้อยละตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.58 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.42 ตามล าดับ 
 2. ความพึงพอใจการท างานของเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการประมาณ
ค่าแบบ 5 ระดับ (Likert Scale) จ านวน 30 ข้อ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของกลุม่เป้าหมายประเด็นความพึงพอใจการ

ท างานของเว็บการจัดการความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรยีนรู้ 
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 4.31 .47 มากที่สุด 
2. การประชาสมัพันธ์ข่าวสาร ภาพ มีความเหมาะสมน่าสนใจ 4.11 .38 มาก 
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.47 .63 มากที่สุด 
4. การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 4.36 .83 มากที่สุด 
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและท าความเข้าใจ 4.29 .59 มากที่สุด 
6. ข้อความในต้นแบบเว็บถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ ์ 4.49 .63 มากที่สุด 
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 4.69 .47 มากที่สุด 
8. การจัดรูปแบบในเว็บง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.47 .55 มากที่สุด 
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มคีวามทันสมัย น่าสนใจ 4.64 .53 มากทีสุ่ด 
10. สสีันในการออกแบบเว็บมีความเหมาะสม 4.31 .67 มากที่สุด 
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.18 .68 มาก 
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตวัอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 4.38 .68 มากที่สุด 
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตวัอักษร และข้อมูลต่างๆ 4.49 .63 มากที่สุด 
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได ้ 4.49 .51 มากที่สุด 
15. ความถูกต้องในการเช่ือมโยงภายในเว็บ 4.22 .67 มากที่สุด 
16. ความถูกต้องในการเช่ือมโยงไปยังเว็บอื่น 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 และก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน 

4.44 .59 มากที่สุด 

22. การเช่ือมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การ
ใช้งานเว็บหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่งข้อมูล) 

4.20 .59 มากที่สุด 

23. ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของต้นแบบเว็บ 4.31 .87 มากทีสุ่ด 
24. การเช่ือมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ ช่วยท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น 4.38 .68 มากที่สุด 
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รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

25. การเช่ือมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 4.18 .89 มาก 
26. ภาษาที่ใช้ในการเช่ือมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ เป็นทางการ ตรง
ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 

4.51 .51 มากที่สุด 

27. การเชื่อมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ อ านวยความสะดวกในการค้นหา
องค์ความรู้ 

4.49 .51 มากที่สุด 

28. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.44 .50 มากที่สุด 
29. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน 4.20 .73 มากที่สุด 
30. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 4.47 .63 มากที่สุด 
31. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.67 .48 มากที่สุด 
32. ความพึงพอใจโดยรวมของการเช่ือมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ 4.56 .62 มากที่สุด 

โดยรวม 4.68 .66 มากที่สุด 
 จากตารางที ่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 การเช่ือมต่อของเว็บการจัดการความรู้ฯ 
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ( = 4.18 , S.D. = .89) ตามล าดับ 
 3. แบบส ารวจวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ความต้องการของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ SWOT 

การวิเคราะห์ SWOT รายการ 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
1. ครูมีปฏสิัมพันธ์กับนักเรยีนได้ทุกคนในขณะท าการสอน  
2. ครูมองเห็นพฤติกรรมและจดจ านักเรียนได้ทุกคน เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1. ขาดเว็บการจัดการความรู้ภมูิปญัญาท้องถิ่นในการจัดการเรยีนการสอนใน
โรงเรียน 
2. ผู้สอนที่ต้องการน าเว็บการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นนี้ไปใช้ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนต็ 

โอกาส 
(Opportunities) 

1. ผู้ปกครองให้ความเช่ือถือโรงเรยีน ในการน าลูกหลานให้มาศึกษา 
2. การส่งครูในโรงเรยีนไปศึกษาดูงาน อบรม เพิ่มพูนความรู้เกีย่วกับการจดัการความรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. การให้บริการอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนขนาดเล็ก 

อุปสรรค 
(Threats) 

1. งบประมาณ 
2. การคมนาคม 
3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จากตารางที่ 4 พบว่า จุดอ่อนของความต้องการของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอโกรกพระ คือ อขุาดเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแนวทางและวิธีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อช่วยให้โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอโกรกพระสามารถน าการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
สภาพจริงของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 4. ผลจากการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เร่ือง สบู่สมุนไพร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยาย
โอกาสในกลุ่มอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4  
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหส์ถิติทดสอบทีคะแนนการทดสอบก่อนเรยีน-หลัง เรื่อง สบูส่มุนไพร   

กลุ่มเป้าหมาย 
(n=42)  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน  3.40 1.33 
17.11* .00 

หลังเรียน  8.14 1.14 
*P < .05 
 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
คะแนน  = 3.40 ,S.D. = 1.33 และมีคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีคะแนน  = 8.14 ,S.D. = 1.14 เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนและคะแนนก่อนเรียนโดยใช้การ
ทดสอบที (t-test) พบว่า = 17.11 แสดงว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับโรงเรียนขนาด
โอกาสในกลุ่มอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน
ระดับ .05 
 
สรุปผลและเสนอแนะ  
 การวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเรียนก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เน้นการบูรณาการกับต้นแบบ
ระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2539) ซึ่งการเรียนรู้ใน
สาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีที่หลากหลาย  
 ผู้เรียน ให้ความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้ และเช่ือฟังค าแนะน าจากผู้สอน สามารถสังเกตได้จากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจการท างานของเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ให้ความ
พึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นอย่างมาก กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นแหล่ง  ข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
 ผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง สบู่สมุนไพร ทั้งนีม้ักมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุนและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งค่อนข้างไปได้ยากกับการใช้ต้นแบบระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ 
เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนที่ต้องการน าเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไปใช้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และเนื่องจากเว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นเสริมสร้างให้นักเรียน มีคุณลักษณะการเรียนรู้แบบ
น าตนเองและการใฝ่รู้ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากครูผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
(Facilitator) เป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Advisor) ช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าช่วยเหลือนักนักเรียน และกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้และเกิดการใฝ่รู้ อีกทั้งโรงเรียนมีความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ การมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการเพียงพอแก่นักเรียนจะช่วยสนับสนุนการใช้เว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้โปรเจคบล็อค ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑา
เวทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบว่า 1) วิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค คือ การจัดการเรียน
การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยโปรเจคบล็อค พบว่า คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยที่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน มีค่าเท่ากับ 15.00 และคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 10.50 
 
ค าส าคัญ : โปรเจคบล็อค การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 
 
บทน า   

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมผู้เรียนให้เหมาะกับศตวรรษที่ 21 นั้น มีทิศทางการเตรียมให้ผู้เรียนเป็น
นักวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา เป็นนักสร้างสรรค์ เป็นนักประสานความร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นนักสื่อสาร ตระหนักรับรู้สภาวะของโลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่า มีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลัง จะเห็นได้ว่า การ
คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา เป็นทักษะจ าเป็นที่ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝั งให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนน าทักษะ
ดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง และอาจช่วยแก้ปัญหาของผู้อื่นในอนาคต 
 โปรเจคบล็อคเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ในการใช้งานจะได้ผลตอบกลับด้วย เช่น การสัมผัส ภาพ และเสียงที่มากกว่าใน
เทคโนโลยีอื่น และในการเขียนโค้ดนั้นจะไม่ใช่ทักษะของงานแต่เป็นทักษะการคิด โปรเจคบล๊อคมีฟังช่ันที่หลากหลาย เช่น 
Sensor Lab , Music Maker และ  Coding Kit เพื่อให้เด็กได้ลงมือใช้อุปกรณ์จะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ และจะท าให้
เด็กเกิดการสังเกต การแก้ปัญหา และเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ (Bliskstein, 2016) เป็นการสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์
และทักษะการแก้ปัญหาไว้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เป็นการเรียนแบบบูรณาการ
โดยการน าวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมาบูรณาการกัน เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ของ
นักเรียนในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  
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การคณนา (computing) เป็นศาสตร์พื้นฐานแห่งอนาคต ที่รวมสาระเกี่ยวกับ วิธีคิด การแก้ปัญหา การแปลงร่าง
จากจินตนาการสู่รูปธรรม การคิดแบบมีขั้นมีตอน เช่น การเขียนโค้ด การลงมือท า การแก้ปัญหา การใช้สื่อสารสนเทศกับการ
เรียนรู้ เป็นต้น การเรียนส าหรับเด็กจะเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาท าให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา แยกแยะและเข้าใจความ
ซับซ้อนของปัญหาได้ การเรียนการคณนา (computing) ในระดับนักเรียนเป็นฐานของการสร้างทักษะการคิด ท่ีจ าเป็นส าหรับ
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 เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการที่เป็นรูปธรรมใกล้เคียงกับการวางแผนการท างาน รู้จักสร้างล าดับ คิดเป็นขั้นตอน สร้าง
จินตนาการ คิดเป็นระบบ และมีเหตุมีผล (ยืน ภู่วรวรรณ, 2560) 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการน าความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ไปใช้
ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล หาสาเหตุของปัญหาและตัดสินใจแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหาหรือความยุ่งยากเหล่านี้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล 
 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ปัญหากระตุ้นให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่ม
ผู้เรียน โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกประจ ากลุ่ม 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจน าโปรเจคบล็อคมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือเล่นและใช้
อุปกรณ์ และจะท าให้ผู้เรียนเกิดการสังเกต การแก้ปัญหา และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะธรรมชาติความสนุกจะก่อให้เกิด
ความสุขกับการเรียนรู้ ความสนุกก่อให้เกิดความประทับ ความประทับใจก่อให้เกิดการจดจ าความรู้และทักษะกระบวนการ  
ยิ่งประทับใจมากยิ่งจดจ าและเรียนรู้ฝังแน่นได้ยาวนาน 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

1.  ขั้นตอนการด าเนินงานโครงงานวิจัย 
1. ส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อค โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับแนวการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค 
2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากผลการศึกษาข้ันตอนท่ี 1 
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคบล็อค (Project Bloks) 
4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้

ปัญหาเป็นฐานไปทดลองใช้ จ านวน 10 คาบ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 
คน 

6. สรุปผลโครงงานพิเศษ 

2.  ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านประชากร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 คน โดยใช้การเลือกแบบ

เจาะจง 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจค 
บล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยเนื้อหาที่ใช้ได้มาจากวิเคราะห์ตัวช้ีวัดส าหรับนักเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 มาตรฐาน 3.1  

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

192 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน 
  1.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน 
  1.2 สอบถามและหาค่าดัชนีความเที่ยงจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.3 ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  1.4 น าไปทดลองใช้ 

3.  วิธีการเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1. ส ารวจความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค 
       1.1  ออกส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค โดยใช้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
       1.2  วิเคราะห์ค่าทางสถิติที่ใช้ในโครงงานพิเศษได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ได้จาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค 

ขั้นตอนท่ี 2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้การศึกษาขั้นตอนท่ี 1 
ขั้นตอนท่ี 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคบล็อค (Project Bloks) 
ขั้นตอนท่ี 4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1 พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจค  บล็อคแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน หรือแผนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสอบถามจากผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คน ในโรงเรียน
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ท่ีมีประสบการณ์สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ค่าดัชนีความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.67 – 1.00 

ขั้นตอนที่ 5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบ
ล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปทดลองใช้ จ านวน 10 คาบ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 11 คน 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย  

1. การส ารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยโปรเจ
คบล็อค โดยการรวบรวมวิธีการสอนและสื่อการสอนมากกว่า 100 วิธี พบว่า ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา และสื่ อที่เหมาะสม ได้แก่ แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ 
(Online Portal) 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน หรือแผนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน  จ านวน 3 คน ในโรงเรียน
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ท่ีมีประสบการณ์สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ค่าดัชนีความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.67 – 1.00 
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ตารางที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  รู้จักกับอุปกรณ์  เวลา 1 ช่ัวโมง 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัต ิ

น าเข้าสู่บทเรียน 
แบบทดสอบก่อเรยีน 
ผู้สอนให้ผูเ้รียนดูรูปภาพอุปกรณ์ Project Bloks   

ขั้นน าเสนอ 
ผู้สอนให้ผูเ้รียนดูและสมัผสัอุปกรณ์ Project Bloks   

ผู้สอนอธิบายเกีย่วกับหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิด 
ขั้นฝึกฝนผู้เรียน ผู้สอนแจกใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ Project Bloks 

ขั้นน าไปใช้ ผู้เรยีนจ าแนกได้ว่าอุปกรณ์แตล่ะชนิดมีหน้าท่ีอะไรบ้าง 

ขั้นสรุป 
ตัวแทนนักเรียนสรุปความรู้ เรื่อง รู้จักกับอุปกรณ์ ว่าเป็นอย่างไร 
ครูอภิปรายสรุปเกี่ยวกับอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอน 
Project Bloks  

 
ตารางที่ 2  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2   ปลุก Raspberry ให้มีชีวิต  เวลา 2 ช่ัวโมง 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัต ิ
ขั้นตั้งปัญหา ไม่สามารถเปิด Raspberry Pi  ได ้

ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใด จึงไมส่ามารถเปิด Raspberry Pi ได้ 
แล้วคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา ผู้เรยีนแต่ละคนน าเสนอวิธีการแกป้ัญหา 

ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีที่คิดไว ้
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ เปิด Raspberry Pi เพื่อเช็คว่าอิมเมจ OS ที่ท าการติดตั้งไปใช้ได้และสมบรูณ ์

 
ตารางที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3  บัดกรีสายไฟกับมอเตอร์  เวลา 1 ช่ัวโมง 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัต ิ

น าเข้าสู่บทเรียน 

ผู้สอนถามผู้เรียนว่าจะท าอยา่งไรให้มอเตอร์กับสายไฟน้ันติดกัน 

ผู้สอนและผูเ้รียนพดูคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ 

ขั้นน าเสนอ 

ผู้สอนให้ผูเ้รียนดูอุปกรณ์ในการบดักรี เช่น หัวแร้งบัดกรี น้ ายาบัดกรี 
มอเตอร์ สายไฟ  

ผู้สอนให้ผูเ้รียนดูวีดีโอการบัดกรีสายไฟกับมอเตอร์ 

ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 

ผู้สอนสาธิตการบัดกรีใหผู้้เรียนดู และให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิ 

ผู้สอนให้ผูเ้รียนบดักรสีายไฟกับมอเตอร์ 
ขั้นน าไปใช้ ผู้เรยีนบัดกรสีายไฟกับมอเตอร ์

ขั้นสรุป 
ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกีย่วกับการบัดกรีสายไฟกับ
มอเตอร ์
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ตารางที่  4  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  ประกอบร่างหุ่นยนต์  เวลา  1  ช่ัวโมง 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัต ิ

ขั้นตั้งปัญหา ให้ผู้เรียนประกอบหุ่นยนต ์
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้เรยีนวิเคราะห์ปญัหาว่าเพราะเหตุใด หุ่นยนต์ที่ประกอบออกมาแลว้จึงมี

รูปร่างแปลกไปจากแผนผัง  
ผู้เรยีนคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา ผู้เรยีนแต่ละคนน าเสนอวิธีการแกป้ัญหา 
ผู้เรยีนลงมือแก้ปัญหาตามวิธีท่ีคิดไว้ตามแต่ละวิธีที่นักเรียนช่วยกันเสนอมา 

ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ หุ่นยนต์ที่ประกอบมีรูปร่างตามแบบแผนผังและมั่นคงแข็งแรง 

 
ตารางที่  5  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5  Coding I  เวลา  2  ช่ัวโมง 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัต ิ
ขั้นตั้งปัญหา ท าอย่างไรให้รถว่ิงได ้

ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใด รถจึงไม่สามารถว่ิงได้เมื่อเขยีนโค้ด
เสร็จแล้ว 

ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา ผู้เรยีนแต่ละคนน าเสนอวิธีการแกป้ัญหา 
ผู้เรยีนลงมือแก้ปัญหาตามวิธีท่ีคิดไว้ 

ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ รันโค้ดอีกครั้ง เพ่ือดูว่ารถวิ่งได ้

 
ตารางที่  6  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6  Coding II  เวลา  2  ช่ัวโมง 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัต ิ
ขั้นตั้งปัญหา ท าอย่างไรให้รถสามารถวิ่งได้แบบไรส้าย 

ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ว่าจะท าอย่างไรให้รถว่ิงได้แบบไร้สาย 
ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา ผู้เรยีนแต่ละคนน าเสนอวิธีการแกป้ัญหา 

ผู้เรยีนลงมือแก้ปัญหาตามวิธีท่ีคิดไว้โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียน เรื่อง 
โปรแกรม VNC 

ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ รันโค้ดเพื่อตรวจสอบว่ารถสามารถว่ิงแบบไร้สายได้ 

 
ตารางที่  7  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7  เพิ่มพลังให้หุ่นยนต์  เวลา  1  ช่ัวโมง 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัต ิ
ขั้นตั้งปัญหา เมื่อรถว่ิงได้ช้า จะท าอย่างไรใหร้ถวิ่งได้เร็วขึ้น 

ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใด รถจึงว่ิงช้า 
ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา ผู้เรยีนแต่ละคนน าเสนอวิธีการแกป้ัญหา 

ผู้เรยีนลงมือแก้ปัญหาตามวิธีท่ีคิดไว้ 

ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ รันโค้ดและดูว่ารถว่ิงเร็วข้ึนหรือไม ่
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3. การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
ตารางที่ 8 สรุปคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน จากการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

คนที ่ Pre-Test Post-Test เพ่ิมขึ้น 
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 หลังจากด าเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ด้วยโปรเจคบล็อค มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.50 

 
อภิปรายผล  
   1. ผลการส ารวจการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบ
โดยการรวบรวมวิธีการสอนและสื่อการสอนมากกว่า 100 วิธี พบว่า ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติจริงระหว่างท ากิจกรรม วิธีสอนแบบกิจกรรม 
(Self-Activity Method) และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และสื่อที่เหมาะสม ได้แก่ เกม (Game) โปรแกรมส าหรับ
น าเสนอ (MS PowerPoint)  สังคมออนไลน์ (Social Network) แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต ์(Online Portal) และโปรแกรม
ส าหรับการสร้างเอกสาร (Word Processing) ครูจึงมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาทักษะของนักเรียนให้เกิดการคิดมากที่สุด เพื่อให้
นักเรียนเกิดทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ซึ่งผลการส ารวจจากแบบสอบถาม สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2558) ที่ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไว้ว่า ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัย และความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัย
ดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหา นั้น ๆ จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สรุปได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้เป็นผลมาจากกระบวนการท าความเข้าใจ
และการแก้ไขปัญหา ซึ่งใช้ปัญหา หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตามสภาพจริงมาเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีการเรียนการสอนที่ใช้โปรเจคบล็อค ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 
คน พบว่า  
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     1) ขั้นตอนการติดตั้ง Image OS (Operating System) มีปัญหาไม่สามารถท าการติดตั้งได้นักเรียนจึงมี
การวิเคราะห์ปัญหาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถติดตั้งได้ พบว่าเป็นที่การดาวน์โหลดก่อนการติดตั้งนักเรียนจึงแก้ปัญหาด้วย
การดาวน์โหลด Image OS ใหม่แล้วติดตั้งทันที  
     2) การประกอบโครงรถ เมื่อประกอบครั้งแรกเสร็จแล้วพบว่า เหลือช้ินส่วนของโครงรถ จึงท าการรื้อโครง
รถออกและประกอบใหม่  
     3) ในการโค้ดดิ่งนักเรียนมีปัญหาในการเขียนโค้ดที่ช้าและยังไม่ชินแป้นพิมพ์ จึงท าการแก้ปัญหาด้วยการ
ให้มีคนบอกโค้ด และมีคนพิมพ์โค้ดตามที่เพื่อนบอก และเมื่อรันโค้ดไม่ผ่านร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาโดยการกลับมาดูโค้ดว่า
เขียนผิดที่บรรทัดใด  
     4) การต่อสายไฟเนื่องจากสายไฟในการต่อ Raspberry เข้ากับตัวควบคุมมอเตอร์ค่อนข้างเยอะจึงมีการ
ต่อสายไฟผิดเส้น จึงแก้ปัญหาด้วยการดูแผงการต่อสายไฟอีกครั้งแล้วท าการต่อใหม่  
     5) การหมุนของล้อรถท่ีหมุนไม่ครบทุกล้อ วิเคราะห์ปัญหาได้ว่าที่ล้อหมุนไม่ครบทุกล้อเกิดมาจากการที่ต่อ
สายไฟไม่แน่น จึงท าการขยับสายไฟแล้วรันโค้ดอีกครั้งจนส าเร็จ 
     การที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสุขกับการเรียนและมีความอยากเรียนเพิ่ม
มากขึ้น และเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ เมเยอร์ (Mayer , 1992) ที่กล่าวว่า การ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา ผู้เรียนจะใช้ความรู้ที่มีเพื่อหากระบวนการแก้ปัญหาและพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคไปสู่
จุดมุ่งหมาย 
 
สรุปผลการวิจัย   
 1. การส ารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบ
ล็อค พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในการเก็บข้อมูล มีจ านวนทั้งสิ้น 54 คน แบ่งเป็นเพศชายและหญิง ได้ดังนี้ เพศชาย 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 และเพศหญิง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 แบ่งเป็น แบ่งเป็นต าแหน่งวิทยฐานะ ดังนี้ ผู้สอนที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะครูอัตราจ้าง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ผู้สอนที่มีต าแหน่งวิทยฐานะครูผู้ช่วย คิดเป็นร้อยละ 18.52 ผู้สอนที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะครู ค.ศ.1 คิดเป็นร้อยละ 25.93 ผู้สอนที่มีต าแหน่งวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 24.07 ผู้สอนที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 9.26 และผู้สอนที่มีต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 
11.11 พบว่า วิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ใช้โปรเจคบล็อค ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
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  ได ้
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่ามีปัญหาที่ตัวโปรแกรมส าหรับติดตั้ง Image OS 
ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา  ผู้เรยีนเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการดาวน์โหลดโปรแกรมตดิตั้ง Image OS 

ใหม่ แล้วท าการตดิตั้ง Image OS ลง Raspberry Pi ทันท ี
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ สามารถเปิดและใช้งาน Raspberry Pi ได้ 
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ตารางที่  10  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบร่างหุ่นยนต์  
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติ 

ขั้นตั้งปัญหา  ให้ผู้เรียนประกอบหุ่นยนต ์
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ผู้เรยีนวิเคราะห์ปญัหาได้ว่าเพราะมีชิ้นส่วนของโครงรถเหลืออยู่ จึงท าให้

หุ่นยนต์ที่ประกอบออกมาแล้วจึงมีรูปร่างแปลกไปจากแผนผัง  
ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา  ผู้เรยีนเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการรื้อโครงรถออก และประกอบใหม่พร้อมทั้ง

ดูแผนผังประกอบ 
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ หุ่นยนต์ที่ประกอบมีรูปร่างตามแบบแผนผังและมั่นคงแข็งแรง 

 
ตารางที่  11  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Coding  I  

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัต ิ
ขั้นตั้งปัญหา  ท าอย่างไรให้รถว่ิงได ้
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่าท่ีรถไม่สามารถวิ่งได้นั้น อาจเป็นผลมาจากไมไ่ด้ต่อ

สายไฟบางเส้น หรือต่อสายไฟผดิ 
ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา  ผู้เรยีนตรวจสอบสายไฟอีกครั้งว่าต่อครบทุกเส้น เมื่อดูครบแล้วพบว่าต่อแล้ว

ทุกเส้น จึงดูแผนผังการต่อสายไฟอีกครั้ง แล้วเริ่มต่อสายไฟใหม่อีกครั้ง 
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ รันโค้ดอีกครั้ง พบว่ารถสามารถว่ิงได ้

 
ตารางที่  12  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Coding  II  

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติ 
ขั้นตั้งปัญหา  ท าอย่างไรให้รถสามารถวิ่งได้แบบไรส้าย 
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่าต้องเอาสาย HDMI ที่ต่อเข้ากับจอภาพออกแต่ยัง

ต้องสามารถมองเห็นหน้าจอของ Raspberry Pi  ได้ และจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟ
ให้กับ Raspberry Pi  ที่ไม่ต้องต่อสายไฟ 

ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา  ผู้เรยีนเสนอให้ใช้แบตเตอรีส่ ารองมาใช้จ่ายไฟเข้ากับ Raspberry Pi  และน า
ความรู้ที่ได้จากการเรยีน เรื่อง โปรแกรม VNC มาแก้ปัญหา คือ จะท าการ
ติดตั้งโปรแกรม VNC ลงในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง เพื่อควบคุมการเปิด – ปิด 
Raspberry Pi  และรันโค้ด 

ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ รันโค้ดการเช่ือมต่อ VNC แล้วท าการถอดสายต่อจอภาพออก รถสามารถว่ิง
แบบไรส้ายได ้

 
ตารางที่  13  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มพลังให้หุ่นยนต์  

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติ 
ขั้นตั้งปัญหา  เมื่อรถว่ิงได้ช้า จะท าอย่างไรใหร้ถวิ่งได้เร็วขึ้น 
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่าเพราะล้อหมุนไม่ครบทุกล้อ และการจา่ยไฟจากตัว 

Raspberry Pi  นั้นไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอวิธกีารแก้ปัญหา  ผู้เรยีนขยับสายไฟท่ีต่อเข้ากับตัวควบคุมมอเตอร์ และเพิ่มถ่านไฟฉายเข้ามา

จ านวน 6 ก้อน เพื่อเพิ่มกระแสไฟให้กับตัวควบคุมมอเตอร์และลดการใช้ไฟจาด
แบตเตอรีส่ ารอง 

ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์ รันโค้ดอีกครั้งพบว่ารถวิ่งเร็วข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. โปรเจคบล็อคมีหลายรปูแบบท่ีผู้วิจัยเลือก คือ แบบ Robot Bloks ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการดัดแปลง

หรือเลือกใช้โปรเจคบล็อคในรูปแบบอ่ืนๆ   
2. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ

พัฒนาต่อไปโดยให้นักเรียนฝึกโค้ดดิ่งหุ่นยนต์โปรเจคบล็อคร่วมกับอุปกรณ์อื่น 
3. ควรมีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคไดฝ้ึกความสามารถในด้านอื่น

นอกเหนือจากการแก้ปัญหา เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
4. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ

น าไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นที่มีวัยใกล้เคียงกัน เช่น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานพิเศษนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้จัดท าได้รับความช่วยเหลือ ความกรุณา และค าแนะน าอย่างดียิ่งจาก 
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษในครั้งนี้ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และคณะครู ที่เสียสละ และ
เมตตาให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าวิจัยนี้ทุกขั้นตอน ท าให้ผู้จัดท า ได้รับประสบการณ์ท าวิจัยและรู้ถึงคุณค่าของงานวิจัย ที่
จะช่วยให้การท างานในด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อค
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นไปอย่างมีคุณค่า ผู้จัดท าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ นายมนู  สนธิรักษ์  คุณครูสลิลทิพ  ชูชาติ คุณครูพร
ทิพย์  แสงแก้ว และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือส าหรับการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้วยโปรเจค บล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในครั้งนี้  

ท้ายท่ีสุด ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณบิดาผู้ล่วงลับ มารดา บุพการีที่อบรมเลี้ยงดู และพี่ น้อง และเพื่อนทุกๆ คนที่
คอยเป็นก าลังใจให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จัดท าอย่างดียิ่งเสมอมา คุณค่าประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากวิจัยนี้ 
ผู้จัดท าขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอนผู้จัดท ามาตั้งแต่เล็กจนปัจจุบัน 
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การศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

A STUDY ON POWER USAGE OF ADMININTRATORS IN PHICHIT PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางเครซี่ และมอร์แกน ได้จ านวนทั้งสิ้น 315 ราย ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดพิจิตร  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย( x )  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41      ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากสูงสุดไปต่ าสุดคือ 
ด้านอ านาจอ้างอิง ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ ด้านอ านาจการให้รางวัล และด้านอ านาจบังคับ 
 
ค าส าคัญ : การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

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. 
 
บทน า 

การบริหารจัดการศึกษาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
ถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากส่วนกลางไปสู่ระดับปฏิบัติ นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 ที่ก าหนดให้กระทรวงกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ท าให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีอิสระและเกิดความคล่องตัวใน
การบริหารงานมากขึ้น นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจการบริหาร จึงก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของนโยบายประจ าปี 2558 ที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและก าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นย้ าการบูรณาการการท างาน เน้นการ
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บริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557 : 19)   

ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และมีทักษะในด้าน
การบริหารเป็นอย่างดีดังที่ หวน พินธุพันธ์ (2549 : 80) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการบริหาร  เพื่อน ามาบริหารทรัพยากรและงานด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จและจัดการศึกษา
ได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ดังนั้นศิลป์ที่ผู้บริหารพึงมีเป็นส าคัญคือ “การใช้อ านาจ” กล่าวคือ 
ผู้บริหารถือเป็นผู้ที่มีอ านาจโดยชอบธรรมในการคิดและตัดสินใจการด าเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างอิสระ ดังนั้นอ านาจจึง
เปรียบเสมือนเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาและควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังท่ี แมคเคลแลนด์ (McClelland,1961,p. 263 อ้างถึงใน ญาณวีร์ ค าแผลง, 2555 : 
2) กล่าวว่า บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ย่อมต้องมีอ านาจ เพราะผู้บริหารเพียงคนเดียวไม่สามารถท าให้งานทั้งหมดของ
องค์กรส าเร็จลุล่วงไปได้ แต่ต้องใช้อ านาจในการบริหารงานเพื่อให้คนอื่นๆ ท างานเพื่อองค์กร สอดคล้องกับ วิเชียร วิทยอุดม 
(2550 : 165) กล่าวว่า อ านาจเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในองค์การที่จะขาดเสียมิได้ ซึ่งในการบริหารงานใดๆ ก็ตาม ถ้าขาด
อ านาจแล้ว ก็จะท าให้การท างานนั้นเกิดความสับสนล่าช้าและขาดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยงยุทธ 
เกษสาคร (2550 : 105-112) ยังได้กล่าวว่า อ านาจเป็นพลังที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นคล้อยตามหรือท าตามส่งผลให้เกิ ด
พฤติกรรมหรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าผู้บริหารปราศจากอ านาจนั้นแล้วพฤติกรรมหรือการกระท าเช่นนั้นจะไม่
เกิดขึ้น และการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาย่อมไม่ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับอรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555 : 185) ที่
กล่าวไว้ในทิศทางเดียวกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาและใช้ทรัพยากรช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารที่ไม่มีอ านาจจะเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่
อาจใช้อ านาจสั่งการผู้อื่นให้ด าเนินงานได้ตามที่ต้องการ ย่อมส่งผลเสียผลการด าเนินงานขององค์การหรือสถานศึกษา  

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นั้น มีจ านวน
สถานศึกษาทั้งสิ้น 30 แห่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 30 คน และครูผู้สอน 1,020 คน  จากรายงาน  การปฏิบัติ
ราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประจ าปี 2558 (2558) ในภาพรวมพบว่า มีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาใน
ด้านการขาดแคลนอัตราก าลัง การสอนไม่ตรงกับวิชาเอก ปัญหาดังกล่าวท าให้ครูผู้สอนมีภาระหน้าที่ในการสอนและงานอื่นๆ 
มากขึ้น รวมถึงขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานท าให้บุคลากรยื่นค าร้องและโยกย้าย จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหา
ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นผลมาจากการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ นริศรา แสงจันทร์ (2548 : 1-2) ที่กล่าวว่า ถึงแม้อ านาจจะมีความส าคัญต่อการ
บริหารสถานศึกษาแต่ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจในทางที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลถึงขวัญและก าลังใจของบุคลากร เพราะ
ไม่มีใครอยากจะท างานภายใต้การถูกบีบบังคับ กดดัน หรือขมขู่ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการด าเนินการขององค์การ ซึ่งสอดคล้อง
กับญาณวีร์ ค าแผลง (2555 : 3) ที่กล่าวว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารในทางที่     ไม่เหมาะสม เช่น การมอบหมายงานที่ไม่
ตรงกับความสามารถการพิจารณาความดีความชอบไม่เป็นธรรม เคร่งครัดกฎระเบียบ มุ่งผลส าเร็ จของงานมากกว่า
สัมพันธภาพในสถานศึกษา จะส่งผลต่อประสทิธิภาพในการบริหารสถานศึกษา นอกจากน้ี พิษณุ สุขนิติ (2556 : 2) ยังกล่าวไว้
ว่า การที่ผู้บริหารใช้อ านาจ ที่เคร่งครัด มีกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดหรือการท างานที่มุ่งแต่ผลงานมากเกินไปโดยไม่ค านึงถึง
ผู้ร่วมงาน ใช้อ านาจตามความพอใจและอารมณ์ของตนเอง ใช้อ านาจเกินขอบเขตโดยไม่ยึดหลักคุณธรรมจะเป็นพฤติกรรมที่
กระทบต่อขวัญและก าลังใจของบุคลากร ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ในสถานศึกษาและส่งผลต่อผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ซึ่งการใช้อ านาจที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถแบ่งได้ 5 รูปแบบตามแนวคิดของเฟรนซ์และราเวน (French & Raven, 1968 
อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550 : 70) ได้แก่ 1) อ านาจการให้รางวัล  เป็นอ านาจที่บุคคลกลุ่มเป้าหมายยอมรับอ านาจ 
เนื่องจากต้องการจะได้รับรางวัลผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผู้ที่มีอ านาจนั้น อ านาจดังกล่าวจึงอาจเรียกว่าเป็น
อ านาจให้คุณ 2) อ านาจบังคับเป็นอ านาจที่บุคคลกลุ่มเป้าหมายยอมรับปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องถูกลงโทษโดยผู้มี
อ านาจ จึงอาจเรียกว่าเป็นอ านาจให้โทษ 3) อ านาจตามกฎหมาย เป็นอ านาจที่บุคคลกลุ่มเป้าหมายยอมรับปฏิบัติตาม 
เนื่องจากยอมรับว่าผู้ใช้อ านาจมีความชอบธรรมในการใช้ค าสั่งและจะต้องยอมปฏิบัติตามไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อ านาจตอม
กฎหมายมักจะติดมากับการด ารงต าแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ 4) อ านาจอ้างอิง เป็นอ านาจที่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายให้
การยอมรับต่อใครก็ตามที่ตนให้ความเลื่อมใสศรัทธาและช่ืนชมในคุณงามความดีและความมีบารมี เป็นที่ยกย่องได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทั่วไปด้วยการอ้างอิงถึงบุคคลนั้นเพื่อให้คนอื่นเกิดความเช่ือถือหรือยอมรับในสิ่งที่ตนกระท าว่าถูกต้อง
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เหมาะสมตามไปด้วย 5) อ านาจความเชี่ยวชาญเป็นอ านาจที่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับต่อใครก็ตามที่ตนให้ความ
เชื่อถือว่าผู้นั้นทรงความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในงานหรือวิชาการสาขาเฉพาะนั้นๆ 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามแนวคิดการใช้อ านาจของเฟรนซ์และราเวน 
(French & Raven, 1968 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550 : 70) 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) อ านาจการให้รางวัล  2) อ านาจ
บังคับ 3) อ านาจตามกฎหมาย 4) อ านาจอ้างอิง 5) อ านาจความเช่ียวชาญ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการใช้อ านาจในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจ านวน 1,050 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวน 30 คน และครูผู้สอน จ านวน 1,020 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงจ านวน 30 คน และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูผู้สอนโดยการเปิดตารางของเคจซี่และมอร์แกน ได้จ านวน 285 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จากนั้นน าผลการศึกษาท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทั้ง 5 ด้าน 
การใช้อ านาจ x  S.D. ระดับ ล าดับ 

อ านาจการให้รางวัล 
อ านาจบังคับ 
อ านาจตามกฎหมาย 
อ านาจอ้างอิง 
อ านาจความเช่ียวชาญ 

4.04 
3.94 
4.09 
4.12 
4.08 

0.38 
0.42 
0.41 
0.38 
0.40 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
5 
2 
1 
3 

รวม 4.06 0.30 มาก  
การใช้อ านาจของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 41 ด้านอ านาจจากการให้รางวัล อ านาจการบังคับ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง และอ านาจความเชี่ยวชาญในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อ านาจอ้างอิง รองลงมาคือ อ านาจตาม
กฎหมาย และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ อ านาจบังคับ 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อ านาจของผู้บริหารของผู้บริหาร สถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านอ านาจอ้างอิง 

อ านาจอ้างอิง x  S.D. ระดับ อันดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤตกิรรมเป็นแบบอย่างเหมาะสม 4.25 0.67 มาก 4 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมเป็นท่ีน่าเคารพนับถือ 4.13 0.72 มาก 5 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามบีุคลิกภาพดีเป็นที่น่าช่ืนชมแกผู่้ใต้บังตับบญัชาและบุคคล

ทั่วไป 
4.28 0.61 มาก 3 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งกายเหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดี 4.46 0.62 มาก 1 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลทั้งใน นอกองค์การ 4.30 0.59 มาก 2 
6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการอ้างองิถึงความใกล้ชิด  
   ความโดดเด่น ช่ือเสียง เกียรติยศของบุคคลอื่นเพื่อสร้าง      
   ความน่าเชื่อถือ เป็นท่ียอมรับให้แก่ตน 

3.33 0.87 ปาน
กลาง 

6 

รวม 4.12 0.39 มาก  
ด้านอ านาจอ้างอิงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหาร

สถานศึกษาแต่งกายเหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดี รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลทั้งใน      นอก
องค์การ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการอ้างอิงถึงความใกล้ชิด ความโดดเด่น ช่ือเสียง เกียรติยศของ
บุคคลอื่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นท่ียอมรับให้แก่ตน 
 
ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อ านาจของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร        

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านอ านาจตามกฎหมาย 
อ านาจตามกฎหมาย x  S.D. ระดับ อันดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย ต าแหน่งหน้าที่ ตามโครงสร้างการ
บังคับบัญชาขององค์การอย่างเคร่งครัด 

4.46 0.64 มาก 1 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายเหตุผลของค าสั่งให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอยู่เสมอ 3.85 0.72 มาก 5 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 4.22 0.64 มาก 2 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตหน้าที่  
   ตามกฎหมาย 

4.04 0.58 มาก 3 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามผลของการปฏิบัติงานของ    
   ผู้ใต้บังคับบัญชาตามตามระเบียบที่วางไว้ 

3.88 0.68 มาก 4 

รวม 4.09 0.43 มาก  
ด้านอ านาจตามกฎหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย ต าแหน่งหน้าท่ี ตามโครงสร้างการบังคับบัญชาขององค์การอย่างเคร่งครัด รองลงมา
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบาย
เหตุผลของค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอยู่เสมอ 
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ตารางที ่4  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อ านาจของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร       
             สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ 

อ านาจความเชี่ยวชาญ x  S.D. ระดับ อันดับ 
1.ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน 4.03 0.75 มาก 5 
2.ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ผู้อื่นรับรู้ถึงทักษะ ประสบการณ์ ความส าเร็จในการ
บริหารงาน 

3.94 0.75 มาก 6 

3.ผู้บริหารสถานศึกษารักษาความน่าเช่ือถือของตนเองยู่เสมอ 4.18 0.67 มาก 2 
4.ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นและกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว 4.04 0.71 มาก 4 
5.ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้ความเช่ียวชาญมาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา         
อย่างเหมาะสม 

4.07 0.63 มาก 
 

3 

6.ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอ 4.23 0.68 มาก 1 
รวม 4.08 0.39 มาก  

ด้านอ านาจความเช่ียวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมออยู่ใน รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษารักษา           ความ
น่าเช่ือถือของตนเองอยู่เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ผู้อื่นรับรู้ถึงทักษะ ประสบการณ์ 
ความส าเร็จในการบริหารงาน 
 
ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงาน      
               เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ด้านอ านาจการให้รางวัล 

อ านาจการให้รางวัล x  S.D. ระดับ อันดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.15 0.69 มาก 3 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการอธิบายเกณฑ์การให้รางวัลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 3.88 0.63 มาก 7 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามเีกณฑ์ในการให้รางวัลอย่างมเีหตผุล 3.90 0.63 มาก 6 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาจดัสรรรางวัลตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด 3.92 0.67 มาก 5 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาให้รางวัล ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 4.12 0.70 มาก 4 
6. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 4.24 0.60  มาก 2 
7. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ

เป็นธรรม 
3.85 0.72 มาก 8 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแห่งความก้าวหน้าในอาชีพการงาน                 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.28 0.58 มาก 1 

รวม 4.04 0.38 มาก  
ด้านอ านาจการให้รางวัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแห่งความก้าวหน้าในอาชีพการงานแก่ผู้ใต้บงัคับบัญชา รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษายกย่อง
ชมเชยในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดี
ความชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้อ านาจของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิ ตร        
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ด้านอ านาจบังคับ 

อ านาจบังคับ x  S.D. ระดับ อันดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งกฎระเบียบของการลงโทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง

ชัดเจน 
3.71 0.88 มาก 5 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจสถานการณ์ก่อนการลงโทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.93 0.62 มาก 4 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชากรณีท าผิดเล็กน้อย 3.57 0.82 มาก 6 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเหมาะสม 3.93 0.72 มาก 4 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 4.24 0.71 มาก 1 
6. ผู้บริหารสถานศึกษารักษาความน่าเช่ือถือของการใช้อ านาจบังคับ ไม่ใช้อ านาจ

พร่ าเพรื่อ 
4.06 0.72 มาก 3 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการปรับปรุงพฤติกรรม
อยู่เสมอ 

4.14 0.69 มาก 2 

รวม 3.94 0.42 มาก  
ด้านอ านาจบังคับในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหาร

สถานศึกษาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการปรับปรุงพฤติกรรมอยู่เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการตักเตือน
ผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีท าผิดเล็กน้อย 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 41 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยในประเด็นส าคัญดังนี้ 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตาม

แนวปฏิบัติในการใช้อ านาจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจตามปฏิบัติใน
ปริมาณมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช  โฉมนาค (2558 : 68) ที่ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และภัคญดา คงสมัย (2555 : 111) ที่ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอ านาจเป็นเครื่องมือส าคัญที่  ช่วยให้การบริหารงานบรรลุผลส าเร็จและน าพาองค์การไปสู่
เป้าหมาย ดังท่ีจุมพล หนิมพานิช (2551:75) ได้กล่าวว่า อ านาจเป็นสิ่งที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องใช้เพื่อชักจูงใจให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลปฏิบัติงานเพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้บรรลุผลส าเร็จ  นอกจากนี้วิเชียร วิทยอุดม (2553:165) ยังได้กล่าวว่า อ านาจ
เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้น าที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เพราะถ้าขาดอ านาจแล้วก็จะท าให้การท างานเกิด
ความสับสนล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พิษณุ สุขนิติ (2558 : 16) ยังกล่าวว่า อ านาจมีความส าคัญอย่างยิ่งและมี
ความจ าเป็นส าหรับองค์การทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นระดับใด เพื่อให้คนศรัทธาเช่ือถือ ยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจและเต็มก าลังความสามารถ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอ านาจถือเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งของผู้บริหารในการขับเคลื่อน
องค์การไปสู่ความส าเร็จ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามแนวปฏิบัตินั้นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการใช้อ านาจอ้างอิง  จากผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจอ้างอิงตามแนวปฏิบัติในการใช้อ านาจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากอ านาจอ้างอิงเป็นอ านาจที่
ผู้บริหารสามารถแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้และพบเห็นได้จากภายนอก โดยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม            
มีคุณธรรมเป็นท่ีน่าเคารพนับถือ มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายเหมาะสมเป็นท่ีน่าช่ืนชม ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้ง
ในและนอกองค์การ จึงท าให้อ านาจอ้างอิงนี้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินรัตน์ ปัญญาวงศ์ (2552) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
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ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจอ้างอิงมากที่สุด  นอกจากนี้ญาณวีร์ ค าแผลง (2555) ได้
ศึกษา การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 จากผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และการใช้อ านาจ
อ้างอิงอยู่ระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ตามแนวปฏิบัติในด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับมากแต่อยู่ในอันดับต่ าสุดคือ ด้านการใช้อ านาจบังคับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากอ านาจบังคับเป็นอ านาจด้านลบซึ่งถ้าผู้บริหารใช้อ านาจด้านนี้มากไปอาจส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปฏิกิริยา
ยินยอมปฏิบัติตามหรือมีพฤติกรรมต่อต้านได้ ซึ่งสอดคล้องกับธวัช บุณยมณี (2550 : 13) ที่ได้กล่าวว่า การใช้อ านาจบังคับจะ
ท าให้เกิดการต่อต้านในระดับสูง การยินยอมในระดับปานกลาง และมีความผูกพันในระดับต่ า และภัคญดา คงสมัย (2555 : 
35-44) ได้กล่าวถึง ผลเสียจากการใช้อ านาจนี้คืออาจท าให้บุคคลเกิดความเดือดร้อน เจ็บปวดทางกาย และทางใจ หวาดกลัว
และรู้สึกขายหน้า ท าให้มีผลงานที่แย่ลง เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานและออกจากงาน อ านาจบังคับนี้อาจเสื่อมได้ถ้า
ผู้บริหารดีแต่ขู่ไม่เคยลงโทษจริง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงใช้อ านาจบังคับตามแนวปฏิบัตินี้อยู่ในระดับต่ าสุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัคญดา คงสมัย (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ล าพูน ที่พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอ านาจบังคับมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าสุด และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนิดา อินต๊ะปัญญา (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอเมือง
เชียงราย พบว่า การใช้อ านาจบังคับมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าสุดเช่นเดียวกัน 

อ านาจเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารหรือผู้น าของทุกองค์การในการขับเคลื่อนองค์การไปสูเป้าหมายความส าเร็จ 
เพราะหากผู้บริหารไม่มีอ านาจแล้วย่อมไม่สามารถท าให้ผู้รว่มงานปฏิบตัิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้แต่อย่างไรก็ตามองค์การ
จะบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับทักษะ ความช านาญของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้อ านาจให้สัมฤทธิ์ผล 
เหมาะสมกับผู้ร่วมงาน ความจ าเป็นและสถานการณ์ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุตาม
เป้าหมายความส าเร็จขององค์การ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ตามแนวปฏิบัติในการใช้อ านาจ โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีของเฟรนซ์และราเวน 5 รูปแบบ  คือ อ านาจการให้รางวัล  
อ านาจบังคับ  อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง และอ านาจความเชี่ยวชาญ ผู้วิจัยสรุปผล ได้ดังนี ้
 จากการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ตามแนวปฏิบัติในการใช้อ านาจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
อ านาจอ้างอิง รองลงมาคือ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจความเช่ียวชาญ อ านาจการให้รางวัล และอ านาจบังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านอ านาจอ้างอิงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาแต่งกายเหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้งใน นอกองค์การ แต่มีการอ้างอิงถึงความใกล้ชิด ความโดดเด่น ช่ือเสียง 
เกียรติยศของบุคคลอื่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นท่ียอมรับให้แก่ตนในระดับปานกลาง 

2. ด้านอ านาจตามกฎหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย 
ต าแหน่งหน้าที่ ตามโครงสร้างการบังคับบัญชาขององค์การอย่างเคร่งครัด  ใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม และ
อันดับสุดท้ายคือผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายเหตุผลของค าสั่งให้  ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอยู่เสมอ 

3. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความ
เช่ียวชาญของตนอยู่เสมอ รักษาความน่าเช่ือถือของตนเอง และอันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ผู้อื่นรับรู้ถึง
ทักษะ ประสบการณ์ ความส าเร็จในการบริหารงาน 

4. ด้านอ านาจการให้รางวัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสแห่ง
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ยกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และอันดับ
สุดท้ายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม 
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5. ด้านอ านาจบังคับในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเป็นธรรม เสมอภาค  กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการปรับปรุงพฤติกรรมอยู่เสมอ และอันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีท าผิดเล็กน้อย 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ตลอดจนช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีมาตลอด 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ตลอดจนที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
เป็นอย่างดีที่ได้อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิด
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา บุพการี ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้แก่ผู้วิจัย 
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การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านคร ู
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก 

A STUDY ON THE IMPLEMENTATION FOR SCHOOL LIBRARY STANDARDS IN SECTION 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 

มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครูผู้สอนและครูที่
ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ จ านวน 178 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับ
สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนหมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  
สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่  2  มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 5 ครู
หรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ มาตรฐานที่ 8 
ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียน
การสอน 
 
ค าส าคัญ : มาตรฐานห้องสมดุโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านคร ู
 

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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บทน า 
ห้องสมุดโรงเรียนจัดเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมสรรพวิทยาที่เป็นสื่อความรู้ความคิดตลอดจนข่าวสารต่างๆ ไว้อย่าง

เป็นระบบ และจัดระเบียบให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ (นพรัตน์  สมมุติรัมย์, 2542 : 24) ห้องสมุดโรงเรียนจึง
เป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนและเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระบบท่ีมีการจัดประมวลประสบการณ์ตามหลักสูตรใหม่ คือ การ
มุ่งเน้นให้นักเรียนหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เพื่อน าไปสู่การคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ดังค า
กล่าวที่ว่าห้องสมุดเป็นหัวใจของโรงเรียน (กรมวิชาการ, 2535 : 15) 

จากเหตุผลที่กล่าวมานั้นห้องสมุดโรงเรียนกับการศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะห้องสมุด
โรงเรียนเป็นเสมือนศูนย์กลางการเรียนรู้ที่จะช่วงส่งเสริมแนวคิดของผู้เรียนให้กว้างขึ้น พิกุล  ภูมิโคกรักษ์ (2544 : 7) ได้กล่าว
ว่า “ห้องสมุดเป็นหัวใจของการศึกษา” เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่นักการศึกษาต่างยอมรับว่าเป็นเครือ่งบ่งช้ีถึงคุณภาพ
และความสมบูรณ์ทางการศึกษาของโรงเรียนนั้นอย่างดีที่สุด และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีบทบาทห น้าที่
ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
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 ที่รัฐบาลต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูป
แบบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 15) สืบเนื่องจากห้องสมุดมีการพัฒนาไปตามสภาพ
ปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกยุคข่าวสาร บรรณารักษ์จึงต้องมีความรู้ความสามารถอย่างมาก
เพื่อท าหน้าที่ในการให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ โดยบรรณารักษ์เปรียบเสมือนเป็นนักจัดการ บรรณารักษ์ต้องมีความรู้ในด้าน
การจัดการ การคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
 นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดท าเอกสาร
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับปี พ.ศ. 2556 และเอกสารแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนให้ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษา ดังนั้นห้องสมุดโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริงตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานขั้นต่ าของห้องสมุดโรงเรียน การด าเนินการ
ห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นค่อนข้างยากในการด าเนินงานแม้ว่าจะให้ความส าคัญกับห้องสมุดก็ยังคงมี
ปัญหาหลายประการ เช่น ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานห้องสมุด  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานห้องสมุดไม่มีวุฒิ
ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ครูบรรณารักษ์มีช่ัวโมงในการสอนมาก ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานห้องสมุดได้ ขาดอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการให้บริการ และอาคารสถานท่ีที่คับแคบขาดและไม่น่าเข้าใช้ ครูบรรณารักษ์ต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานห้องสมุด
คู่กับการสอนท าให้ไม่มีเวลาเต็มที่ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในงานห้องสมุด และนักเรียนขาดความ
สนใจในห้องสมุดน้อยลง ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเป็นผลให้งานห้องสมุดโรงเรยีนทั่วไปยังไม่สามารถพัฒนาและจัดกิจกรรม
ตามที่ภารกิจในด้านการส่งเสริมรักการอ่านและการส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพการดาเนินงานห้องสมุดสถานศึกษาจะเห็นได้ว่า ปัญหา
ของห้องสมุดโรงเรียนนั้นมีมากมาย แต่การที่จะพัฒนาห้องสมุดให้ดีขึ้นนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ ถ้าผู้บริหารไม่
สนับสนุนกิจการห้องสมุดทั้งๆ ที่เราทราบทฤษฎีว่าควรท าอย่างไร ก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ในความเป็นจริง ดังนั้นงานสิ่งใดที่
ผู้บริหารมีความสนใจให้ความเอาใจใส่เข้าร่วมในการแก้ปัญหา  ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นก็ลดน้อยลง แม้ว่าปัญหาบางส่วน
เกี่ยวข้องกับงบประมาณและโรงเรียนมีงบประมาณจ ากัด ก็อาจแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องมีแนวทางที่
แก้ปัญหาให้หมดไปได้ 
 ส านักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก รับผิดชอบการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมี
โรงเรียนในสังกัดภาครัฐ จ านวน 5 โรงเรียน มีข้าราชการครู  178 คน มีนักเรียนทั้งหมด 2,780 คน มีภารกิจส าคัญคือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จากสภาพและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

210 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

ผู้วิจัยซึ่งท าหน้าท่ีบรรณารักษ์จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาด้านการด าเนินงานห้องสมุดตาม
มาตรฐานหมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู และการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อน าผล
การศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการพัฒนา วางแผนการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนและ
ปรับปรุงการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้และสนองความ
ต้องการความใฝ่รู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริงต่อไป  
 

จุดประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมดุโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรยีนสังกัด

เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก  เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จ านวน 178 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จากนัน้น าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนิผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
     สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2556 
      หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู ซึ่ง
แบ่งออกเป็นครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ี 
บรรณารักษ์และครผููส้อน 

   มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2556 
     หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านคร ู
        ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์ มี 5 มาตรฐาน 
ดังนี ้
     มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มี
ความสามารถในการบริหารงานหอ้งสมุด 
     มาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค 
     มาตรฐานที่ 6 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มี
ความสามารถในการให้บริการ 
      มาตรฐานที่ 7 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มี
ความสามารถในการจดักิจกรรม 
     มาตรฐานที่ 8 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        ครูผู้สอน มี 2 มาตรฐาน ดงันี้ 
     มาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
     มาตรฐานที่ 10 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรัก
การอ่านแก่นักเรียน 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหส์ภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรยีน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการ 

  ศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ 
  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก  

มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน  x̄  S.D. ระดับ 
มาตรฐานที ่4 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มคีวาม 
สามารถในการบริหารงานห้องสมดุ 

4.08 0.61 มาก 

มาตรฐานที ่5 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มคีวาม 
สามารถในการปฏิบตัิงานเทคนิค 

4.07 0.56 มาก 

มาตรฐานที ่6 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มคีวาม 
สามารถในการให้บริการ 

4.03 0.66 มาก 

มาตรฐานที ่7 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มคีวาม 
สามารถในการจัดกิจกรรม 

4.03 0.75 มาก 

มาตรฐานที ่8 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.90 0.88 มาก 

มาตรฐานที ่9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมดุเพื่อการเรียนการสอน 3.90 0.81 มาก 
มาตรฐานที ่10 ครูผูส้อนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่านแก่นักเรียน 4.01 0.85 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.66 มาก 
 

สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านมาตรฐานท่ี 4  ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มคีวามสามารถในการบริหารงานห้องสมดุ รองลงมาคือมาตรฐาน
ที่ 5 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค   และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
มาตรฐานที ่9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ตามล าดับ 

มาตรฐานท่ี 4 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด สภาพการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 4 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ข้อที่ 1 มีการจัดท า
แผนงาน และโครงการห้องสมุดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  และข้อที่ 2 มีการจัดท าโครงสร้าง
การบริหารงานห้องสมุด  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อที่ 7 น ามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด ตามล าดับ  

มาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค สภาพการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
มาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 3 มีการจัดหมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสากล รองลงมาคือ ข้อ 5 มี
การใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสมตามสภาพของโรงเรียน  สะดวกต่อการเข้าถึง
และใช้บริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อที่ 1 จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร ตามล าดับ 

มาตรฐานที่ 6 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการ  สภาพการด าเนินงานตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน มาตรฐานท่ี 6 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 1 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการจัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุด 
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รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มีการจัดท าตารางการใช้ห้องสมุดที่ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อที่ 4 มีการสอนวิชาการใช้
ห้องสมุด และการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากจากสารสนเทศ ตามล าดับ 

มาตรฐานที่ 7 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มคีวามสามารถในการจัดกิจกรรม  สภาพการด าเนินงานตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาตรฐาน
ที่ 7 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มคีวามสามารถในการจัดกิจกรรม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ข้อที่ 3 ครูหรือบุคลากรท าหนา้ที่บรรณารักษ์มีการจัดกจิกรรมสง่เสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน
ให้กับนักเรียน  รองลงมาคือ ข้อท่ี 2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอา่นอย่างหลากหลายเพื่อปลูกฝังนสิัยรักการอ่านให้กับ
นักเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าทีส่ดุคือ ข้อที่ 1 มีการจดักิจกรรมห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร 
ตามล าดับ 

มาตรฐานที่  8 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สภาพการด าเนินงานตาม
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาตรฐาน
ที ่8 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ข้อที่ 2 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการให้บริการและการจัดเก็บ
ข้อมูลหนังสือ  รองลงมาคือข้อที่ 1 มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อที่ 4 
ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์เป็นสมาชิกสมาคม ชมรม กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายห้องสมุดภายนอก
หน่วยงาน ตามล าดับ  

มาตรฐานที่ 9  ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสงักัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อ
การเรียนการสอนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 3 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือ ข้อท่ี 2 มีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการภายใน
ห้องสมุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อที่ 4 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้ห้องสมุด ตามล าดับ 

มาตรฐานที่ 10  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  มาตรฐานที่ 10 
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 2 
ครูผู้สอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ข้อที่ 1 มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างหลากหลาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 
ข้อที่ 6 มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดังต่อไปนี้  
 1. ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมของความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุด
โรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ครูหรือบุคลากรท า
หน้าท่ีบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก มีการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2556 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและทุกมาตรฐานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่า
ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการประชุมวางแผนเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ครูหรือ
บุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุดมีการจัดท าแผนงาน และโครงการห้องสมุดที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเมินผลการด าเนินงานของห้องสมุด 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับอุษณา  ป้อมลิขิต (2554 : 106) ได้กล่าวว่า การ
ด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมีการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552 : 8-22) ซึ้งสอดคล้องกับกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/
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ปะเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดให้มีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีเนื้อหาเหมาะสม และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ การจัดหมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสากล เตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสมตามสภาพของ
โรงเรียน สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้บริการ และมีการบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ ซึ่งสอด
คล่องกับสังวาน  ชายเพ๊ชร์ (2549 : 111) ได้กล่าวไว้ว่า การด าเนินงานด้านงานเทคนิค และด้านระบบการบริการและความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคนจ านวนเพียงพอมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ 
มีการจัดการที่ดี ก็จะท าให้งานส าเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ สุชาดา  คุณชมพู (2542 : 30) ได้กล่าวไว้ว่าห้องสมุดโรงเรียน 
ควรมีการด าเนินงานด้านเทคนิค โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ นอกจากน้ีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (2533 : 39) กล่าวถึงการบริการและความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไว้
ว่า ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ควรให้บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ใช้เป็นส าคัญ 
และมีการร่วมมือกันระหว่างห้องสมุด เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้แก่ ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ มีการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุด ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีวุฒิ
บรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือผ่านการศึกษาอบรมด้านงานห้องสมุด บรรณารักษ์มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการ
ให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลหนังสือ ซึ่งสอดคล่องกับสังวาน  ชายเพ๊ชร์ (2549 : 112) ได้กล่าวไว้ว่า สถานภาพในการ
ปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด ขนาดของโรงเรียน และขนาดของห้องสมุด ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่าไม่ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับมาร์กาเรท อลิ
ซาเบท (Margaret  Elizabet, 1997 : 1453-A1) พบว่าผู้บริหารและครูบรรณารักษ์ได้รับการอบรม พัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ และท าผลงานทางวิชาการ ได้ศึกษาเอกสารต าราต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ช่วยสงเสริมให้ครูและบรรณารักษ์มองเห็น
สภาพและปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกท่ีเหมือนกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงาน
ห้องสมุด รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
มาตรฐานที ่7 มีความสามารถในการจัดกิจกรรม และมาตรฐานที่ 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
    1.1 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 4 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  รองลงมาคือข้อที่ 1 มีการจัดท า
แผนงาน และโครงการห้องสมุดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   และข้อที่ 2 ครูมีการจัดท า
โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 7 น ามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด  
    1.2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่ 5 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มี
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ความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 3 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดหมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสากล รองลงมาคือ 5 มีการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสมตามสภาพของโรงเรียน สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้บริการ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ข้อที่ 1 จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
    1.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่ 6 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการให้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 1 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุด  รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มีการจัดท าตารางการใช้ห้องสมุดที่ชัดเจน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ข้อที่ 4 มีการสอนวิชาการใช้ห้องสมุด และการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากจากสารสนเทศ  
    1.4 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่  7 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 3 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่
บรรณารักษ์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ
ที่ 1 มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
    1.5 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่  8 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 2 ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลหนังสือ  รองลงมาคือข้อที่ 1 มีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 4 เป็นสมาชิกสมาคม ชมรม กลุ่มวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายห้องสมุดภายนอกหน่วยงาน  
    1.6 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้านมาตรฐานที่ 9   ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 3 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือ ข้อท่ี 2 มีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลอืกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการภายในห้องสมุด  และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ข้อที่ 4 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้ห้องสมุด  
    1.7 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้าน
ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้าน มาตรฐานที่ 10  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านแก่นักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 2 ครูผู้สอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ข้อท่ี 1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระ
การเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างหลากหลาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 6 มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  
  
 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการศึกษาวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมค่าเฉลี่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน 
พบว่า มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมาตรฐานที่ 4  ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการ
บริหารงานห้องสมุด รองลงมาคือมาตรฐานท่ี 5 ครูหรือบุคลากรท าหน้าท่ีบรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค 
และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มาตรฐานที ่9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจึงมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 

1. ส านักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ควรส่งเสริมครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระตอ้งให้ความ
สนใจในการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆ  
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2. ส านักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 3. ส านักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน สนับสนุนการใช้หนังสือให้เหมาสมกับระดับชั้น และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการรักการอ่านแลการเรียนรู้ผ่านห้องสมุด 
 4. ส านักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก  ควรสนับสนุนครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ให้มีการจัดบริการ
สืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต มีการสนับสนุนให้ครูเข้าอบรมสัมมนาในเรื่องการใช่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
สะดวกในการให้บริการมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรม ประสิทธิผลของกิจกรรม และปัจจัย
ความส าเร็จการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กรณีศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัด
ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
ครู จ านวน 3 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จ านวน 291 คน รวมทั้งสิ้น 
296 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check List)และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้วัดก่อนและหลังการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และแบบสัมภาษณ์ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและผู้บริหารโรงเรียน มี
ลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้างใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นท่ีศึกษาแล้วสรุปอุปนัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมมุติฐานเปรียบเทียบ
ข้อมูลโดยใช้ค่าที(t-test) ผลวิจัย พบว่า 1. การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษา โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  1.1 ด้านการวางแผน (Plan) ศึกษา
วิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจการ
ด าเนินงาน ก าหนดภาพความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิเคราะห์และปรับ
โครงสร้างตารางเรียนใหเ้หมาะสมกับการจัดกิจกรรมและบริบทของโรงเรียน 1.2 ด้านการด าเนินงาน (Do) ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อประชุมช้ีแจงรูปแบบและวิธีการด าเนินกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนได้มีการด าเนินกิจกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 1.3 ด้านการติดตามและประเมินผล (Check) ก ากับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างเป็นระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมิลผลการจัด
กิจกรรม บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน เช็คช่ือด้วยระบบออนไลน์ จัดประชุมเสวนาทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) 1.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) ประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน เพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติกิจกรรม โดยประมวลผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข      
2. ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ตามตัวช้ีวัด 4H ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมและผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของผลการพัฒนาตามตัวช้ีวัด 4H  วัดระดับก่อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกโดยภาพรวมรายด้านและรายข้อ โดยผลการพัฒนาหลังการมี
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สูงกว่าก่อนมีกิจกรรม 3. ปัจจัยความส าเร็จในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
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เวลารู้ พบว่า มาจากการบริหารจัดการกิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน การมีส่วนร่วมของครูผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมและนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุนของหน่วยงานภายนอก มีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เพียงพอและเหมาะสมเป็นปัจจัยที่ท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ  
  
ค าส าคัญ: บริหารกิจกรรม  ประสทิธิผล  
 

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 class-
more knowledge activities is higher than  before doing the activities. 

219 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 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     
 
บทน า 

การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของคนในชาติ แนวนโยบายการศึกษาที่
สามารถจับต้องได้จะขับเคลื่อน และปรับเปลี่ยนความคิดจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญคือพัฒนาให้
ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ แต่ผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับชาติและนานาชาติที่
ผ่านมาสะท้อนว่าเด็กไทยไม่สามารถน าคิดวิเคราะห์และน าความรู้ที่เรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ขาดการคิดเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลการลงทุนและระดมทรัพยากรทางการศึกษาแปรผกผันกับ
ผลลัพธ์ที่ได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ด้วยความห่วงใยถึงคุณภาพการศึกษาและอนาคตของชาติ 
รัฐบาลภายใต้การน าของท่านนายรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในหลายประเด็น และประเด็นที่ส าคัญที่ท าให้ผู้เขียนหยิบยกขึ้นมาน าเสนอคือนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ซึ่งนโยบายนี้ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558  
 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา 4H คือ การพัฒนาสมอง
(Head) พัฒนาจิตใจ(Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ(Hand) และพัฒนาสุขภาพ(Health) มุ่งพัฒนาเพื่อเตรียม
นักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์
หรือโลกไร้พรมแดน เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่นักเรียนพึงมีเพื่อให้ส าเร็จในการเรียน การ
ท างาน และการด ารงชีวิต (วิจารณ์ พานิช, 2555 อ้างอิงใน ปกรณ์ ประจันบาน และอนุชา กอนพ่วง, 2559, น. 1) 
โลกก าลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้เท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งจากผลการศึกษาการด าเนินโครงการ
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนน าร่อง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 จ านวน 25 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีการประชุม วางแผน ปรับโครงสร้างหลักสูตร
เวลาเรียน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  และมีการก ากับ
ติดตามจากคณะศึกษานิเทศก์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลให้กับทาง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
และมีการคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการมากที่สุด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการ
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จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนที่สุด โดย
สามารถสร้างสรรค์และบูรณาการกิจกรรมได้อย่างหลากหลายครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผล
ของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรม ประสิทธิผลของกิจกรรม และปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร  
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
คม จังหวัดก าแพงเพชร  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษา
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขอบเขตของการวิจัย 

1. กรณีศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ าเภอพรานกระต่ายจังหวัด
ก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นแหล่งพื้นที่ศึกษา เนื่องจากได้รับคัดเลือกให้เปน็
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเดียวของทั้งหมดที่เป็นโรงเรียนน าร่องตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการกิจกรรมอย่างเป็นระบบและมี
ความหลากหลายของกิจกรรมตรงตามความต้องการของนักเรียน  

2. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารการจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  โดยมีประเด็นศึกษาดังนี้ 

2.1 การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบ ด้วย 4 ด้าน คือ1) ด้านการวางแผน(Plan) 2) ด้านการปฏิบัติ
(Do) 3) ด้านการติดตามและประเมินผล(Check) และ 4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) 

2.2 ประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 1) ผลการพัฒนาตามตัวช้ีวัด 4H วัดระดับก่อนมีการจัดกิจกรรม
และหลังมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของผลการพัฒนา  2) ผล
การพัฒนานักเรียนตามตัวช้ีวัดที่เป็นผลมาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งประเมินผลหลังจากมีกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้ว เพื่อให้ทราบว่าผลการพัฒนาตามตัวช้ีวัดในแต่ละตัวเกิดจากการจัดกิจกรรมใดเป็นส่วน
ใหญ่ 

2.3 ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กรณีศึกษาโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนับสนุนของหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
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3. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ผู้วิจัยให้ความส าคัญ โดยอาศัยหลักการเป็นตัวแทนที่ดี
ของปรากฏการณ์นั้นๆ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลในแง่ของเวลา สถานท่ี 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 อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

3.3 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปัจจัยความส าเร็จ และประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
      ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  จ านวน 3 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปัจจัยความส าเร็จ และประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 
      นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-3 จ านวน 291 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร มีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ และมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณประกอบ ซึ่งเป็นรูปแบบของการวิจัยที่มุ่งแสวงหาข้อค้นพบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกิจกรรม ประสิทธิผลของกิจกรรม และปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ เพื่อน าข้อค้นพบท่ีได้ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน ดังนี ้

การบริหารจัดการกิจกรรม 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

- ด้านการวางแผน(Plan) 
- ด้านการปฏบิัติ(Do)  
- ด้านการติดตามและประเมินผล(Check) 
- ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 

ประสิทธิผลของกิจกรรม 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

ปัจจัยความส าเร็จ 

กิจกรรม 
ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู ้

ผลการพัฒนา
ผู้เรียน 

ตามตัวชี้วัด 
4H 
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 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลของเวลา สถานท่ี และบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
เวลาในการเข้าสนามเป็นระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 10 มีนาคม และ17 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถานที่ คือ โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีแหล่งข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครู
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม จ านวน 3 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 291 คน ผู้วิจัยได้เลือก
โรงเรียนที่มีกระบวนการด าเนินงานการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41  ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่
ชัดเจน พร้อมท้ังวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้  
 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตัวเข้าสนามวิจัย ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือ เอกสาร และติดต่อขอข้อมูล
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 รวมทั้งได้ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต(Internet) โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน มีการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขอเข้าท างานวิจัย พร้อมนัดหมายวัน เวลา และ
สถานที่ แล้วศึกษาเส้นทางการเดินทางเพื่อไปเก็บข้อมูล โดยมีการจัดเตรียมเครื่องมืออ านวยความสะดวกต่างๆ 
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 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้และศึกษาเอกสารของโรงเรียนตามประเดน็แนวค าถามในการสัมภาษณ์ แล้วบันทึก
ข้อมูลที่ได้ลงในเอกสารตามความเหมาะสม และวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อเก็บข้อมูลจากนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จ านวน 291 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  
 ขั้นตอนที่ 4  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลรวบรวมการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆตามประเด็นค าถาม  
 ขั้นตอนที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักเรียนเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งประเด็นค าถามมี 2 ประเด็น คือ 1) ผลการพัฒนาตามตัวบ่งช้ี 4H ของ
นักเรียนท่ีเป็นผลมาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) และ 2) ผลที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนตามตัวบ่งช้ี 4H เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
  ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย เพื่อท าการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ประเด็นที่ศึกษา และน ามาสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย (Analysis Induction) ส าหรับการตอบแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และสถิติ t-test น าผลการวิเคราะห์เป็น

ตารางประกอบการบรรยายและเปรียบเทียบข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 7 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าเสนอเชิงพรรณนาโดยสรุปตามประเด็นที่
ศึกษา และน ามาสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย (Analysis Induction) 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 

 1.1  ด้านการวางแผน (Plan) โรงเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ
แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจการ
ด าเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก าหนดภาพความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
วิเคราะห์และปรับโครงสร้างตารางเรียนใหเ้หมาะสมกับการจัดกิจกรรมและบริบทของโรงเรียน  

 1.2  ด้านการด าเนินงาน (Do) โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อประชุมช้ีแจง
รูปแบบและวิธีการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายงานผลการด าเนินงานและให้ครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมคนละ 1 กิจกรรม นักเรียนมีความ
อิสระในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ มีการจดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคล ซึ่งโรงเรียนได้
มีการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดท าเอกสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทุก
ขั้นตอน มีการด าเนินกิจกรรมจริง ปฏิบัติจริง มีผลงานยืนยันความส าเร็จของการจัดกิจกรรม สามารถติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลได้ นอกจากน้ียังเป็นทีช่ื่นชมและยอมรับของชุมชนเป็นอย่างดี  

 1.3  ด้านการติดตามและประเมินผล (Check) โรงเรียนมีการก ากับติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม
และประเมิลผลการจัดกิจกรรม มีแบบบันทึกการเข้าการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน เช็คช่ือด้วยระบบออนไลน์ 
จัดประชุมเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)  

 1.4  ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) โรงเรียนมีการประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อ
ทบทวนหลักการปฏิบัติงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างต่อเนื่อง โดยน าผลการด าเนินงานจากเอกสารและ
การเสนอแนวคิดต่างๆ ทั้งของครูและนักเรียนมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรม 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
จงัหวัดก าแพงเพชร โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 พบว่า  
  2.1 ผลการพัฒนาตามตัวช้ีวัด 4H วัดระดับก่อนจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกโดยภาพรวมรายด้านและรายข้อย่อย มีผลการพัฒนาหลังการจัด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม ดังตาราง 
 
 
ที ่

 
ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด 

ก่อนมกีิจกรรม 
 (n=291) 

หลังมีกิจกรรม 
(n=291) 

ความต่าง 
t-test 

  S.D   S.D 
1. ผลการพัฒนาด้านสมอง(Head) 3.10 0.59 3.70 0.43 15.89* 
2. ผลการพัฒนาด้านจติใจ(Heart) 3.18 0.64 3.74 0.44 12.82* 
3. ผลการพัฒนาด้านทักษะ(Hand) 3.15 0.65 3.62 0.56 8.62* 
4. ผลการพัฒนาด้านสุขภาพ(Health) 3.33 0.86 3.68 0.67 8.13* 

รวมเฉลี่ย 3.18 0.61 3.68 0.42 12.14* 
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  2.2 ผลการพัฒนานักเรียนตามตัวช้ีวัด 4H ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า หลังมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส่งผลให้เกิดผลการพัฒนาตามตัวช้ีวัดที่
พิจารณาจากตัวช้ีวัด 4H  ได้แก่ ด้านสมอง(Head) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ 
รองลงมาเป็นกิจกรรมเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก ด้านจิตใจ (Heart) ส่วนใหญ่เกิด
จากกิจกรรมศิลปะพาเพลิน รองลงมาเป็นกิจกรรมครื้นเครงบทเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรม Homework และกิจกรรม
ใจสบายใจสงบสมองฉลาด ด้านทักษะ (Hand) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมดนตรีไทย รองลงมาเป็นกิจกรรมกุ๊กขั้น
เทพ และกิจกรรมสร้างสรรค์งานปั้น และด้านสุขภาพ(Health) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมกีฬาฟุตบอล รองลงมา
เป็นกิจกรรมว่ายน้ า และกิจกรรมลีลาศพาเพลิน  ดังตาราง 
 

ท่ี 

ผลการ
พัฒนา 
ตาม

ตัวช้ีวัด 

ผลที่เกิด เป็นผลมาจากกิจกรรม 

เกิด 
ไม่
เกิด 

นิท
าน

แผ่
นเ

ดีย
ว 

ปร
ิศน

าต
ัวเ

ลข
 

ภา
พย

นต
ร์ส

าร
คดี

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ภา
ษา

จีน
น่า

รู ้

มหั
สจ

รร
ย์น

้ า
จา

กพ
ืช 

ลับ
สม

อง
 

เก
มค

ณ
ิตค

ิดส
นุก

 

เรีย
นร

ู้กา
รว

าด
เส

้น 

เรีย
นร

ู้ค า
ศัพ

ท์
ภา

ษา
อัง

กฤ
ษ 

เรีย
นร

ู้
ปร

ะว
ัติศ

าส
ตร์

 
ผ่า

นภ
าพ

ยน
ตร์

 

1 

ผลการ
พัฒนา 
ด้านสมอง
(Head) 

  
177 
(8%) 

301 
(13%) 

458 
(20%) 

281 
(12%) 

239 
(10%) 

220 
(9%) 

343 
(15%) 

322 
(14%) 

405 
(17%) 

136 
(9%) 

 

1 
Ho

ur
 1

 
Ha

pp
y 

 

Ho
m

ew
or

k 

m
in

i t
he

at
er

 

ครี้
นเ

คร
ง 

บท
เพ

ลง
ไท

ย
ลูก

ทุ่ง
 

ดูห
นัง

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร์
 

ตา
มใ

จผ
ู้เรีย

น 

ศิล
ปะ

พา
เพ

ลิน
 

สว
ดม

นต
์หมู่

ท า
นอ

งส
รภั

ญ
ญ

ะ 

สิ่ง
เล

็กๆ
ที่เ

รีย
กว

า่ 
ต้น

ไม้
 

ใจ
สบ

าย
 ใจ

สง
บ 

 
สม

อง
ฉล

าด
 

2 

ผลการ
พัฒนา 
ด้านจิตใจ
(Heart) 

  
136 
(7%) 

301 
(15%) 

115 
(6%) 

302 
(15%) 

156 
(8%) 

240 
(12%) 

313 
(15%) 

260 
(13%) 

219 
(11%) 

301 
(15%) 
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ท่ี 

ผลการ
พัฒนา 
ตาม

ตัวช้ีวัด 

ผลที่เกิด เป็นผลมาจากกิจกรรม 

เกิด 
ไม่
เกิด 

10
8 

ไอ
เดี

ยส
ิ่งป

ระ
ดิษ

ฐ ์

so
un

dt
ra

ck
  

m
ov

ie
s 

กุ๊ก
ขั้น

เท
พ 

ซ่อ
มค

อม
พิว

เต
อร

์ 

ดน
ตร

ีไท
ย 

ตุ๊ก
ตา

ถัก
โค

เช
 

นัก
ปร

ะช
าส

ัมพั
นธ

์น้อ
ย 

พ.
พ.

ซา
ลอ

น 

สร
้าง

สร
รค

์งา
นป

ั้น 

เพ้
นท

์ผ้า
 

ด้ว
ยส

ีอะ
คริ

ลิค
 

3 

ผลการ
พัฒนา 
ด้านทกัษะ
(Hand) 

  
303 

(10%) 
365 

(13%) 
438 

(15%) 
304 

(10%) 
489 

(17%) 
239 
(8%) 

344 
(12%) 

136 
(5%) 

428 
(15%) 

302 
(10%) 

 

กา
รฝ

ึกทั
กษ

ะ
กีฬ

าก
อล

์ฟ 

กีฬ
า

บา
สเ

กต
บอ

ล 

กีฬ
าฟุ

ตบ
อล

 

กีฬ
าเท

เบ
ิล

เท
นน

ิส 

ฟุต
ซอ

ล 

มว
ยไ

ทย
 

ลีล
าศ

พา
เพ

ลนิ
 

ว่า
ยน

้ า 

เช
ปัก

ตะ
กร

้อ 

เป
ตอ

ง 

4 

ผลการ
พัฒนา 
ด้าน
สุขภาพ
(Health) 

  
52 

(3%) 
135 
(8%) 

541 
(31%) 

115 
(7%) 

199 
(11%) 

199 
(11%) 

239 
(14%) 

279 
(16%) 

136 
(8%) 

209 
(12%) 

 
 3. ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ผู้บริหารมีความเป็นภาวะผู้น าสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่บุคลากรในโรงเรียน สร้างและพัฒนา ติดตามก ากับ
การด าเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการเช็คช่ือออนไลน์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การตรวจสอบและจัดการข้อมูลที่ดี ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถด าเนินงานจัดการกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของครูผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม รวมทั้งนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
นอกจากน้ันโรงเรียนยังตั้งอยู่ในเขตชุมชนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการกิจกรรม หน่วยงาน องค์การ 
ชุมชนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการสนับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนท าให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมได้
อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1.  จากผลการวิจัยการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
คม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เป็นไปตามวงจรเดม
มิ่ง PDCA ดังนี ้ 

      การวางแผน (Plan) มีการจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการด าเนินงานตามโครงการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร 
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานร่วมกัน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาและด าเนินกิจกรรม“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4H ที่มีความชัดเจนครอบคลุมทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์
อักษร จัดท าแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินการด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการ
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วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแล้วน าหลักสูตรไปใช้ ออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ ส ารวจ ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับผู้เรียน 
สนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของคณะครู นักเรียน และจัดเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์
ตามความต้องการของแต่ละกิจกรรม สอดคล้องกับวิจัยของ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2556: 6-8) ได้ศึกษาการใช้วงจร
เดมมิ่ง (PDCA) ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 พบว่า ขั้นการวางแผนภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนงานโดยใช้หลักการที่ว่า การวางแผน
จะช่วยพัฒนาความคิดต่างๆ เพื่อน าไปสู่รูปแบบที่เป็นจริง โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง สามารถเข้าใจได้ 
สามารถวัดได้ สามารถปฏิบัติไดแ้ละสามารถบรรลผุลส าเร็จได้ จึงท าให้การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนในภาพรวมแต่
ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหาร
สถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ด้านการวางแผน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยา ค าแหง (2552, บทคัดย่อ) ผลการวิจัย พบว่า 
สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตามวงจรเดมมิ่งในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี ด้านการวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
    การด าเนินงาน (Do) มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ท าการส ารวจกิจกรรมที่นักเรียน
สนใจเพื่อเป็นแนวทางให้ครูก าหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนให้มาก
ที่สุด ซึ่งครูทุกคนจะต้องก าหนดกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น
ตามความสนใจ โดยครูเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการและวิธีการของแต่ละบุคคล และจัดกิจกรรม
ตามตารางที่ก าหนด ครูมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนก าหนด ออกแบบการสอนให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่สอน สอดคล้องกับธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2556: 6-8) ได้ศึกษาการใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ขั้นการปฏิบัติ พบว่า ขั้น
การปฏิบัติ ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีการด าเนินงานต่อเนื่องจากการวางแผน โดยมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ตามลักษณะงาน เวลาและภารกิจของแต่ละส่วนงาน โดยมีการนิเทศ แนะน า ก ากับ
ติดตาม เพื่อให้งานเป็นตามที่ก าหนด จึงท าให้การใช้วงจร  เดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ขั้นการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมด้านการปฏิบัติตามแผน (do) แต่ละ
บริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่าผู้บริหารสถาน
สถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1  ด้านการปฏิบัติตามแผนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยา ค าแหง (2552, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ตามวงจรเดมมิ่งในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี ด้านการด าเนินงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
   การติดตามและประเมินผล (Check) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูผู้สอนและนักเรียน โดยมีแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมและการเช็คช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยระบบออนไลน์ที่สามารถทราบข้อมูลได้รวดเร็วและสามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ สอดคล้องกับ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2556: 6-8) ได้ศึกษาการใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า ขั้นการ
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ตรวจสอบ ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีขั้นตอนการตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน 
กล่าวคือ ขั้นตอนนี้เป็นการก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติหรือการด าเนินงานที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น ว่าได้ปฏิบัติตรง
ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แล้วน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลความหมาย เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงท าให้การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด้านการตรวจสอบอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของจตุพร เถาว์หิรัญ (2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบ 
ภาพรวมแต่ละขั้นตอน และแต่ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของประกอบ พอดี (2549, 
บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 1   ด้านการตรวจสอบติดตาม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
   การปรับปรุงแก้ไข (Act) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีการประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After 
Action Review: AAR) ร่วมกันของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจกรรม แล้วหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการเสนอแนะ แนะน าวิธีการ
บริหารจัดการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเกิดผลดีต่อผูเ้รยีนของครูที่สามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารูไ้ด้
ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2556: 6-8) ได้ศึกษาการใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า ด้าน
การปรับปรุง ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโดยการทบทวนแผนงานเพื่อ
ปรับปรุงระบบและวิธีการด าเนินการให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานมีการจัดระบบการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการน าข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ได้จากการตรวจสอบ มาพิจารณาวางแผนหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและข้อบกพร่องของคณะท างาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพของ
งานมากยิ่งข้ึน    และมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป จึงท าให้
การใช้วงจรเดมมิ่งในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ด้านการปรับปรุง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพร เถาว์หิรัญ (2548, 
หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงและพัฒนา ภาพรวมแต่ละขั้นตอนและแต่ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมมิ่งกับ
การปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 ด้านการแก้ไขปรับปรุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  ส าหรับการบริหารงานในระดับต่าง ๆ ทุกระดับตั้งแต่เล็กสุดถึงในระดับใหญ่ที่ต้องใช้ก าลังคนและ
เงินงบประมาณจ านวนมากย่อมมีกิจกรรม PDCA เกิดขึ้นเสมอ โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบ้าง ไม่ครบ
วงจรบ้างแตกต่างกันตามลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน สอดคล้องกับ บุศรา สาระเกษ (2555: 8-9) 
ได้กล่าวว่า ในแต่ละองค์กรจะมีวงจร PDCA อยู่หลายๆ วง วงใหญ่สุดคือวงที่มีวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรเป็นแผนงาน (P) แผนงานวงใหญ่นี้อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายปีจึงจะบรรลุผล  การจะ
ผลักดันให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏเป็นจริงได้จะต้องปฏิบัติ (P) โดยน าแผนยุทธศาสตร์มา
ก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร แผนการปฏิบัติงานประจ าปีจะก่อให้เกิด
วงจร PDCA ของหน่วยงานขึ้นใหม่ หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวนมากก็จะต้องแบ่ง
กระจายความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ท าให้เกิดวงจร PDCA เพิ่มขึ้นอีกหลายๆ วง โดยมีความเช่ือมโยง
และซ้อนกันอยู่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังหมดจะรวมกันเป็นการปฏิบัติ (D) ขององค์กรนั้น ซึ่งองค์กรจะต้อง
ท าการติดตามตรวจสอบ (C) และแก้ไขปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับแผนใหม่ในแต่ละปี (A) เพื่อให้
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วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นปรากฏเป็นจริง ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
รวมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
 2.  จากผลการศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพราน
กระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ตามที่โรงเรียนได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate 
Class More Knowledge) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม 
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเองได้อย่างครบถ้วน (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2558, หน้า 1-2) นั้นสอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ทีพ่บว่า  
  ผลการพัฒนาด้านสมอง(Head) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ รองลงมา
เป็นกิจกรรมเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมเหล่านนี้ช่วยให้
นักเรียนได้รับความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสืบค้นความรู้และหาค าตอบในสิ่ง
ที่ตนสนใจได้ ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า ได้เรียนรู้
ค าศัพท์และการใช้ภาษาอื่นๆ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณให้ได้รวดเร็วขึ้น สามารถ
เช่ือมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริงได้ เป็นการฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นคบความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ผลการพัฒนาด้านจิตใจ (Heart) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมศิลปะพาเพลิน รองลงมาเป็นกิจกรรม
ครื้นเครงบทเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรม Homework และกิจกรรมใจสบายใจสงบสมองฉลาด เพราะเป็นกิจกรรมที่
นักเรียนสามารถซึมซับความงดงามและเรียนรู้อย่างมีความสุข ท าให้มีสติ จดจ่อ รู้เท่าทันสิ่งต่างๆ สามารถควบคุม
อารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม พัฒนานิสัยที่ดีในการ
ด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี  
  ผลการพัฒนาด้านทักษะ (Hand) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมดนตรีไทย รองลงมาเป็นกิจกรรมกุ๊กขั้น
เทพ และกิจกรรมสร้างสรรค์งานปั้น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการท างาน 
การใช้อุปกรณ์ ทักษะในการพูด การอ่าน การเขียน ถ่ายทอดและน าเสนอความรู้และผลงานสู่ชุมชนที่กว้างขึ้น ท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีการน าและสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้มีคุณค่า สามารถสร้างอาชีพและหารายได้
ระหว่างเรียนได้ 
  ผลการพัฒนาด้านสุขภาพ(Health) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมกีฬาฟุตบอล รองลงมาเป็นกิจกรรม
ว่ายน้ า และกิจกรรมลีลาศพาเพลิน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนานักเรียนรู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้อง เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ช่วยให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การเจ็บป่วยของนักเรียนน้อยลง  
       ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับแนวนโยบายการลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล(ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2558) ที่ว่า โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆให้นักเรียนปฏิบัติและควรเป็น
กิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และที่
ส าคัญควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความสามารถ ความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็ก
ทุกคนมีความสามารถพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้อง
เดียวกัน หรือระดับช้ันเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือท าร่วมกันหลายระดับช้ันได้ เพื่อให้เด็กๆรู้จัก
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ปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยการจ าลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้
เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก (2541 : 36, 
อ้างถึงใน สุกัญญา งามบรรจง, 2559: น.147) กล่าวถึง นักเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู้ว่าจะสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ โดยผู้เรียนได้รับการตอบสนองจากการ ใฝ่รู้ การกระท า การสร้างสรรค์
ของตนเองใช้ความสามารถในการคิด การใช้เหตุผลเกี่ยวกับการบริโภค การเลือกใช้วัสดุสิ่งของ รวมทั้งทรัพยากร
อย่างประหยัดด้วยการอนุรักษ์และเห็นคุณค่า การที่ผู้เรียนได้ท าสิ่งที่ตนสนใจ สามารถเรียนให้รู้ความจริง บรรลุ
ความดี ความงาม ความรัก อิสรภาพ มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สมดุลและมีความสุข 
นอกจากน้ีผู้วิจัยพบว่า นักเรียนสามารถแสวงหาข้อมูลเช่ือมโยงความรู้กับประสบการณ์ที่ได้รับ เสริมสร้างนิสัยรัก
การเรียนรู้ สามารถน าไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ กิจกรรมต่างๆช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีอิสระ เรียนรู้ตามที่ผู้เรียนถนัด
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  
 3. จากผลการศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของ
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  ผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
นโยบายลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนจนประสบความส าเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและขององค์กร การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จ าเป็นต้องอาศัย
สามารถและภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารในการสร้างและพัฒนา ก ากับ ติดตาม การด าเนินกิจกรรมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการก ากับติดตามทั้งครูและนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเช็คช่ือระบบ
ออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการตรวจสอบและจัดการข้อมูลที่ดี ท าให้เกิดความคล่องตัว 
สามารถก ากับติดตามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญดี บุญญากิจ 
(2549) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กร  ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ (Technology) เช่น อินเทอร์เน็ต ระบบข้อมูลความรู้ ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ ระบบงานสนับสนุนผู้ใช้ความรู้ เป็นต้น เป็นสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในองค์กร และโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) และระบบรองรับที่ท าให้พนักงานในองค์กรสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างสะดวก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในองค์กร  นอกจากนี้การให้ร่วมมือในการ
มีส่วนร่วมของครูผู้รับผิดชอบในการจดักิจกรรม รวมทั้งนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งทีท่ า
ให้การขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบที่สุด สอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ 
(2554, หน้า 85) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรนับเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร  ดังนั้น 
องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นส่วนหนึง่จะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย โดยเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ความต้องการของทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์กร นอกจากนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คือ 
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการกิจกรรม หน่วยงาน องค์การ ชุมชนและ
ท้องถิ่นทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการสนับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ท าให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ จีรวัตร ป.ปาน, (2556 : บทคัดย่อ อ้างอิงใน นิดา นิ่มวงษ์, 
2559) ศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับการใช้ประเภทแหล่งเรียนรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่มไตรสัมพันธ์  สังกัดสา
นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.5 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ทุกคนเห็นความส าคัญ ประโยชน์ของการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในโรงเรยีน นอกโรงเรียน ครูผู้สอนควรเลือกสรร

230 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

แหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ สมทรง สรรพสาร(2547: บทคัดย่อ อ้างอิงใน ทรรศนีย์ 
วราห์ค า, 2554) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในด้านทาง
กายภาพ สังคมและจิตใจ มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทาง
กายภาพ ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ที่มีความสุข 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยที่ท าให้ทราบถึงการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคมที่เป็นไปตามวงจรเดมมิ่ง PDCA นั้น ท าให้ทราบว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการ PDCA จะ
ท าให้การด าเนินงานสามารถตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การด าเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคน
ในองค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริง และที่ส าคัญคือการด าเนินการ
ได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะและเป็นระบบ ซึ่งก็จะท าให้สามารถปรับแผนหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบโครงการหรือกิจกรรม ท าให้สามารถเรียนรู้รูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับผู้เรียนและองค์กร นอกจากนั้นยังสามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะท า
ให้กิจกรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนส าหรับประสิทธิผลของกิจกรรมที่วัดจากผลการ
พัฒนาตามตัวช้ีวัด 4H และผลการพัฒนานักเรียนตามตัวช้ีวัดที่มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้น เกิดจาก
รูปแบบของการจัดกิจกรรมและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น หากหน่วยงาน สถานศึกษาหรือครูที่สนใจที่จะน า
แนวทางการจัดกิจกรรมนี้ไปใช้ ควรปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไปใช้ 

     2.1 ควรมีการสังเคราะห์ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละพื้นท่ีแล้วนา
มาเป็นกรอบส าหรับการวิจัยพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยอาจจะมีองค์ประกอบที่
แตกต่างไปจากความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นขยายขอบเขตของ
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กว้างขวางและเหมาะสมกับบริบทแต่ละสถานศึกษามากข้ึน 

     2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ

โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางเครซี่ และมอร์แกน โดยการสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียนทั้งหมดจ านวน 62 โรงเรียนเป็นฐาน 
ได้จ านวนท้ังสิ้น 56 โรงเรียน และน าโรงเรียนที่ได้มาสุม่แบบเจาะจงโดยสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการและ
ครูภายในสถานศึกษาน้ันๆ ได้จ านวนท้ังสิ้น 168 ราย เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดย 
แจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมของ
การมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้านคือ 1)ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2)ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3)ด้านการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ 4)ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้ง4ด้านค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีสภาพการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
อันดับที ่3 คือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

 

ค าส าคัญ : 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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บทน า 
การจัดการศึกษาโดยที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและสิ่งที่ผู้เรียนสนใจนั้นจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ใน

การบริหารด้านจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องอาศัยครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดย
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จึงต้องมีการบริหารจัดการวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนและตัวผู้เรียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของทั้งโรงเรียนและผูเ้รียนท่ีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นั้นข้ึนมา โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะสามารถสร้างทักษะทางด้านอาชีพหรือสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในด้านท่ี
ตนเองถนัดและช่ืนชอบอย่างแท้จริงโดยได้มีนักวิชาการได้ศึกษา(ปรัชญา เวสารัชช์, 2553 : 13) ได้กล่าวว่า การศึกษาจึง
เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเพราะได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคลที่สนใจ 
การศึกษาจ าเป็นต่อสังคมที่ต้องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์อย่างแท้จริงจึงเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันการด าเนินการของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่จัดให้ประชาชนทุกคนในสังคมนั้นได้รับการศึกษาน า
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรยีนรูไ้ปพัฒนาชีวิตให้มีความเป็นอยู่และสามารถอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุขตามศักยภาพของ
ตน 

การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครู เพื่อ
จะให้เห็นถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทางความคิดตัดสินใจ ปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบผลประโยชน์ทั้งทางบวกและทาง
ลบ ร่วมกันปะเมินกิจกรรม จากการท างานและจะท าให้เกิดความส าเร็จกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว้ และในแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานยังมีส่วนร่วมที่เป็นหัวใจของการเสริมพลังในการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้น
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ให้เกิดความส าคัญของการจัดการศึกษาและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม และเป็นว่าการบริหารงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน เนื่องจากงานด้านการบริหาร
เป็นงานที่จะช่วยให้ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่น มั่นใจและให้ความไว้วางใจในระบบการบริหารงานของโรงเรียน การบริหาร
ของสถานศึกษามีความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้หลายๆ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแลว้ ความไว้วางใจจากผู้ปกครองก็จะตามมา
ด้วย ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เพื่อจะ
ได้น าผลการวิจัยไปวางแผนการด าเนินงานและพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วมใหก้ิจกรรม
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสงักัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรยีนสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
จ านวน 2,843 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางเครซี่ และมอร์แกน โดยการสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียน
ทั้งหมดจ านวน 62 โรงเรียนเป็นฐานได้จ านวนทั้งสิ้น 56 โรงเรียน และน าโรงเรียนที่ได้มาสุ่มแบบเจาะจงโดยสอบถาม 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการและครูภายในสถานศึกษานั้นๆ ได้จ านวนทั้งสิ้น  168 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากนั้นน าผลการศึกษาท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้  ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียน

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ทั้ง 4 ด้าน 

 

ด้าน 
สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 41 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1 
2 
3 
4 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมในการประเมิน 

3.79 
3.84 
3.65 
4.11 

0.20 
0.24 
0.27 
0.41 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
2 
4 
1 

รวม 3.85 0.14 มาก  
 

 

สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมิน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อันดับที่ 3 คือ  ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีสภาพการการมีส่วนร่วม 

สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ 28 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการทบทวนการท างานในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมหลังจากมีการประเมินมี
ระดับสูงเป็นอันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือข้อที่ 27 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือในการประเมินผลกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและข้อที่ 29 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 

สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ข้อท่ี 13 ผู้บริหารให้ครูมีมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีระดับสูงเป็นอันดับแรกมีค่าเฉลี่ยของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือข้อที่ 15 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบหรือเทคนิคการสอน

การบริหารแบบมสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรยีนสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบ
ไปด้วยการมสี่วนร่วม 4 ด้าน ดังน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมิน 

สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41 
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ใหม่ๆ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่ 11 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ติดต่อประสานงานในแต่ละกลุม่สาระวิชาเพื่อให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ 1 ผู้บริหารให้ครูได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และเข้าใจสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตรงกันมีระดับสูงเป็นอันดับแรกท่ีมีค่าเฉลี่ยของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือข้อที่ 2 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่7 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์
การให้รางวัลเพื่อเป็นการสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อย  

สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนรว่มในผลประโยชน์พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ 20 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการน าผลงานจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนมีระดับสูงเป็นอันดับแรกท่ีมีค่าเฉลี่ยของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อที่18 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีของครู
และนักเรียนในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และข้อที ่16 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมใน
การพิจารณารางวัลตามเกณฑ์ตามที่ก าหนดร่วมกันภายในโรงเรียน เป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย  

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยในประเด็นดังนี้ 

ผลของภาพรวมของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนในการบริการ
เป็นสิ่งที่โรงเรียนมีการจัดให้ครไูดม้ีสว่นร่วมในงานสว่นต่างๆอยู่แลว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พันธุโคตร(2558 : 
68)ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าว
ว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานของโรงเรียนที่โรงเรียนได้ปฏิบัติอยู่แล้ว และสมาน สมเพชร
(2555 : 57-59) ได้ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย พบว่าสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าวว่าการบริหารในแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดการมีส่วนร่วมให้ครูได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารสถานศึกษาดังนั้น
ในสถานศึกษาจึงได้มีการบริการแบบมีส่วนร่วมจัดให้ครูได้มีส่วนร่วมในงานด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

และเมื่อพิจารณาผลเป็นรายด้าน โดยมีด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินมีระดับสูงเป็นอันดับแรก อันดับ
รองลงมาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อันดับ3 คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็น
อันดับสุดท้าย  

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
อันดับแรก ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการประเมินเป็นสิ่งส าคัญเป็นอันดับแรกที่โรงเรียนให้ความส าคัญในการท างานหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสละ กิ่งโพธ์ (2548 : 161) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมใน
การบริหารด้านวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา ด้านการร่วมในการประเมิน 
พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มาเป็นอันดับสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับมาก ได้กล่าวว่า การประเมินเป็นสิ่งแรกที่โรงเรียนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อน าผลมา
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา และเจริญ งานดี(2550 : 40) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการของ
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ ด้านการร่วมในการประเมิน พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มาเป็นอันดับสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ทุกกิจกรรมต้องมีการการประเมินเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในกิจกรรมและน า ไปพัฒนา ดังนั้นการ
ประเมินจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท างาน โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับการจัดการประเมินส าคัญมาเป็นอันดับแรก 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ผลของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าในการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน โรงเรียนจัดให้ฝ่ายต่างๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกเหนือจากหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พันธุโคตร(2558 : 75) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ด้านวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าวว่า โรงเรียนให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อให้งานบริหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และสมาน สมเพชร(2555 : 61) ได้ศึกษา
เรื่องสภาพการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย พบว่าสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญในการ
บริหารสถานศึกษาดังนั้นในสถานศึกษาจึงได้มีการบริการแบบมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติให้ทุกคนได้ร่วมลงมือด าเนินงานท า
ตามแผนงานท่ีได้วางไว้ ร่วมกันติดต่อประสานงาน ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การท างานและให้การท างาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนได้ให้ความส าคัญจัดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พันธุโคตร(2558 : 70) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารด้าน
วิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มีความส าคัญในการท างานด้านการบริหารเพื่อให้ครูภายในโรงเรียนได้เข้าใจวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการท างาน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสมาน สมเพชร(2555 : 57-59) ได้ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย พบว่าสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงรายมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารสถานศึกษาดังนั้นในสถานศึกษาจึงได้มีการ
บริการแบบมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจจัดให้ทุกคนได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ แผนการท างาน วิธีการท างาน ปัญหา  การ
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การท างานและให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ผลของสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
อันดับสุดท้าย ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของกิจกรรม  ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้รางวัล การได้รับ
ช่ือเสียงจากกิจกรรม มีความส าคัญเป็นอันดับสุดท้ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสละ กิ่งโพธ์ 
(2548 : 159) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา ด้านการร่วมในผลประโยชน์ พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ มาเป็นอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์นั้นเป็นอันดับสดุท้าย
ในการมีส่วนร่วมของการบริหารและสวุิมล เปลื้องกระโทก (2550 : 63) ที่ศึกษาเรื่องสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารดา้น
วิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้านการร่วมในผลประโยชน์ 
พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริการงานวิชาการในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มาเป็นอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุกโรงเรียนมีการจัดการการมีส่วนร่วมในด้านผลประโยชน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านช่ือเสียง 
ผลงาน รางวัล ขั้นเงินเดือน แต่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับเกณฑ์การให้รางวัลมาเป็นล าดับแรก หรือ การให้รางวัลไม่ได้ยึด
จากกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งเพื่อมาเป็นเกณฑ์การให้รางวัลเพียงอย่าง 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็น
สิ่งส าคัญในการบริหารในงานและกิจกรรมภายในโรงเรียน ในการบริหารโรงเรียนได้มีการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอยู่แล้ว 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การมีส่วนร่วมในการประเมิน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  อันดับที่ 3 คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ 28 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการทบทวนการท างานในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมหลังจากมีการประเมินมี
ระดับสูงเป็นอันดับแรก และข้อที่ 29 โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้เป็นอันดับสดุท้ายที่มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินเป็นส่วนที่ส าคัญ
ที่สุดในการท ากิจกรรม ในการมีส่วนร่วมในการประเมินได้ให้ความส าคัญในการทบทวนขั้นตอนการท างานมาเป็นอันดับ
แรกเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไป และอันดับสุดท้ายเป็นการมีส่วนร่วมในการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการสรุปงานได้ให้ผู้รับผิดชอบงานสรุปด้วยตนเองไม่ได้จัดให้มีส่วนร่วมในการน ามาสรุปงานร่วมกัน 
 สภาพการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมสี่วนร่วมในการปฏิบัตพิบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ข้อท่ี 13 ผู้บริหารให้ครูมีมสี่วนร่วมในการบรูณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มรีะดับสูงเปน็อันดับแรก และข้อที ่11 ผู้บริหารให้ครูมสี่วนร่วมในการติดต่อประสานงานในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชาเพื่อให้งานด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสรุปได้ว่า
โรงเรียนจัดให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและบรูณาการองค์ความรู้ให้เข้ากับกิจกรรมต่างๆอยู่แลว้ แต่ยังขาดการตดิต่อ
ประสานงานระหว่ากลุ่มงานหรือกลุ่มสาระวิชาตา่งๆ 

สภาพการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจพบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ 1 ผู้บริหารใหค้รไูด้มสีว่นร่วมในการรับรู้และเข้าใจสภาพปัญหาในการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตรงกันมีระดับสูงเป็นอันดับแรกและข้อท่ี7 ผู้บริหารให้ครมูีส่วนร่วมในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์การให้รางวัลเพื่อเป็นการ
สร้างให้เกิดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นอันดับสุดท้ายทีม่ีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นสรุปได้
ว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นส่วนส าคญัในการบริหารและโรงเรียนได้มีการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจอยู่แล้วแตต่้น โดยโรงเรียนให้ความส าคญัของการมสี่วนร่วมในการรับรู้เข้าใจปัญหาในการจดักิจกรรมร่วมกันมา
เป็นอันดับแรก แตย่ังไมไ่ด้ให้ความส าคญัในการพิจารณาเกณฑเ์พื่อให้รางวัลที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการ
ให้รางวัลขึ้นอยู่กับผู้บริหาร 
 สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตรในด้านการมีส่วนรว่มในผลประโยชน์พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ 20 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการน าผลงานจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนมีระดับสูงเป็นอันดับแรก และข้อที่ 16 ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณารางวัลตาม
เกณฑ์ตามที่ก าหนดร่วมกันภายในโรงเรียน เป็นอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย  ดังนั้นสรุปได้ว่าโรงเรียนได้
จัดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญมาเป็นอันดับต้นๆ จากการจัดกิจกรรมได้มีการน าผลผลิต
จากกิจกรรมสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้ แต่กิจกรรมในบางส่วนอาจจะยังไม่ได้มีผลต่อ
การให้รางวัล หรือได้รับรางวัล ตามเกณฑ์การให้รางวัลที่ก าหนดไว้ภายในโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการศึกษาวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ผลเป็นรายด้าน โดยมีด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินมีระดับสูงเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ อันดับ3 คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นอันดับสุดท้าย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
1. ควรมีการเก็บข้อมูลในรายกิจกรรม ว่าในแต่ละกิจกรรมมีผลการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร เพื่อมาเป็น

ส่วนประกอบการพิจารณาการใหร้างวัลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ควรให้มีติดต่อประสานงานแต่ละกลุ่มสาระวิชามากขึ้นในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้กิจกรรมมี

ความหลากหลายและมีการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆได้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา 
3. ควรให้ความส าคัญในการสรุปและรายงานผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เป็นไปตามระบบเพื่อน าไปใช้

ในการประเมิน ให้ได้ผลการสรุปและรายงานผลกิจกรรมไปพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาแนวทางการท างานหรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการประกอบการพิจารณาการให้รางวัลตามเกณฑ์ 

            2. ควรศึกษารูปแบบของกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเนื้อหาระหว่างกลุ่มสาระวิชาต่างๆ 
  3. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมสรุปและรายงานผลกิจกรรมในกิจกรรมต่างเพื่อน าไปพัฒนากิจกรรมต่อได้ 
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วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย 
อาจารย์ ดร.สมหมาย อ่ าดอนกลอย และอาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีมาตลอด 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีที่ได้อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกข้ันตอนของการด าเนินการวิจัย ประโยชน์และคุณค่าที่เกิด
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา บุพการี ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้แก่ผู้วิจัย 
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ผลการใช้การเรียนรู้นอกสถานที่เสมือนที่มีต่อผลการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้นส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

THE EFFECTIVENESS OF USING VIRTUAL FIELDTRIP ON RENEWABLE ENERGY S’ LEARNING 
OUTCOME FOR GRADE 6 STUDENTS 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้การศึกษานอกสถานที่เสมือนบน
อินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้นและศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง 
กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สืบ
เนื่องมาจากพลังงานที่ใช้ในประเทศไทยมาจากหลายแหล่ง ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติและใช้หมดไป ไม่
สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้อีก ยิ่งประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้นความต้องการใช้พลังงานก็ยิ่งมากขึ้นด้วย 
เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้การศึกษานอกสถานที่เสมือนบนอินเทอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 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
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต  การศึกษานอกสถานท่ีเสมือน  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 (  x̄  = 14.50, S.D. = 1.78)  than pretest (  x̄  = 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 
 
บทน า   
 ประเทศไทยก็มีความต้องการพลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ พลังงานที่ใช้ในประเทศไทยมา
จากหลายแหล่ง ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติและใช้หมดไป ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้อีก ยิ่งประชากรเพิ่มจ านวนมากขึ้น
ความต้องการใช้พลังงานก็ยิ่งมากขึ้นด้วย ประเทศไทยใช้พลังงานเพื่อการอุตสาหกรรมและคมนาคมเป็นส่วน พลังงานเป็น
ปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์และมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง 
เกษตรกรรมและด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559)  การอนุรักษ์พลังงานไว้ เราจะต้องปลูกฝัง
จิตส านึกให้กับทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ให้เริ่มมีการเรียนรู้พลังงาน เรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษให้มากขึ้น เพื่อที่เติบโตไปจะ
ได้มีพลังงานไว้ใช้อย่างเพียงพอ ใหญ่ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) การที่
จะท าให้เด็กๆหันมาสนใจ พลังงานไม่ใช่เรื่องยาก แค่มีกิจกรรมที่มีแรงดึงดูด เด็กหลายคนก็จะหันมาสนใจ พลังงานมีประโยชน์
มากนัก หากเราเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ย่อมมีผลดี โรงเรียนบ้านเนินศาลา มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเบื้องต้น (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2559) การศึกษานอกสถานที่เสมือน (Virtual Field Trip) หมายถึง การส ารวจและ
การศึกษาความรู้จากสถานท่ีต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยผ่านเว็บไซต์และระบบออนไลน์ ผู้สอนควรศึกษาถึง
ความเหมาะสมในการศึกษาสถานที่นั้นๆ เช่น สถานที่ที่จะศึกษามีความห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไปได้สะดวกด้วย
งบประมาณหรือความพร้อมของผู้เรียน หรือสถานที่นั้นมีความอันตรายเกินกว่าผู้เรียนจะเข้าไปศึกษาได้ เช่น โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาที่ต้องการได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญของการใช้พลังงาน เพราะ
พลังงานมีความส าคัญและความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และให้ผู้เรียนได้รู้คุณค่าและช่วยกันประหยัด จึง
ได้ท าการศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนเบื้องต้น จากการศึกษานอกสถานที่เสมือนบนแหล่งการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 1. ศึกษาและออกแบบแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต 

2. ศึกษาหลักการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการศึกษานอกสถานท่ีเสมือน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สร้างแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต และจัดท าแผนการจัดกิจกรรม แล้วน าไปใช้สอน 
4. ปฏิบัติใช้สอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านเนินศาลา และเก็บรวบรวมผลงานเป็นระยะเวลา 13 ช่ัวโมง 
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

  
เคร่ืองมือการวิจัย 
1. แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ลักษณะมีการผสมผสานรูปแบบต่างๆ ทั้งเอกสาร ภาพนิ่ง 

ภาพพาโนรามา และวีดิทัศน์ การสื่อสารภายในแหล่งเรียนรู้ การเช่ือมโยงทั้งภายในและภายนอก 
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ภาพที ่1. ตัวอย่างหน้าแรกของแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เนต็  
เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
 

ภาพที ่2. ตัวอย่างหน้าหลักของแหล่งเรียนรู้  
ของแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
 

ภาพที ่3. ตัวอย่างคลังภาพ เรื่อง พลังงานน้ า   
ของแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ภาพที ่4. ตัวอย่างคลังวีดีโอ เรื่อง พลังงานน้ า   
ของแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่เสมือน เป็นแผนการจัดกิจกรรม มีทั้งหมด 6 แผน เวลา 13 ช่ัวโมง มี

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเตรียมสร้างความรู้ กิจกรรมรวบรวมข้อมูล กิจกรรมแลกเปลี่ยนต่อยอด
ความคิด กิจกรรมสร้างผลงาน และกิจกรรมน าเสนอผลงาน 

 
ผลการวิจัย   
ตารางที ่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
ทดลองมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
ผลการวิจัย  
  1. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้
ศึกษาได้ด าเนินขึ้นในความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้เช่ียวชาญ จนท าให้แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงาน
ทดแทนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64  
 2. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต สรุปได้ 
5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมเตรียมสร้างความรู้ ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนต่อ
ยอดความคิด ข้ันตอนที่ 4 กิจกรรมสร้าง และขั้นตอนที ่5 น าเสนอผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินช้ินงาน (Rubric Score) 
 3. ผลการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้บน
อินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนทดสอบหรือผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=11.93; p<.05) 
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อภิปรายผล  
1. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้

ศึกษาได้ด าเนินขึ้นในความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้เช่ียวชาญ จนท าให้แหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต เรื่อง พลังงาน
ทดแทนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  

2. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต สรุปได้ 
5 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ Foley Ruffini, M. (2010) ดังนี ้ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมเตรียมสร้างความรู้ ในขั้นนี้จะเป็นการปฐมนิเทศ
ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ครูสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านเนื้อหา
รายวิชา วิธีการเรียน นักเรียนท าการเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ โดยใช้ Username และ รหัสผ่าน ในการเข้าระบบ  ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม
รวบรวมข้อมูล การรวบรวมความรู้ของนักเรียนระหว่างการศึกษานอกสถานท่ีนั้น นักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลที่อยู่ภายในแหล่ง
เรียนรู้ เช่น ข้อความ วิดีโอคลิป ภาพนิ่ง ภาพาพาโนรามา แล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงใน Microsoft Word แล้วส่งมาที่เมล์ครูผู้สอน 
เพื่อจะน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ต่อยอดความคิดในการตอบค าถามภายในเว็บบอร์ดและสร้างผลงาน   ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนต่อยอดความคิด ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการระดมสมองและต่อยอดความคิดของผู้เรียน 
การเรียนในรูปแบบความเป็นจริงเสมือน คือ รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมสร้างผลงาน 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นักเรียนสามารถใช้ความคิดและออกแบบผลงานของตนเอง โดยนักเรียนใช้
ความรู้และทักษะการสร้างผลงาน มาท าเป็นช้ินงาน เพื่อสรุปความเข้าใจของนักเรียน  ข้ันตอนท่ี 5 น าเสนอผลงาน นักเรียน
จะต้องท าการน าเสนอผลงานของตนเองหน้าช้ันเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเห็นผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละคนที่ได้
เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งครูผู้สอนให้ค าเสนอแนะ เพื่อที่ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินช้ินงาน 
(Rubric Score) และให้คะแนน ให้ค าแนะน าและชมเชยกับผลงานของนักเรียน  
 3. การสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานที่เสมือนบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต 
เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนทดสอบหรือผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (t=11.93; p<.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วันวิสาข์ อิ่มคุ้ม (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการศึกษา
นอกสถานที่เสมือนด้วยฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับความคิด
สร้างสรรค์ที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 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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บทคัดย่อ 
      การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา 
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 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 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.60/84.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : 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 
 
บทน า 

จากการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานั้นนักเรียนส่วนหนึ่งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า 
ทั้งนี้เกิดจากตัวครูผู้สอนและตัวนักเรียนเอง คือ ครูผู้สอนยังถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าให้นักเรียนเรียนรู้จากสภาพจริง ยังไม่
เน้นทักษะกระบวนการที่จะแสดงให้นักเรียนได้พัฒนาด้านความคิด วิเคราะห์ การแสดงออกและการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเพื่อสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังสอนโดยยึดครู
เป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนน้อยมากเพราะนักเรียนเป็นเพียงผู้ฟัง (สุกัญญา ไกรมา , 2547) 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาและความยากของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหัวน้ า 
พบว่าเนื้อหาเรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เป็นเนื้อหาที่มีความยาก เพราะเป็นเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมสูง 
นอกจากนั้นยังพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
(ร้อยละ58.45) และจากประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของผู้ศึกษาค้นคว้าพบว่า เนื้อหาของ
เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เป็นเนื้อหาที่นักเรียนเข้าใจยาก ต้องใช้เวลาในการศึกษามากกว่าหลายๆ เรื่อง จึง
อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้นักเรียนเกิดการเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  และส่งผลต่อเนื่องให้
นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ได้ 
 การพัฒนาในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหา จะเป็นการพัฒนาในเรื่องการวิเคราะห์ขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหา 
เพราะในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่าโจทย์ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะหลายๆ อย่าง
พร้อมกัน ดังที่ Brancan (1980) กล่าวไว้ว่า โจทย์ปัญหาเป็นทักษะที่เรียนและสอนได้ยากที่สุดในจ านวนเนื้อหาวิชาต่างๆ 
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหานับว่ามีความส าคัญ ดังนั้นขั้นตอนและวิธีการแก้โจทย์ปัญหาจึงต้องปลูกฝังในตัวนักเรียนให้เกิดขึ้นใน
ตัวของนักเรียน หากนักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มีทักษะกระบวนการและมีเหตุผลแล้ว ความสามารถ
ดังกล่าวย่อมสามารถถ่ายโยงความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในการคิดและแก้ปัญหาไปยังศาสตร์อื่นๆ ได้ (สมทรง สุวพานิช , 
2549) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลหลังการสอนและช้ินงานของนักเรียน พบว่าเนื้อหาท่ีนักเรียนมีปัญหาใน
การเรียนรู้คือ การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้น าหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนตามแนวคิดของโพลยา 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยเน้นการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการ
แก้โจทย์ปัญหา เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ โดยผู้ศึกษาค้นคว้าคาดหวังว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้น จะช่วย
พัฒนานักเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญและมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณ และการหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ให้สูงข้ึนต่อไป 
 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and development) ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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3. การสร้างและหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
4. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนบ้านหัวน้ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 จ านวน  1  ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น     
4 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย 
1.1 แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 

คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 ชุด ดังนี ้
1.1.1 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
1.1.2 การแก้โจทย์ปัญหาการลบ 
1.1.3 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
1.1.4 การแก้โจทย์ปัญหาการคณู 
1.1.5 การแก้โจทย์ปญัหาการหาร 
1.1.6 การแก้โจทย์ปญัหาการหาร (มีเศษ) 
1.1.7 การแก้โจทย์ปญัหาการคณูและการหาร 

1.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
เสรมิทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คณู และหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง      การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
1. แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และ

หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความรู้และ

เทคนิคการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนของ    โพลยา ของปรีชา เนาว์เย็นผล และคณะ (2545 : 1-
121) พรเทพ รู้แผน (2548 : 1-93) และยุพิน พิพิธกุล(2546 : 1-156) 

1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 56-91) และหลักสูตรของโรงเรียนบ้านลีกอ เพื่อวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

1.3 ศึกษาข้อมูลและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

1.4 ปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เกี่ยวกับแนวทางในการจัดท าแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 
4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คณู และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 

1.5 ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      เพื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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1.6 สร้างโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามองค์ประกอบท่ีก าหนด 

1.7 น าแบบฝึกเสริมทักษะและแบบประเมินคุณภาพเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบฝึกเสริมทักษะในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของการใช้ภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.8 ผู้เช่ียวชาญประเมินโดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   (Rating Scale) 
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งม ี5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (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 
เหมาะสมน้อยท่ีสุด  มีค่าเท่ากับ  1.00-1.50 คะแนน 

1.9 น าแบบฝึกเสริมทักษะที่ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินแล้วมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งตอ้งมี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่3.51-5.00 จึงถือว่าแบบฝึกเสริมทักษะมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ ส่วนแบบฝกึเสรมิทักษะที่ไม่
เข้าเกณฑไ์ด้น าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึง่ แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย 
โดยมีคา่เฉลีย่ เท่ากับ 4.72 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 

คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
2. ล าดับขั้นตอนท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก าหนดสญัลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูดังนี้ 
 X̅      แทน คะแนนเฉลี่ย 

N     แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอยา่ง 
S. D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
E1      แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
E2      แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
E.I.    แทน ดัชนีประสิทธิผล 

  t-test  แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 
  df.     แทน Degree of freedom 
    

ล าดับขั้นตอนที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3     ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เสนอล าดับขั้นในการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา 
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ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีที่ 
3 ทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา 

ตอนท่ี 4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 
4 ข้ันตอนของโพลยา 

 
ผลการวจิัย  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้ด าเนินการน าแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 ชุด ที่พัฒนาขึ้น
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านลีกอ จ านวน 20 คน ในเวลาการ
ทดลอง 16 ช่ัวโมง เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแกป้ัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหากา

บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

เล่มที ่
คะแนนระหวา่งเรียน คะแนนทดสอบหลังเรยีน 

E1/E2 คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ร้อยละ (E1) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 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 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 ชุด ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้ง 7 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก       มีประสิทธิภาพ 83.86/85.00 
ชุดที ่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 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.60/84.63 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 

250 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา 
 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา ดังสมการ 
 

                                      E. I. =
∑X2−∑X1

(Total)−∑X1
 

 

                                                             =
501−366

(30×20)−366
 

 

                                          =
135

234
 

 
 ดังนั้นค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.5769 

ผลปรากฏว่า จะได้ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา มีค่าเท่ากับ 
0.5769 ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.69 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีที่ 
3 ทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา แสดงดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที ่4.2 การเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลังเรียน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ก่อนเรียน หลังเรียน df. t Sig. 
X̅ S. D. X̅ S. D. 19 11.83 0.000** 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 18.30 2.34 25.05 1.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรยีนของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแกโ้จทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารกลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะตามหลักการแก้ปญัหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 

ตอนท่ี 4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 
4 ข้ันตอนของโพลยา 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 
ขั้นตอนของโพลยา  แสดงดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่  4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปญัหา 4 ขั้นตอน
ของโพลยา 

รายการประเมิน X̅ S. D. การแปลผล 

1. สอดคล้อง เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 2.52 0.14 มาก 
2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 2.46 0.42 ปานกลาง 
3. เนื้อหาสั้นยาวเหมาะสม 2.85 0.06 มาก 
4. มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน 2.57 0.09 มาก 
5. มีรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาท่ีเหมาะสมและน่าสนใจ 2.48 0.39 ปานกลาง 
6. มีภาพประกอบเหมาะสม สีสันสวยงาม น่าสนใจ 2.74 0.08 มาก 
7. ขนาดตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย 2.52 0.12 มาก 
8. ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้องตามหลักภาษา เข้าใจง่าย 2.65 0.08 มาก 
9. นักเรียนมีความสนุกสนานและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 2.88 0.04 มาก 
10. ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาไดด้ียิ่งขึ้น 2.88 0.04 มาก 

เฉลี่ย 2.66 0.17 มาก 
 
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการ
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.63, S. D.= 0.15) โดย
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีความสนุกสนานและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และช่วยให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น (X̅ = 42.88, S. D.= 0.17)   
 
อภิปรายผล 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.60/84.63 หมายความว่า
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดระหว่างเรียนในแต่ละแบบฝึกเสริมทักษะทั้ง 7 ชุด เฉลี่ยร้อยละ 84.60 และคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบหลังเรียน เฉลี่ยร้อยละ 84.63 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้เนื่องจากการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร เร้าความสนใจ
ของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท าแบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งสามารถฝึกเสริมทักษะด้วยตนเอง สนุกกับ
บทเรียน ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหามีความทันสมัย   มีความยากง่ายเหมาะสม รูปเล่มของแบบ
ฝึกเสริมทักษะมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบกับการมีภาพประกอบน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณินทุ์ บุญ
ศาสตร์ (2550 : 79 - 81) ที่ได้ท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแปลงทาง
เรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 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 ความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.69 
เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท้าทายความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาในสิ่งที่ก าลังเผชิญ
อยู่ โดยคิดเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน มุ่งเน้นให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมใน การท างานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ใช้
วัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ร่วมกันทุกคนต่างตระหนักว่าตนเป็นส่วนส าคัญของกลุ่ม ความส าเร็จของตนคือความส าเร็จของกลุ่ม
ประสบความส าเร็จร่วมกัน และได้รับรางวัลร่วมกัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด นักเรียนค้นพบ
ความรู้ด้วยตังเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะเท่านั้น   ซึ่งสอดคล้องกับ 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 131) ที่กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกเสริมทักษะว่าแบบฝึกเสริมทักษะเป็นเทคนิคการสอนที่
สนุกอีกวิธีหนึ่ง คือการให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกเสริมทักษะมากๆ และช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
ได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ที่เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งข้ึน หลังจากฝึกผู้เรียนได้ทราบผล
ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาในเนื้อหาอ่ืนๆ ต่อไป และประสบผลส าเร็จในการเรียน      ซึ่งผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้ง
นี้สอดคล้องกับการศึกษาของประพาฬรัตน์ แก้วเกิด (2554 : 79-84) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา ผลการศึกษาพบว่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อย
ละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ     การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้
ขั้นตอนของโพลยา มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7271 หรือร้อยละ 72.71 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการ
แก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นการ
พัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ คอยให้ความช่วยเหลือเท่านั้น จึงท าให้นักเรียนมีความรู้หรือ
พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังจากท่ีเรียนรู้ตามกระบวนการดังกล่าว 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพล
ยามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการ
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถพัฒนา
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนมี ความ
กระตือรือร้น อยากเรียน มีความสนุกสนาน และตื่นเต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระพงษ์ ทองพันล า (2552 : 1-75) ที่
ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวิไลวรรณ พุกทอง (2545 
: บทคัดย่อ) ท่ีได้ท าการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จ านวนที่ตัวตั้ง
มี 2 หลัก ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการท างานเป็นกลุ่มโดยสมาชิกต้องมี
บทบาทในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะช่วยส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน ซึ่งทิศนา แขมมณี (2547 : 101) 
กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมีผลงานมากขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฎีการเช่ือมโยงของ  ธอร์นไดค์ เรื่อง กฎแห่งการฝึกหัด (Law of 
Exercise) ที่กล่าวว่าการฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจ จะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าบ่อยๆ 
การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และในที่สุดอาจลืมได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามไปด้วย 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา มีความพึงพอใจโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย 2.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 
4 ข้ันตอนของโพลยา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์ (2549 : 1-92) ที่ได้ท าการศึกษา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมี
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ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  อยู่ในระดับ
มากที่สุด และการศึกษาของประพาฬรัตน์ แก้วเกิด (2554 : 79-84) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์
ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูเ้รือ่ง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา อยู่ในระดับมากที่สุด การทีน่ักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางสังคม เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการเป็นผู้น า 
และฝึกความรับผิดชอบ  (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า , 2545) และ เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อยที่คละความสามารถ กิจกรรมการเรียนส่วนมากจะให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง ทุกคนมีการร่วมมือกัน
ท างานตามที่รับมอบหมายมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการเรียนรู้สภาพอารมณ์การ
ปรับตัว เป็นแนวทางในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามความเหมาะสมแต่ละบุคคลต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้อยู่
ในระดับมาก 

จากผลการศึกษาค้นคว้าแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีคุณภาพ
สามารถน าไปใช้ได้ ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียน
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม มีขั้นตอนที่น่าสนใจ ส่งเสริมกระบวนการคิดในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และเกิด
ความสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนกระบวนการสอนแบบเดิม เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพียงให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึก
ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องด้วย ซึ่งครูเป็นคนกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนเท่านั้น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ และท าให้นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และ
หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.60/84.63 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5769 หรือร้อยละ 57.69 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง การแกโ้จทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) 
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDUC 251 จิตวิทยาส าหรับครู   ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ซึ่งในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยเป็นผู้สอน 2 ห้องจึงแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง คือ
กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ คบ./59 กลุ่ม 1 จ านวน 18 คน และกลุ่มควบคุม คือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ./60 กลุ่ม 1 
จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมบริหารสมอง และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain 
Activation) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 
ค าส าคัญ :  กิจกรรมบริหารสมอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 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 
 
บทน า 

การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับผู้สอน เนื่องจากผู้เรียนอยู่ใน
ระดับพัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  ที่มีสมองพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริม  ในเรื่องของการ
เรียนรู้และเรื่องทักษะวิชาการต่างๆ เพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมในโอกาสเข้าท างานในอนาคต ดังนั้นหากนักศึกษามีความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในสิ่งท่ีอาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาแล้ว จะท าให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ 
หรือต่อยอดความรู้นั้นๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อวิชาชีพในอนาคตได้  
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ในส่วนของการออกแบบการเรียนการสอนของผู้สอนที่ดี จึงควรที่จะใช้เทคนิควิธีการหรือกิจกรรมที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้อย่างเต็มที่ด้วย  เพราะจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาที่ตนเรียนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น  ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ก าหนด
โอกาสในการศึกษาต่อหรือการเข้าท างานของนักศึกษาได้  เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  ย่อมมี
โอกาสที่ดีในการศึกษาต่อหรือการเข้าท างานในอนาคตได้ 

จากการที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา สังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของนักศึกษาในปัจจุบัน มีความ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านสมาธิและจิตใจจดจ่อในเนื้อหาบทเรียนของผู้สอน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษากิจ
กรรมการบริหารสมอง (Brain Activation) อ.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2553)  และ พอล อี เดนนิสัน & เกล อี เดนนิสัน (2549) 
ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ Corpus Callosum ซึ่งเช่ือมสมอง 2 
ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกัน ท าให้แข็งแรงและท างานคล่องแคล่ว จะท าให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง 2 ซีก
เป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียด ท าให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ เกิดความจ าทั้งระยะสั้นและระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการจ าเนื้อหาบทเรียน ในขณะที่ผู้สอนได้
ถ่ายทอด เพื่อไปประยุกต์ใช้ในอนาคต  นอกจากน้ียังสังเกตเห็นว่าสภาพจิตใจของนักศึกษามีความตึงเครียดและไม่พร้อมที่จะ
เรียนรู้ อันจะส่งผลถึงสารเคมีในสมองที่สามารถกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ เพราะสารเคมีในสมอง เป็นสารที่เป็นตัว
ส่งข้อมูลเรียกว่า สารสื่อประสาท (Neurotransmitter) มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทางจิตใจที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
บุคคล นับตั้งแต่ความคิด อารมณ์ การรับรู้ ความรู้สึก การมีความสุข ความเศร้า ความเสียใจ ความเครียด ความจ า และการ
เรียนรู้ (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ. 2544 : 50) ซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมการบริหารสมอง (Brain Activation) จะช่วยให้
คลื่นสมองของผู้เรียนอยู่ในช่วงแอลฟาเวฟ (Alpha Waves) เป็นคลื่นที่มีความถี่ประมาณ 8 ถึง 12 รอบต่อวินาทีเกิดเมื่อ
ร่างกายและจิตใจสงบท าให้เรียนรู้ได้ง่ายหรือเร็วขึ้นและจดจ าได้ดี ซึ่งอยู่ในขั้นของการรับรู้แต่ผ่อนคลาย ในสภาวะนี้ บุคคล
สามารถรับข้อมูลได้มากที่สุด จะท าให้ผู้เรียนอยู่ในสภาวะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด (Super Learning) โดยเฉพาะเป็นการเรียนรู้
ระดับที่ส่งผลต่อจิตใต้ส านึก (Subconscious) สมองของผู้เรียนมีสภาพเหมือนฟองน้ า ซึ่งจะรับข้อมูลได้เร็วที่สุด ดีที่สุด และ
ผู้เรียนสามารถจดจ าสิ่งตา่ง ๆได้ดี โดยใช้ความจ าระยะยาว (Long-Term Memory) (ชนาธิป  พรกุล ,2554: 26-27) ดังนั้นจึง
ควรปรับคลื่นสมองให้อยู่ในช่วงแอลฟาเวฟอยู่เสมอ เพราะจะช่วยสร้างความผ่อนคลาย ร่างกายจะได้ไม่ท างานบนฐานของ
ความกลัวหรือความวิตกกังวล แต่จะมองชีวิตและโลกของงานด้วยความสนุกสนาน มีความสุข และอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท่ีเข้า
มาในชีวิตอยู่เสมอ เหมาะกับช่วงวัยของนักศึกษาท่ีต้องใช้สมองในการเรียนรู้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง 
(Brain Activation) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้ผู้สอนได้สามารถน าเอากิจกรรมบริหารสมอง 
(Brain Activation) ไปใช้ในกระบวนการสอนได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation)  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลังการจดักิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดกจิกรรมบริหารสมอง(Brain Activation) ของกลุ่ม

ทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดกจิกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ของกลุ่ม

ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDUC 251จิตวิทยาส าหรับครู                  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 133 คน  

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDUC 251 จิตวิทยาส าหรับครู   ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยเป็นผู้สอน 2 ห้องจึง
แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง คือกลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ คบ./59 กลุ่ม 1 จ านวน 18 คน และกลุ่มควบคุม คือกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ./60 กลุ่ม 1 จ านวน 27 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ประกอบด้วยกิจกรรมบริหารสมอง

ทั้งหมด  8 กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมผ่อนคลายสมอง  2) กิจกรรมลองขยับร่างกาย  3) กิจกรรมโยกย้ายส่ายสะโพก                 
4) กิจกรรมโลกของคลื่นสมอง  5) กิจกรรมสองมือผสานกัน  6) กิจกรรมนันทนาการ  7) กิจกรรมสะพานเช่ือมประสาท และ 
8) กิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ กิจกรรมละ 30 นาที และจัดกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนเป็นจ านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 1 
กิจกรรม โดยผู้วิจัยได้น าแนวทางเทคนิคการบริหารสมอง ของ อ.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2553)  และ พอล อี เดนนิสัน & เกล อี 
เดนนิสัน (2549) มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมบริหารสมองในครั้งนี้ และ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีลักษณะเป็น
แบบปรนยั  4 ตัวเลือก จ านวน  60  ข้อ  ครอบคลุมเนื้อหาวิชา EDUC 251 จิตวิทยาส าหรับครู 

2. การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้วิจัยได้น ากิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ที่ประยุกต์ขึ้น ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสมอง  ด้านการจัดกิจกรรม และด้านจิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ซึ่งกิจกรรมบริหารสมองทั้ง 8 กิจกรรม มีผลแตกต่างกันไปตามแต่ละกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมผ่อนคลายสมอง  เป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นสมองให้ผ่อนคลายด้วยการกรอกสายตา และขยับ
ใบหน้า พร้อมนวดปุ่มสมอง ให้ผ่อนคลายก่อนเข้าสู่บทเรียน  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลองขยับร่างกาย เป็นการเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Over Movement) มีจ านวน 8 ท่า  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโยกย้ายสา่ยสะโพก เป็นการยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Lengthening Movement) มีจ านวน 

5 ท่า  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมโลกของคลื่นสมอง การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้น (Energizing Movement)  ซึ่งเป็นการกระตุ้น

การท างานของกระแสประสาท ท าให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์ และเกิดแรงจูงใจ ในการช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นมี
จ านวน 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  

   กิจกรรมบริหารสมอง 8 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมผ่อนคลายสมอง  
2) กิจกรรมลองขยับร่างกาย  
3) กิจกรรมโยกย้ายส่ายสะโพก  
4) กิจกรรมโลกของคลื่นสมอง  
5) กิจกรรมสองมือผสานกัน  
6) กิจกรรมนันทนาการ  
7) กิจกรรมสะพานเช่ือมประสาท  
8) กิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสะพานเช่ือมประสาท เพื่อเช่ือมประสาทหูตาให้สัมพันธ์กัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ 
ได้แก่ ท่าจีบ - L ท่าโป้ง-ก้อย ท่าแตะจมูก-แตะหู และท่าแตะหู 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ เป็นการบริหารสมองโดยใช้มือที่ไม่ถนัดวาดภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้น
สมองทั้งสองข้างให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ที่ประยุกต์ขึ้น ทั้ง 8 กิจกรรม พบว่า มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.66 – 1.00 สามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ 

จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้น จ านวน 60 ข้อ ไปให้ผู้เช่ียวชาญที่สอนในรายวิชา 
EDUC 251 จิตวิทยาส าหรับครู จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ รวมถึงตรวจสอบ
ความเหมาะสมทางด้านภาษา พบว่า มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 ทั้งหมด 60 ข้อ จากนั้นน าไปหาค่าอ านาจ
จ าแนก เพื่อค านวณหาความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยให้นักศึกษาที่เคยเรี ยนวิชา EDUC 251 จิตวิทยา
ส าหรับครูมาแล้วในภาคเรียนก่อนหน้า พบว่า มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.20-0.84 และมีค่าอ านาจจ าแนก (R) อยู่
ระหว่าง  0.20-0.62 จากนั้นน าไปหาค่าความเที่ยงของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร KR-21 พบว่า มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท าแบบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนการทดลอง  
2. ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชา EDUC 251 จิตวิทยาส าหรับครู ช่วงตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 

2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560  โดยท าการทดลองดังนี้ 
2.1 กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ประกอบด้วยกิจกรรมบริหารสมองทั้งหมด  8 

กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมผ่อนคลายสมอง 2) กิจกรรมลองขยับร่างกาย  3) กิจกรรมโยกย้ายส่ายสะโพก 4) กิจกรรมโลกของ
คลื่นสมอง 5) กิจกรรมสองมือผสานกัน   6) กิจกรรมนันทนาการ  7) กิจกรรมสะพานเช่ือมประสาท และ 8) กิจกรรมวาด
ภาพสร้างสรรค์ ก่อนเข้าสู่บทเรียน เป็นเวลากิจกรรม 30 นาที  จ านวน 8 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมผ่อนคลายสมอง วันท่ี 12 กันยายน 2560 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลองขยับร่างกาย วันท่ี 19 กันยายน 2560 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโยกย้ายส่ายสะโพก วันท่ี 26 กันยายน 2560 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมโลกของคลื่นสมอง วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสองมือผสานกัน  วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนันทนาการ  วันท่ี 17 ตุลาคม 2560 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสะพานเช่ือมประสาท วันท่ี 24 ตุลาคม 2560 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 
2.2 กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยด าเนินการสอนเนื้อหาตามปกติ ไม่ได้รับกิจกรรมบริหารสมองก่อนการสอนเนื้อหา  
3. ผู้วิจัยน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวัดกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอีกครั้ง และเก็บคะแนนที่ได้มา

วิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลัง 

การใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ t-test 
2. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ t-test 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาวิชาชีพครู ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที ่1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) 
  
ตารางที ่1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง 

กลุ่ม Sec สาขา n 
Pre-test Post-test Std. 

Deviation 
t df 

Mean Mean 
ทดลอง 02 คณิตศาสตร์ /59 ก.01 18 25.50 52.44 5.30 21.5822 17 

จากตารางที ่1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) 
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีค่าเฉลี่ยคะแนน ก่อนการทดลองเท่ากับ 25.50 คะแนน และ
คะแนนหลังการทดลอง เท่ากับ 52.44 คะแนน  

 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
ตารางที ่2 แสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม Sec สาขา n 
Post-test Std. 

Deviation 
t df 

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 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง                       
(Brain Activation) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01  มีคะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 52.44 
คะแนน และคะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 44.04 คะแนน 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ผู้วิจัยอภิปรายผลตามข้อค้นพบดังน้ี 

1.อภิปรายผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) ของกลุ่มทดลองที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ท้ังนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังน้ี 

ประการแรก กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เป็นกิจกรรมที่ท าให้สมองทั้ง 2 ซีกท างานเช่ือมโยงประสาน
สัมพันธ์กัน และในการท ากิจกรรมก่อนการเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง จะท าให้สมองของผู้เรียนได้รับการกระตุ้น ดังที่ ชนาธิป             
พรกุล (2554:27) กล่าวว่าการบริหารสมองจะท าให้คลื่นสมองอยู่ในระดับคลื่นแอลฟา ซึ่งเป็นคลื่นที่ท าให้ร่างกายและจิตใจ
สงบ ท าให้เรียนรู้ได้ง่ายหรือเร็วขึ้นและจดจ าได้ดี บุคคลสามารถรับข้อมูลได้มากท่ีสุด จะท าให้ผู้เรียนอยู่ในสภาวะการเรียนรู้ที่
ดีที่สุด (Super Learning) สามารถเรียนรู้และจดจ าบทเรียนได้ดี   

ประการที่สอง กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนผ่อนคลาย และมีความสุขใน
การเรียน เพราะทั้ง 8 กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาท าให้นักศึกษาได้สนุกสนาน ไม่มีความเครียดและกังวลในขณะเรียน  ดังที่ 
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ (2544 : 50 – 61) ได้กล่าวถึงสารเคมีในสมองที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ไว้ว่า กลุ่มสารกระตุ้นสมอง 
ได้แก่ เซโรโตนิน (Serotonin) เอ็นดอร์ฟิน (Endorphine) อาซิทีโคลีน (Acetylcholine) และโดปามิน (Dopamine) 
สารเคมีเหล่านี้ท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรม การแสดงออกและอารมณ์ ท าให้สมองตื่นตัวและมีความสุข ท าให้การอ่านข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น ท าให้ร่างกายรู้สึกดีและมีความสุข ท าให้เกิดภูมิต้านทาน ตลอดจนท าให้สุขภาพ
แข็งแรง สารเคมีกลุ่มนี้จะหลั่งออกมาเมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์ที่ดีท าให้เกิดความสุข  

ประการสุดท้าย กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด 
รวมถึงความจ าของผู้เรียนดีขึ้น  ดังที่ สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ (2553:28-31) กล่าวว่าการบริหารสมอง ท าให้สมองแข็งแรงและการ
ท างานอย่างสมดุลของสมอง 2 ซีกท้ังซีกซ้ายและซีกขวา จะท าให้การท างานของร่างกายประสานสัมพันธ์กันและสร้างสมดุล มี
พัฒนาการจ า ท าให้ความจ ามีประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบของร่างกายและ
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จิตใจพร้อมทั้งเกิดความมั่นใจในตนเอง ท าให้เกิดความคิดที่จดจ่อและมีความจ าแม่นย า และท าให้ทักษะทางด้านการ
ติดต่อสื่อสารและภาษามีการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น จึงมีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. อภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดกิจกรรม
บริหารสมอง (Brain Activation) ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้เป็นผลมา
จากการที่นักศึกษากลุ่มทดลองได้รับการเสริมกิจกรรมบริหารสมองก่อนเรียน เป็นเวลา 30 นาที ก่อนเข้าสู่บทเรียน ซึ่งมีผลท า
ให้สมองได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอ และมากกว่ากลุ่มควบคุม ท่ีไม่ได้มีกิจกรรมเสริมเลย จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รอบทิศ ไวยสุศรี (2557) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคบริหาร
สมองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่ได้รับการฝึกด้วยเทคนิคบริหารสมองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรคห์ลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
2) นักศึกษาท่ีได้รับการฝึกด้วยเทคนิคบริหารสมองจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์สู งกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ ชนิสรา ใจชัยภูมิ (2552) ที่ท าการวิจัยเรื่อง ความคิด
คล่องแคล่วของเด็กปฐมวัยด้วยการบริหารสมอง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความคิดคล่องแคล่วโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัย 
หลังการทดลองท าบริหารสมองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
บริหารสมอง (Brain Activation) มีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation)    
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการใช้
กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  กิจกรรมบริหารสมอง ทั้ง 8 กิจกรรมนี้ ใช้เวลา 8 ครั้ง ใน 8 คาบเรียน ซึ่งอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมถึงสอบ

กลางภาคเท่าน้ัน  ท าให้ช่วงเวลาที่เหลือไม่ได้ใช้กิจกรรมบริหารสมองกับนักศึกษา ดังนั้นจึงควรคิดและศึกษากิจกรรมเพิ่มเติม
ให้ครบทั้ง 16 คาบเรียน เพื่อจะได้ดูพัฒนาการของนักศึกษาจนครบทั้งภาคเรียน 

2. กิจกรรมบริหารสมองเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสมองของผู้เรียน ดังนั้นหากน ามาช่วยกระตุ้นสมองของผู้เรียน
ในช่วงที่ผู้เรียนก าลังเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายในการเรียนได้ จะส่งผลให้ผู้เรียนกระตุ้นและสนใจเรียนได้มากข้ึน  

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารสมองให้ครอบคลุม 4 H (Head Hand Heart Heath) เพื่อน ามาเป็น
กิจกรรมเสริมให้กับผู้เรียนขณะเรียน เพราะจะได้ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีทั้งทางกายและใจ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างสูงจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี ท่ีได้ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย และได้รับทุน
สนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี 2560 นอกจากนี้ต้องขอขอบใจนักศึกษารายวิชา 
EDUC 251 จิตวิทยาส าหรับครู ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมต ารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงด า หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบล

พันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นชาวไทยทรงด า พูดภาษาไทยทรงด าและมีอายุ 
60 ปีขึ้นไป  จ านวน 10 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ต ารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงด ามี
ทั้งหมด 20 ต ารับ แบ่งออกเป็น อาหารประเภทแกง จ านวน 6 ต ารับ อาหารประเภทน้ าพริก จ านวน 3 ต ารับ ขนมหวาน 
จ านวน 5 ต ารับ และประเภทอื่นๆ จ านวน 6 ต ารับ เนื้อสัตว์ที่นิยมน ามาประกอบอาหาร ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่และเนื้อปลา 
นิยมใช้ผักในท้องถิ่นและสมุนไพรพื้นบ้านเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกต ารับ  เช่น  กระเทียม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด 
มะแข่น เป็นต้น ขนมหวานส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบหลักจากข้าวเหนียวและแป้งข้าวเหนียว เช่น ขนมเทียน ข้าวจี่ และขนมต้ม  
เป็นต้น อาหารที่ชาวไทยทรงด านิยมใช้ในประเพณีและเทศกาลต่างๆเป็นประจ าได้แก่ แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บและผัดเผ็ดไส้หมู 
สว่นขนมหวาน ได้แก่ ขนมก้อนและขนมเทียน 

 
ค าส าคัญ: ต ารับอาหาร  อาหารพื้นบ้าน  ไทยทรงด า 
 

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  
 
 
 

263 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

บทน า 
ชาวไทยทรงด า เป็นกลุ่มชนชาติพันธ์ุอาศัยอยู่บริเวณมณฑลกวางสี ยูนาน ตังเกี๋ย ลุ่มแม่น้ าด าและแม่น้ าแดง จนถึง

แคว้นสิบสองจุไทยในประเทศเวียดนามตอนเหนือ ได้อพยพเข้ามาในประเทศในสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ.2322 และถูกกวาดต้อน
เพิ่มอีกในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2335 และในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2377 จากการถูกกวาดต้อนเป็นเชลยศึกสงคราม ชาวไทย
ทรงด าบางกลุ่มได้มีการอพยพหาถิ่นท ากินท่ีใหม่โดยได้พยายามเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปทางทิศเหนือของประเทศไทย จึงท าให้มี
การกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก (สร้อยน้ าค้าง มงคล , 2552) ใน
ยุคกระแสโลกาภิวัตน์และระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ชุมชนชนบทชาวไทยทรงด าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ด ารงเอกลักษณ์ของ
ตนเองทั้งทางด้านอาหาร ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งการด ารงชีวิต
ประจ าวันท่ีผูกพันกับประเพณีและความเช่ือ (กานต์ พรรณพงศ์, 2556) เช่น พิธีปาดตงข้าวใหม่ เป็นพิธีการลงแขกเกี่ยวข้าว
ตามประเพณีของประเทศไทย และพิธีจะต้องท าให้เสร็จภายในวันเดียวโดยเจ้าของบ้านเป็นผู้ท าพิธี พิธีปาดตงข้าวใหม่จะท า 1 
ครั้งต่อปี โดยจะปาดข้าวใหม่ในช่วงเดือนอ้าย สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ ข้าวเม่า (ข้าวในนาน ามาคั่วแล้วต า) นึ่งข้าวเหนียว ข้าว
ฮางปางข้าวใหม่ (ข้าวเปลือกที่เป็นข้าวเหนียวมานึ่งแล้วน ามาตากแดดแห้งแล้วก็น าไปต าฟาดเอาแกลบออกเอาแต่เมล็ดข้าว
เหนียวมานึ่งอีกครั้งหนึ่ง) ข้าวตะหลาย (เป็นเมล็ดข้าวเหนียวที่เกี่ยวมาตากแล้วน ามาสีมาต าเป็นข้าวเหนียว) เครื่องเซ่นที่
เตรียมส าหรับวันปาดตงจะมี เหล้า 1 ขวด ขันหมาก ขันน้ า ข้าวเหนียวใส่กล่อง ข้าวเม่า ข้าวฮางใส่ถ้วย แล้วจัดส ารับทั้งคาว
และหวานไปไว้ที่กะล่อหองวางไว้บนเสื่อที่ปูเตรียมไว้ จากนั้นเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านก็เรียกผีปู่ย่ามากิน โดยระยะเวลา
ประมาณครึ่งช่ัวโมงหลังจากนั้นจึงเรียกญาติพี่น้องมากินปาดตรงข้าวใหม่พอถึงวัดปาดตง จึงน าข้าวเหนียวข้าวฮาง ส่วน
ข้าวเม่าคลุกเคล้ากับมะพรา้วขูดพรมน้ าเกลือ ขนมข้าวต้มมัด ขนมนมสาว (ขนมเทียน) อ้อย กล้วย เผือก มัน และผลไม้และจะ
หาได้และไก่ 1 ตัว ส าหรับท าแกงใส่หน่อไม้ ซึ่งเป็นอาหารหลักของแกงอื่นๆ เช่น ผักจุ๊บ แจ่ว ปลาร้า เป็นต้น ส่วนการเลี้ยงผี
นาที่เป็นเทวดาประจ าไร่นานั้น ชาวไทยทรงด าจะเลี้ยงผีก่อนท านาในเดือนสี่ เนื่องจากผีนามีการให้คุณให้โทษได้หากไม่เซ่น
ไหว้ การเลี้ยงผีนาจะเลีย้งอาหารประเภท หมู ไก่ ซึ่งถ้าเลี้ยงผีนาแล้วก็จะไมเ่ลีย้งผีนาอีกสว่นการปาดตงนาจะท าปาดตงในตอน
ข้าวสุกเหลืองท าบุญลานนวดข้าว ก่อนการนวดข้าว และเลี้ยงผีก่อนน ายุ้งข้าว (สมคิด ศรีสิงห์ , 2521)  จากการศึกษาการ
กระจายตัวของชาวไทยทรงด าของ(พระมหาอานนท์ เหลือบแล, 2552) พบว่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกถิ่นหนึ่งที่ชาวไทยทรง
ด าได้ท าการโยกย้ายถิ่นฐานจากแหล่งต่างๆแล้วมาลงหลักปักฐาน ถือครองที่ดินเป็นถิ่นอาศัยจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยทรงด า
อาศัยอยู่ในต าบลบางระก า ได้แก่  หมู่บ้านวัดคลองไร่ หมู่บ้านคุยยาง หมู่บ้านโป่งหม้อข้าว หมู่บ้านบึงคัด หมู่บ้านกรุงกรัก 
หมู่บ้านยางแขวนอู่ และหมู่บ้านหนองเขาควาย ต าบลบึงกอก ได้แก่ หมู่บ้านหนองบัว ต าบลพันเสา ได้แก่ หมู่บ้านแหลมมะค่า 
หมู่บ้านหนองตาเขียว หมู่บ้านหล่ายขานาง หมู่บ้านดงยาง และหมู่บ้านบ่อทอง ต าบลอิทก ได้แก่ หมู่บ้านวัดกลาง ต าบล
ชุมแสงสงคราม ได้แก่ หมู่บ้านคุยขวาง หมู่บ้านคุยม่วง หมู่บ้านหนองขานาง หมู่บ้านห้วงกระได และหมู่บ้านหนองแพงพวย 
ต าบลหนองกุลา ได้แก่ หมู่บ้านใหม่คลองเจริญ ต าบลพัฒนานิคม ได้แก่ หมู่บ้านคอลงน้ าเย็น จากการย้ายถิ่นฐานชาวไทยทรง
ด าได้น าเอาวัฒนธรรมด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตนมาด้วยและสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน  
     ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาต ารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงด า ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแหลมมะค่า  ต าบลพันเสา อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการรวบรวมและรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารของชาวไทยทรงด าให้คงอยู่ต่อไปโดย
เล็งเห็นคุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่จากผู้สูงอายุโดยการสัมภาษณ์  ซึ่งจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากการประกอบ
อาหารและการบริโภคอาหารของกลุ่มชนที่แตกต่างกันและที่ส าคัญอาหารเหล่านั้นจะได้รับการปรับปรุงแต่งรสให้ถูกกับ
ความชอบของผู้บริโภคและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นอาหารประจ าถิ่นนั้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษารวบรวมต ารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงด า หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า  

จังหวัดพิษณุโลก 
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           ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 1.ต ารับอาหาร หมายถึง อาหารพื้นบ้าน ที่มีวิธีปรุงและส่วนผสมอาหารแตกต่างกัน ได้แก่ ประเภทแกง แจ่ว 
(น้ าพริก) ย า ปิ้ง ลาบลู่ และขนมหวาน 
 2. อาหารพื้นบ้าน หมายถึง อาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะถิ่นซึ่งเป็นอาหารที่ท าขึ้นด้วยวิธีง่ายๆ โดยอาศัย
วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมีการสืบทอดวิธีการปรุงและการรับประทานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  

 3.ชาวไทยทรงด า หมายถึง ไทยทรงด า ลาวโซ่ง หรือ ไทยโซ่ง หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งท่ีพูดภาษาไทย คน 
ไทยเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ลาว หรือลาวโซ่ง 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ชาวไทยทรงด า ผู้ให้ข้อมลูเกี่ยวกับต ารับอาหารพื้นบ้าน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแหลมมะค่า ต.พันเสา อ.บางระก า จ.

พิษณุโลก ได้จากการคัดเลือกกลุม่ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาการเลือกจาก
ประสบการณ์การท าอาหาร และการไดร้ับการยอมรับของคนในชุมชน พูดภาษาไทยทรงด าได้และมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ใช้การสุ่ม
แบบ Snowball Sampling เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้และทกัษะอย่างแทจ้ริง จ านวน 10 คน 

ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
      หมู่บ้านแหลมมะคา่ ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.การศึกษาต ารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงด าในหมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัด 

พิษณุโลก  มีวิธีในการด าเนินการศึกษาดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ค้นคว้า ต าราวิชาการที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

        ขั้นตอนท่ี 2 เก็บรวบรวมข้อมูลชาวไทยทรงด าในต าบลพันเสาว่าหมู่บ้านใดมีชาวไทยทรงด ามากที่สุด 
        ขั้นตอนท่ี 3 ลงพื้นที่ส ารวจสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านและอาหารในเทศกาลตา่งๆทั้งอาหาร
คาวและอาหารหวานของชาวไทยทรงด า 
       ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้รู้เกี่ยวกับรายการอาหารและวัตถุดิบและวิธีขั้นตอน
ในการท า 
       ขั้นตอนท่ี 5 ลงพื้นที่ประกอบอาหารกับชาวบ้านโดยการให้ชาวบ้านสอนวิธีการท าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการ
ท าและรู้รสชาติที่แท้จริงของอาหารต้นต ารับชาวไทยทรงด า  

2.เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ ์
 3. การสร้างเครื่องมือ 

ด าเนินการสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนต่อไปนี ้
  3.1 การสร้างแบบสมัภาษณ์ โดยศึกษาเอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างแบบสัมภาษณ์
และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  3.2 น าแบบสัมภาษณ์ไปใช้ด าเนินการศึกษากับกลุม่ตัวอย่าง 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1-31 ตุลาคม 2560 

         5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์หลังจากนั้นเขียนรายงานและน าเสนอข้อมูลต่อไป  
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมต ารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงด า จากหมู่บ้านแหลมมะค่า 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกโดยจะน าเสนอต ารับอาหาร  รวมทั้งหมด 20 ต ารับ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่ง
ตามวิธีการปรุงอาหารแต่ละประเภท ดังนี้ 

      1. อาหารประเภทแกง จ านวน 6 ต ารับ   ดังตารางที่ 1  
 2. อาหารประเภทแจ่ว “น้ าพริก” จ านวน 3 ต ารับ ดังตารางที่ 2 
 3 .อาหารประเภทย า จ านวน 2 ต ารับ   ดังตารางที่ 3 
 4. อาหารประเภทป้ิง จ านวน 2 ต ารับ   ดังตารางที่ 4 
 5. อาหารประเภทลาบลู ่ จ านวน 1 ต ารับ ดังตารางที่ 5 
 6. ขนมหวาน  จ านวน 5 ต ารับ   ดังตารางที่ 6 
 7. อาหารประเภทผดัเผ็ด  จ านวน 1 ต ารับ ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 1 อาหารประเภทแกง 

   ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 
1. แกงบอน 

 
1. ต้นบอน        6      ต้น 
2. เนื้อหมู       200     กรัม 
3. ใบมะกรูด      5      ใบ 
4. น้ ากะทิ        ½      ถ้วยตวง 
5. น้ ามะขาม     ¼      ถ้วยตวง 
6. น้ าปลาร้า     ½      ถ้วยตวง 
7. น้ าตาลปี๊บ     3      ช้อนโต๊ะ 
8. น้ าปลา        ¼      ถ้วยตวง 
9. พริกแกงเผ็ด  50      กรัม 

1. น าต้นบอนมาปอกเปลือกและหัน่เป็นท่อน
แล้วน าเนื้อหมมูาหันเป็นช้ินพอดีค า 
2. น าพริกแกงไปผัดพอผดัพริกแกงหอมแล้วใส่
น้ ากะทิลงไปเคี่ยวจนกะทิแตกมันแล้วใส่เนื้อหม ู
3. เนื้อหมูสุกแล้วเติมน้ าเปลา่แล้วใส่ต้นบอนรอ
จนบอนเปื่อย 
4. ปรุงรสโดยใส่น้ าปลารา้ น้ ามะขาม น้ าตาลปี๊บ 
น้ าปลาใบมะกรูด แล้วยกลงได้เลย. 

2. แกงโฮเฮ 1. ปลาซิว       500     กรัม 
2. น้ าปลาร้า     ½      ถ้วยตวง 
3. ใบกะเพรา   9-10    ใบ 
4. น้ าเปล่า      3-4     ถ้วยตวง 
5. พริกแกงเผ็ด  50     กรัม 

1. น าปลาซิวมาตดัหัวแล้วล้างให้สะอาด 
2. น าพริกแกง น้ าปลาร้า น้ าเปล่า ใส่ในหม้อต้ม 
พอน้ าเดือดใส่ปลาซิว แล้วใบกะเพรา พอปลาสุก
แล้วยกลง 
 
 

3. แกงหน่อส้มใส่ไก ่

 

1. หน่อไม้ดอง  500    กรัม 
2. เนื้อไก่        350    กรัม 
3. น้ ากะทิ        2      ถ้วยตวง 
4. น้ าปลาร้า     ½      ถ้วยตวง 
5. น้ าปลา        ¼      ถ้วยตวง 
6. น้ าเปล่า      4-5     ถ้วยตวง 
7. พริกแกง      50     กรัม 

 
1. น าหน่อไม้ดองมาตม้ให้จืด แล้วหั่นไก่ช้ินพอดี
ค า 
2. ผัดพริกแกงพอพริกแกงหอมแลว้ใส่กะทิ แล้ว
ใส่ไก่ลงไปผดัพอไก่สุกแล้วเตมิน้ าเปล่า 
3. ใส่หน่อไม้ดองลงไปตั้งให้เดือดแล้วปรุงรสด้วย 
น้ าปลาร้า น้ าปลา พอสุกแล้วยกลง 

.  
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ตารางที่ 1 อาหารประเภทแกง (ตอ่) 

   ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 

4. แกงหอยขม 
 

1. หอยขม        1      กิโลกรัม 
2. ข้าวคั่ว        300    กรัม 
3. น้ าปลาร้า      1      ถ้วยตวง 
4. กะทิ            ½     ถ้วยตวง 
5. ใบชะพลู      5-6     ใบ 
6. น้ าเปล่า       4-5    ถ้วยตวง 
7. น้ าปลา         ¼     ถ้วยตวง 
8. พริกแกง       50     กรัม 

1. น าหอยขมไปลา้งน้ าให้สะอาดแล้วพักท้ิงไว้ 
แล้วหั่นใบชะพลูให้เล็กลง 
2. ผัดพริกแกงแล้วน าน้ ากะทิมาใส่แล้วใส่
น้ าเปล่าพอน้ าเดือดแล้วใส่หอยลงไป 
3. ปรุงรสด้วยน้ าปลาร้า น้ าปลา  แล้วใส่ข้าวคั่ว 
ใส่ใบชะพลู พอสุกแล้วยกลง 

5. แกงฟักทองใส่ไก ่ 1. ฟักทอง      500      กรัม 
2. เนื้อไก่        400     กรัม 
3. น้ ากะทิ        1       ถ้วยตวง 
4. น้ าปลา        ¼       ถ้วยตวง 
5. ใบแมงลัก    8-9      ยอด 
6. น้ าเปล่า      4-5      ถ้วยตวง 
7. น้ าปลาร้า     ½       ถ้วยตวง   
8. พริกแกง      50       กรัม 
 

1. ปอกฟักทองแล้วหั่นเป็นช้ินเล็กๆแล้วหั่นไก่ให้
ช้ินพอดีค า 
2. ผัดพริกแกงให้หอมแล้วใส่กะทิแล้วน าไก่ไปผัด
พอไก่สุกเติมน้ าเปล่าพอน้ าเดือดใส่ฟักทองลง 
3. ปรุงรสด้วย น้ าปลาร้า น้ าปลา ใส่ใบแมงลัก 
แล้วยกลง 
 

6. แกงผ า 1. ไข่ผ า         500      กรัม 
2. เนื้อหมูสับ   200      กรัม 
3. ใบมะกรูด     5        ใบ 
4. น้ ากะทิ        ½       ถ้วยตวง
5. น้ าปลาร้า     ½       ถ้วยตวง 
6. น้ าปลา        ¼       ถ้วยตวง 
7. น้ าเปล่า      2-3      ถ้วยตวง 
8. พริกแกง      50      กรัม 

 น าไข่ผ าไปล้างแล้ววางพักไว้แล้วน ามาต้มน้ าพอ
ไข่ผ าสุกน าไก่ใส่แล้วตามด้วยพริกแกง กะทิ 
น้ าปลาร้า น้ าปลา ใบมะกรูดพอสุกแล้วยกลง 

   
ตารางที่ 2 อาหารประเภทแจ่ว (น้ าพริก) 
 

ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 
1. แจ่วเอือดด้าน 1. พริกแห้ง     8-9        เม็ด 

2. หัวหอม       4          หัว 
3. กระเทียม    7-8        กลีบ 
4. มะแข่น       5          เม็ด 
5. มะขามเปียก ¼         ถ้วยตวง 
6. น้ าปลาร้า    ¼         ถ้วยตวง 

1. น าพริก หัวหอม กระเทียม ไปคั่วพอสุก แล้ว
น ามาโขลกรวมกันใส่มะแข่น  
2. พอละเอียดแล้วปรุงรสด้วยน้ าปลาร้า น้ า
มะขาม พอเสร็จแล้วตักใส่ถ้วย 
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   ตารางที่ 2 อาหารประเภทแจ่ว (น้ าพริก) (ต่อ) 

ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 
2. ซุปมะเขือ 
 

1. มะเขือเปราะ 8         ลูก  
2. หัวหอมแดง  3         หัว  
3. กระเทียม     1         หัว  
4. พริกสด       5          เม็ด  
5. น้ าปลาร้า     ½        ถ้วยตวง 

1. น ามะเขือไปต้มจนนิ่ม  
2. น าพริกสด หัวหอมแดง กระเทียม ไปเผา 
แล้วน ามาโขลก 
3. น ามะเขือมาโขลกรวมกับพริกน าไปผัดแล้ว
ปรุงรสด้วยน้ าปลาร้า 

3. แจ่วปลาแหระ 1. พริกสด      10         เม็ด 
2. หัวหอม       5         หัว 
3. กระเทียม    5-6       กลีบ 
4. เนื้อปลา      3         ช้อนโต๊ะ 
5. น้ าปลาร้า     ¼        ถ้วยตวง 

1. น าพริกสด หัวหอม กระเทียมไปเผาไฟให้สุก 
แล้วน ามาโขลก 
2. ปรุงรสด้วยน้ าปลาร้า แล้วใส่เนื้อปลาพอ
เสร็จแล้วตักใส่ถ้วย 
 

   
 

ตารางที่ 3 อาหารประเภทย า 
ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 

1. ย าหมูใส่ใบมะกอก 
 

1. หมูสามชั้น    350     กรัม 
2. ยอดมะกอก    10     ยอด 
3. พริกแกง        80     กรัม 
4. น้ าปลาร้า       ½     ถ้วยตวง 

1. น าหมูไปผัดจนสุก 
2. น าพริกแกงมาผัดใส่หมูจนหอม 
3. น าใบมะกอกมาต้มแล้วพักไว้ 
4. น าใบมะกอกที่พักไว้มาซอยแล้วน ามาคลุก
กับหมูที่ผัดพริกแกงไว้ แล้วปรุงรสด้วยน้ าปลา
ร้า 

2. ผักจุ๊บ 1. ผักแว่น         15     ยอด  
2. ถ่ัวฝักยาว       5      ฝัก 
3. ถ่ัวพู             4      ฝัก 
4. ต าลึง           10     ยอด 
5. ผักบุ้ง            4     ยอด 
6. พริกแกง       30     กรัม 
7. น้ าปลาร้า     1/3    ถ้วยตวง 

1. น าผักทุกอย่างไปต้มรวมกันด้วยน้ าท่ีร้อนจัด  
2. น าผักมาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ 
3. น าน้ าปลาร้าไปต้มให้สุก 
4. น าผักที่หั่นมาผสมกับพริกแกงแล้วปรุงรส
ด้วยน้ าปลาร้า  

 
ตารางที่ 4 อาหารประเภทป้ิง 

ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 
1. ปลา
ปิ้งต๊บ 

1. ปลาช่อน       1     ตัว 
2. พริกแกง      150   กรัม 
3. เนื้อปลาสับ   100   กรัม 

1. ปลาช่อนขอดเกล็ด เอาไส้ออก แล้วผ่ากลาง
ตัวปลาให้แบออก  
2. น าพริกแกงกับเนื้อปลาไปผัดรวมกันให้หอม 
3. ตักพริกแกงใส่ที่กลางตัวปลา แล้วพับหาง
ขึ้นมาทางหัว แล้วใช้ตอกมัดตัวปลาให้ติดกัน 
4. น าไปปิ้งด้วยไฟอ่อนๆ สุกเหลืองสวย  
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ตารางที่ 4 อาหารประเภทป้ิง 
ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 

2. กบโอ๋ 
 

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

1. น ากบไปล้วงไส้ออกจากทางปากแล้วล้างน้ า
ให้สะอาด โดยการเอาน้ ากรอกเข้าไปทางปาก 
2. น าพริกแกงกับเนื้อปลาไปผัดรวมกันให้หอม 
3. น าพริกแกงที่ผัดมายัดไปในปากกบ  แล้วเย็บ
ปิดปากกบ 
4. น าไปปิ้งด้วยไฟอ่อนๆ จนสุก  

    

    
ตารางที่ 5 อาหารประเภทลาบลู ่

  ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 
1. ลาบลู่ 
 

 
 
 

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. น้ าปลา         2      ช้อนโต๊ะ 

1. น าเครื่องในหมูไปต้มจนสุก แล้วน ามาหั่น
เป็นช้ินเล็กๆ 
2. น าน้ ามะนาวมาใส่หมูสับแล้วคลุกให้เข้า
กัน แล้วพักไว้ 
3. ซอยต้นหอมผักซี แล้วก็เอาก้านใบมะกรูด
ออกแล้วซอยเป็นฝอย 
4. ผัดพริกลาบให้เหลืองหอม แล้วน าเครื่อง
ในหมูที่หั่นเตรียมไว้มาผัดรวมกับหมูสับ ผัด
จนเข้ากับพริกลาบแล้วใส่เลือดลงไปผัดให้สุก 
ใส่ข้าวคั่ว ใส่ใบมะกรูด ปรุงรสแล้วปิดไฟใส่
ต้นหอมผักชี 

 
ตารางที่ 6 ขนมหวาน 

    ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 
1. ข้าวเหนียวแดง 

 

1. ข้าวเหนียวเขี้ยวงู (เก่า) 500 กรัม 
2. หัวกะทิ         300    กรัม 
3. น้ าตาลปี๊บ      350    กรัม 
4. งาขาวคั่ว        30     กรัม 
5. น้ าเปล่า         10      ถ้วย 

1. น าข้าวเหนียวแช่น้ าประมาณ 3 ช่ัวโมง 
ใส่ตะแกรงพักให้สะเด็ดน้ า 
2. น าข้าวเหนียวไปนึ่งจนสุก 
3. ใส่หัวกะทิและน้ าตาลปี๊บลงไปใน
กระทะทอง 
4. เคี่ยวจนเหนียว เดือดเป็นฟอง 
5. ใส่ข้าวเหนียว กวนจนข้าวเหนียวแห้ง 
ยกลงพักให้เย็น ใส่พิมพ์อัดแล้วโรยด้วยงา
ขาวคั่ว 
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ตารางที่ 6 ขนมหวาน (ต่อ) 
    ชื่ออาหาร     วัตถุดิบ วิธีปรุง 
3. ข้าวจี่ 1. ข้าวเหนียว    200   กรัม 

2. ไข่ไก่             1    ฟอง 
3. กะทิ             1    ช้อนโต๊ะ 
4. เกลือเล็กน้อย 

1. น ากะทิใส่ข้าวเหนียวคลุกให้เข้ากัน แล้วน า
ข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนเสียบไม้  
2. น ามาทาไข่แล้ว โรยเกลือนิดหน่อย แล้ว
น าไปปิ้งไฟอ่อนๆ จนข้าวเหนียวเกาะตัวแข็ง
ขึ้น 

4. ขนมก้อน (ขนมต้ม) 
 

 

1. มะพร้าวทึนทึกขาว  2   ถ้วย 
2. น้ าตาลปี๊บ          200  กรัม  
3. น้ าลอยดอกมะลิ   1/3   ถ้วย 
4. แป้งข้าวเหนียว       2   ถ้วย  
5. หัวกะทิ             1/3   ถ้วย 

1. ขูดมะพร้าวเป็นฝอยๆ และน ามาใส่ใน
กระทะทอง พร้อมกับน้ าตาลปี๊บ เปิดไฟปาน
กลาง ผัดไปเรื่อยๆจนแห้งก็ดับไฟ พักจนเย็น
แล้วปั้นเป็นก้อนๆ 
2. น าแป้งผสมกับกะทิ ใส่กะทิทีละนิด นวด
จนใส่กะทิหมดจนเข้ากันดี แล้วก็พักแป้ง
ประมาณ 5 นาที 
3. น าแป้งมาปั้น แบตรงกลางเพื่อใส่ไส้แล้วก็
ป้ันเป็นลูกกลมๆ น าไปต้มน้ าเดือดๆจนลอย
ขึ้นมา แล้วก็น ามาคลุกกับมะพร้าว  

5. ขนมเทียน 
 

 

1. แป้งข้าวเหนียว    1   กิโลกรัม 
2. หมูสับ             200 กรัม 
3. น้ าเปล่า             2   ถ้วยตวง 
4. ถ่ัวเหลือง          500 กรัม 
5. น้ าตาลปี๊บ         800 กรัม 
6. รากผักชี             2  ช้อนโต๊ะ 
7. พริกไทย             1  ช้อนโต๊ะ 
8. น้ าตาลทราย        1  ถ้วยตวง 
10. เกลือ               1  ช้อนโต๊ะ 

1. แช่ถั่วเหลืองไว้ประมาณ 30 นาที น าใส่ไป
นึ่งให้สุก แล้วโขลกรากชักผีพริกไทยรวมกันให้
ละเอียด 
2. ใส่หมู ถั่วเหลืองบดผัดรวมกันแล้วปรุงรส
ด้วยน้ าตาล เกลือ ผัดจนเข้ากันดี แล้วพักให้
เย็น ปั้นเป็นก้อน 
3. น้ าตาลปี๊บกับน้ าตั้งไปให้ละลาย แล้วพักให้
เย็น แล้วค่อยๆเทลงแป้งนวดจนกระทั่งแป้ง
เนียน แล้วพักไว้ 30 นาที แล้วปัน้แป้งน าใส่ไส้ 
ห่อใบตองนึ่งจนสุก 

    
ตารางที่ 7 อาหารประเภทผัดเผ็ด 

ชื่ออาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุง 
1. ผัดเผ็ดไส้หมู 

 
1. ไส้หมู         500     กรัม  
2. ถั่วฝักยาว      1      ก า 
3. พริกอ่อน     5-6     เม็ด 
4. น้ าปลา        ¼      ถ้วยตวง 
5. พริกแกง      50      กรัม     

1. น าไส้หมมูาลา้งแล้วหั่นให้ช้ินพอดีค า แล้ว
หั่น ถั่วฝักยาว แล้วพริกอ่อน 
2. ผัดพริกแกงพอหอมแล้วใสไ่สห้มูลงไปผัด
แล้วใส่ ถั่วฝักยาว พริกอ่อน แล้วปรุงรสด้วย 
น้ าปลา 
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อภิปรายผลการวิจัย 

    ผลการศึกษาพบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารจะนิยมใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น เนื้อสัตว์จะหาจาก 
แหล่งน้ าในหมู่บ้านหรือตามทุ่งนาเพราะอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านคือการปลูกข้าวเป็นหลัก ส่วนผักที่นิยมน ามาประกอบ
อาหารจะนิยมใช้ผักประเภทใบมากกว่าผักประเภทหัวและรากเนื่องจากผักประเภทใบสามารถหาได้ในท้องถิ่นและปลูกกันใน
บ้านของตนเอง เช่น  ต าลึง ถ่ัวฝักยาว มะเขือ ผักแว่น ยอดมะกอก เป็นต้นแล้วยังมีพืชผักอีกหลายชนิดที่ขึ้นตามฤดูกาลหรือ
หาได้ง่ายในหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิกุล บุญมากาศ (2544) พบว่า ต ารับอาหารพื้นบ้านของชาวยองที่อาศัยใน
จังหวัดล าพูนนิยมใช้ผักประเภทใบ ประเภทยอด ได้แก่ ยอดต าลึง ยอดฟักทอง ยอดกระถิน น ามาประกอบอาหารมากกว่าผัก
ประเภทอื่นๆ  จากการสัมภาษณ์พบว่าวิธีการประกอบอาหารที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ การแกง และไม่นิยมใช้น้ ามันในการ
ประกอบอาหารแต่นิยมใช้น้ าปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสส าหรับทุกต ารับ  เครื่องปรุงพริกแกงจะมีส่วนประกอบเหมือนกันแต่
รสชาติอาหารต่างกันขึ้นอยู่กับผักและเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการปรุง เครื่องปรุงรสหลัก ได้แก่ ปลาร้า เกลือ มะแข่น มะขามเปียก 
ส่วนลักษณะเครื่องปรุงน้ าพริกจะมีส่วนประกอบเหมือนกันที่ใช้ในการปรุง ได้แก่ กระเทียม หัวหอม ปลาร้า  การรับประทาน
น้ าพริกทุกครั้งนิยมใช้ผักสดมากกว่าผักลวก ผักต้มหรือผักนึ่งเป็นเครื่องเคียง ส่วนอาหารพื้นบ้านที่ชาวไทยทรงด านิยมท าตาม
ประเพณีหรือเทศกาลมีการใช้อาหารที่เหมือนกัน ได้แก่ แกงหน่อส้มใส่ไก่ ผักจุ๊บ แกงบอน แกงฟักทองใส่ไก่ ปลาปิ้งต๊บ กบโอ๋ 
ย าหมูใส่ใบมะกอก ผัดเผ็ดไส้หมู ลู่หมู ข้าวจี่ ขนมเทียน  ต ารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงด าที่นิยมรับประทานในงาน
ประเพณีหรือเทศกาลส าคัญๆ ได้แก่ แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บ ลาบหมูและผัดเผ็ดไส้หมู และเนื้อสัตว์ที่นิยมน ามาเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ 
เนื้อหมู เพราะชาวไทยทรงด าจะนิยมเลี้ยงหมูไว้ทุกครัวเรือนเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ เช่น ประเพณีไหวศาลประจ าหมูบาน   
ประเพณีขึ้นบานใหม  ประเพณีการเสนเฮือน (เสนเรือน)  ประเพณีการแตงงาน (งานกินหลองหรือกินดอง)  เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล ศักดาและคณะ(2558) ที่พบว่า  รูปแบบการจัดเตรียมอาหารส าหรับสมาชิกในครอบครัวมี
การปรับเปลี่ยนวิถีให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน เช่น การหุงข้าวท่ีเปลี่ยนจากการหุงข้าวแบเช็ดน้ าเป็นการหุงข้าวจากหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้าและนิยมเตรียมอาหารในปริมาณมากหรือเรียกว่าท าเป็นหม้อ เพื่อให้สามารถอุ่นไว้รับประทานได้หลายมื้อ และการ
เตรียมอาหารรูปแบบใหม่คือ เตรียมเฉพาะมื้อที่จะรับประทาน หากเป็นรูปแบบสังคมเกษตรกรรม ยังให้ความส าคัญกับการ
เตรียมอาหารมื้อเช้าอยู่มาก หากเป็นสังคมเมืองการเตรียมอาหารในมื้อเช้าจะถูกลดความส าคัญลงไปเพราะความเร่งรีบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของโสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ (2557) พบว่า  การใชประโยชนภูมิปญญาอาหารส าหรับผูคนในทองถิ่นยังคงมี 
ตอเนื่องแตมีแนวโนนลดลง มีสาเหตุจากรูปแบบการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปท าใหการเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร รับประทาน
อาหารรวมกันในครอบครัวลดนอยลง การซื้ออาหารจากผูผลติไดรับความนิยมมากข้ึน ใหความส าคัญกับการใชวัตถุดิบปรุงแตง่
และตกแตงมากขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมต ารับอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงด า หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบล
พันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง 10 คน เป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นชาวไทยทรงด าโดยก าเนิด 
เก็บข้อมูลโดยมีการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ต ารับอาหารที่รวบรวมได้ มีทั้งหมด 20 ต ารับ 
แบ่งออกเป็น อาหารประเภทแกง จ านวน 6 ต ารับ  อาหารประเภทน้ าพริก จ านวน 3 ต ารับ ขนมหวาน จ านวน 5 ต ารับ  และ
ประเภทอื่นๆ จ านวน 6 ต ารับ เนื้อสัตว์ที่นิยมน ามาประกอบอาหาร ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่และเนื้อปลา นิยมใช้ผักในท้องถิ่น
และสมุนไพรพื้นบ้านเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกต ารับ  เช่น  กระเทียม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะแข่น เป็นต้น ขนม
หวานส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบหลักจากข้าวเหนียวและแป้งข้าวเหนียว เช่น ขนมเทียน ข้าวจี่ และขนมต้ม เป็นต้น อาหารที่ชาวไทย
ทรงด านิยมใช้ในประเพณีและเทศกาลต่างๆเป็นประจ า ได้แก่ แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บและผัดเผ็ดไส้หมู ส่วนขนมหวาน ได้แก่ ขนม
ก้อนและขนมเทียน 
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ให้ข้อมูลในการท าต ารับอาหารพื้นบ้าน  
  

เอกสารอ้างอิง 
กานต์ กานต์พรรณพงศ์. (2556).  การสร้างความชอบธรรมทางอ านาจผ่านความเชื่อเร่ืองผีของชาวไทยทรงด า. (รายงาน 

ผลการวิจัย).  พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  
พรพิมล ศักดาและคณะ. (2558). การศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไททรงด า กรณีศึกษา ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม. (รายงานผลการวิจัย).  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

พระมหาอานนท์ เหลือบแล. (2552).  กว๊ามขับ : การวิเคราะห์วิถีชีวิตไทยทรงด า ในเขตอ าเภอวังทอง จังหวัด  พิษณุโลก.  
(วิทยานิพนธ์). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิกุล บุญมากาศ. (2544).  การศึกษาต ารับอาหารพ้ืนบ้านชาวยอง. (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สมคิด ศรีสิงห์. (2521).  วัฒนธรรมของไทยโซ่งด า (ลาวโซ่ง)ในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร.  (รายงานผลการวจิัย). 

กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
สร้อยน้ าค้าง มงคล. (2552).  การสืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยทรงด า. (วิทยานิพนธ์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม 
โสรจัจ์  วิสุทธิแพทย์.(2557).  ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น: การจัดการเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในภาคตะวันออก.

(วิทยานิพนธ์).  มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยสารคาม 
 

272 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

การศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 
A COMPARATIVE STUDY OF POSTGRADUATE MUSIC PROGRAMS IN MALAYSIA AND 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดท าการเรียนการสอนใน

ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารหลักสูตรดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างฯ และฐานข้อมูลการรับรองคุณวุฒิทางดนตรีทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย จากนั้นจึงน า
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) ลักษณะการเรียนระดับปริญญาโททั้งสองประเทศส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันโดยเรียนแบบเน้นรายวิชาและการท า
วิจัย (mixed mode) ส่วนในระดับปริญญาเอกประเทศมาเลเซียจะเรียนด้วยการท าวิจัยเพียงอย่างเดียว (by research) 
ในขณะที่ประเทศไทยเรียนแบบเน้นรายวิชาและการท าวิจัย (mixed mode) เพียงเท่านั้น 
  
ค าส าคัญ : 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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บทน า   
 มาเลเซีย เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีชายแดนส่วนหนึ่งติดกับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
เนื่องจาก ประเทศมาเลเซียประกอบไปด้วยประชากรที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ เช่น ชาวมาเลย์ ชาวจีน ชาวอินเดีย      
ชาวพื้นเมืองดั้งเดิม และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ซึ่งความหลากหลายเช่นนี้ท าให้มาเลเซียเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่ดึงดูดให้มี
ผู้สนใจเข้าไปท าการศึกษาวิจัยทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา (วิทย์ บัณฑิตกุล , 2555) เมื่อกล่าวถึงระบบ
การศึกษาของประเทศมาเลเซียนั้น นับเป็นระบบบริหารการศึกษาจากส่วนกลางซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง
และมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังมัธยมศึกษา อุดมศึกษา โดยที่ประเทศมาเลเซียให้ความส าคัญกับระบบ
การศึกษาเพราะเช่ือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นเอกภาพของประเทศ และเป็นกลไกในการพัฒนาคนที่สร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจภายหลังการได้รับเอกราช (ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์, 2556)  

ยิ่งไปกว่าน้ัน กระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซียยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนดนตรีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ในระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ดังนั้นดนตรีจึงนับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญช้ินหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศ (Ministry of Education Malaysia, 1995 cited in Chew, 2014: 6) ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาใน
ประเทศมาเลเซียจึงมีนโยบายในการเปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีในระดับอุดมศึกษาขึ้นมากมาย โดย
ในช่วงแรกนั้นเน้นผลิตบุคลากรทางดนตรีในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเพื่อไปประกอบอาชีพในหลายด้าน เช่น ครู 
ศิลปิน ผู้ประกอบการฯลฯ แต่ในช่วงระยะหลังนี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศมาเลเซียได้ขยายหลักสูตรการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางดนตรีในระดับที่สูงขึ้นทั้งทางด้านทักษะปฏิบัติ ทฤษฎี และงานวิจัย 
(Malaysian Qualifications Register, 2007)  
 จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ในปัจจุบันประเทศไทยก็ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเรียนการสอนดนตรีในระดับที่
สูงกว่าปริญญาตรีเช่นกัน โดยมีหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรการศึกษาดนตรีในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้มี
การศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสาขาวิชาดนตรีในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาครั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา
ในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยหวังว่างานช้ินนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยท าให้เข้าใจการดนตรีศึกษาของทั้งสอง
ประเทศในมุมมองของการศึกษาเปรียบเทียบมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการอุดมศึกษาในประเทศไทยต่อไป 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารจากการศึกษาเอกสารหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมถึงฐานข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ Malaysian Qualifications 
Register (2007) ของประเทศมาเลเซีย และฐานข้อมูลการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. (2560) โดยมีขั้นตอนการวิจัยคือ 

1. ศึกษาข้อมูลหลักสูตรของสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 
 2. เปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 
  
ผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศมาเลเซีย พบว่าปัจจุบันมีสถาบันการศึกษา 8 แห่งที่
เปิดท าการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางที่ 1 สรุปสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑติศึกษาในประเทศมาเลเซีย (เป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด) 
 

สถาบันการศึกษา ระดับปริญญา หลักสูตร สาขาวิชา ลักษณะการเรียน 

1. Sultan Idris Education  
University 
 
 

Master Master of Arts Ethnomusicology By Research 

Master of Music Composition By Research 

Performance 

Creative Music 
Technology 

Master of Education Music Education By Research,  
Mixed Mode, 
Course work 

Doctorate Doctor of Philosophy Music Education By Research 
Ethnomusicology 
Music Composition 
Music Performance 

2. Universiti Malaysia  
Sabah 

Master Master of Arts Music By Research 
Doctorate Doctor of Philosophy Music By Research 

3. Universiti Malaysia 
Sarawak 

Master Master of Arts Music By Research 
Doctorate Doctor of Philosophy Music By Research 

4. Universiti Putra  
Malaysia 

Master Master of Science Music By Research 
Doctorate Doctor of Philosophy Music By Research 

5. Universiti Sains  
Malaysia 

Master Master of Arts Music Pedagogy  
and Performance 

Mixed Mode  

Music By Research 

Ethnomusicology 

Musicology 

Composition 

Pedagogy-Music 
Education 

Doctorate Doctor of Philosophy Music By Research 

Ethnomusicology 

Musicology 

Composition 

Pedagogy-Music 
Education 
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ตารางที่ 1 สรุปสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑติศึกษาในประเทศมาเลเซีย (เป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด (ต่อ) 

 
2. ผลการศึกษาสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย พบว่ามีสถาบันการศึกษา 13 แห่งที่เปิดท าการ

เรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันการศึกษา ระดับปริญญา หลักสูตร สาขาวิชา ลักษณะการเรียน 

6. Universiti Teknologi  
MARA 

Master Master of Music 
Education 

ไม่ม ี Coursework 

Master of Music ไม่ม ี By Research 

Doctorate Doctor of Philosophy Music By Research 

7. University of Malaya Master Master of Performing 
Arts 

Music Mixed Mode 

Master of Arts Musicology By Research      

Composition 
Music Analysis 
Music Pedagogy 
Music Education 

Doctorate 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 
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ตารางที ่2 สรุปสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย 
สถาบันการศึกษา ระดับปริญญา หลักสูตร สาขาวชิา 

(แขนงวิชา) 
ลักษณะการเรียน 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master Master of Education Music Education Mixed Mode 

Master of Fine and 
Applied Arts 

Western Music 
(Composition) 
(Performance) 

Master of Arts Thai Music 

Doctorate Doctor of Fine and 
Applied Arts 

Fine and Applied Arts 
(Music) 

Mixed Mode 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล Master Master of Arts Cultural Studies 
(Ethnomusicology) 

Mixed Mode 

Music 
(Musicology) 
(Music Education) 
(Music Business) 
(Music Therapy)  

Master of Music 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

Music Performance 
and Pedagogy 
Music Composition 
and Theory 
Music Conducting 

Piano 
Accompaniment 
Jazz music 

Doctorate Doctor of Philosophy Music 
(Musicology) 
(Music Education) 

Mixed Mode 

Doctor of Music 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

Music Performance 
and Pedagogy 
Music Composition 
and Theory 
Music Conducting 

3. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

Master Master of Education Art Education 
(Music Education) 

Mixed Mode 

Master of Arts Ethnomusicology 

Doctorate Doctor of Fine and 
Applied Arts 

Ethnomusicology Mixed Mode 

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Master Master of Fine and 
Applied Arts 

Music Mixed mode 

 Doctorate Doctor of Philosophy Music Mixed Mode 
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ตารางที ่2 สรุปสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย 
สถาบันการศึกษา ระดับปริญญา หลักสูตร สาขาวชิา 

(แขนงวิชา) 
ลักษณะการเรียน 

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคราม Master Master of Music Musicology Mixed mode 
Music Education 

Doctorate Doctor of Philosophy Music 
(Musicology) 
(Music Education) 

Mixed Mode 

6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี Master Master of Music Music Mixed mode 

Doctorate Doctor of Philosophy Music Mixed Mode 

7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Master Master of Arts Music Mixed mode 

8. มหาวิทยาลัยศิลปากร Master Master of Music Music Research and 
Development 

Mixed mode 

9. มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย ์ Master Master of Education Music Education Mixed mode 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Master Master of Arts Western Music 
(Music education) 
(Music Administration) 

Mixed mode 

11. มหาวิทยาลัยพายพั Master Master of Music Music education 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 หลักสูตรที่มีเฉพาะในประเทศมาเลเซียมี 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 ทั้งสองประเทศมีการเปิดสอนสาขาวิชาทางด้านดนตรีทีห่ลากหลาย 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 นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีการเปิดแขนงย่อยทางดนตรีภายใต้สาขาทางดนตรีและ
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 ซึ่งแตกต่างจากประเทศมาเลเซียทีไ่ม่มีการเปิดแขนงย่อยเลย
ทั้งสิ้น 

3.5 ลักษณะการเรียน การศึกษาในระดับปริญญาโทของประเทศมาเลเซียมีทั้งแบบเน้นรายวิชาอย่างเดียว 
(course work), แบบเน้นท้ังรายวิชาและวิจัย (mixed mode), และแบบเน้นการท าวิจัยอย่างเดียว (by research) โดยที่ใน
ระดับปริญญาเอกนั้นจะเป็นแบบเน้นการท าวิจัยอย่างเดียว (by research) หมดทั้งสิ้น ในขณะที่การเรียนระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกในประเทศไทยจะเป็นแบบเน้นทั้งรายวิชาและวิจัย (mixed mode) ทั้งหมด 
 
อภิปรายผล  

1. สถาบันการศึกษาในประเทศไทยและมาเลเซียมีการเปิดสอนสาขาวิชาดนตรีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เหมือนกันแสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งระดับการศึกษาท่ีคล้ายคลึงกัน แต่ประเทศไทยเน้นขยายหลักสูตรทีละระดับโดยจะเห็นได้
จากท่ี 7 ใน 13 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยยังเปิดการสอนถึงระดับปริญญาโท ต่างจากประเทศมาเลเซียที่เน้นเปิดการ
สอนถึงระดับสูงสุดโดยทั้ง 8 สถาบันการศึกษาเปิดสอนถึงระดับปริญญาเอกท้ังหมด  

2. หลักสูตรที่เปิดสอนของทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันโดยมีทั้งหลักสูตรแบบทั่วไป เช่น Master of Arts, 
Master of Education, และ Doctor of Philosophy และหลักสูตรเฉพาะทางด้านดนตร ี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 แต่ด้วยข้อจ ากัดหรือกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ เช่น เกณฑ์ด้านคุณวุฒิหรือจ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้บางสถานศึกษาไม่สามารถเปิดหลักสูตร
หรือสาขาวิชาทางดนตรีขึ้นได้ และอาจต้องเปิดเป็นแขนงวิชาแทน  

3. แม้ลักษณะการเรียนสาขาดนตรีในระดับปริญญาโทของสองประเทศจะคล้ายคลึงกัน คือ เป็นแบบมีทั้งรายวิชา
และการท าวิจัย (mixed mode) แต่ก็มีหลายหลักสูตรในระดับปริญญาโทของประเทศมาเลเซียเป็นการเรียนแบบเน้นท าวิจัย
อย่างเดียว (by research) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาเอกของประเทศมาเลเซีย การเรียนระดับปริญญาเอกทางดนตรี
ของประเทศมาเลเซียจะเป็นการเรียนแบบเน้นการท าวิจัยอย่างเดียวโดยไม่มีรายวิชาเลยทั้งสิ้น (by research) โดยทุก
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น Doctor of Philosophy ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าประเทศมาเลเซียมองประเด็นด้านการเรียนระดับ
ปริญญาเอกทางดนตรีว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้จากการท าวิจัยเป็นหลัก 
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4. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีแค่หลักสูตร Master of Music และ Doctor of 
Music ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน แตกต่างจากประเทศ
มาเลเซียที่แม้ว่าการเรยีนการสอนในระดบัปริญญาตรีจะใช้ภาษามลายู (Bahasa Melayu) เป็นหลัก แต่ทุกหลักสูตรทางดนตรี
ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนในประเทศและเป็นโอกาสของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการดึงดูดผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อจากต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การศึกษาเปรียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 5 
หัวข้อ ได้แก่ สถาบันการศึกษา, ระดับปริญญา, หลักสูตร, สาขาวิชา, และลักษณะการเรียน เพื่อเป็นการท าความเข้าใจการ
ดนตรีศึกษาของทั้งสองประเทศมากขึ้น และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาเป็นประเด็นในการศึกษาเพื่อพัฒนาการเปิดหลักสูตรการ
เรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีในระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยได้ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อม (STSE) ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จ านวน 31 คน จากโรงเรียน
พินิจวิทยา จังหวัดล าปาง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ประเมินผลการทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
ทางการเรียนโดยมีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระที่ 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 ข้อ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยก าหนดสถานการณ์ให้ 3 
สถานการณ์ จะถามเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 5 ด้าน คือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา การตรวจสอบผลลัพธ์ และการน าไปประยุกต์ใช้ (Richardson and Blades, 2000) น าค าตอบของนักเรียน
มาวิเคราะห์เนื้อหาตามตวับ่งช้ีความสามารถในการคดิแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามบริบทการจัดการเรียน
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE) โดยก่อนการจัดการเรียนรูน้ักเรยีนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มค า
ตอบท่ีถูกต้อง ในด้านการระบุปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้ อยู่ในกลุ่มค าตอบท่ีถูกต้องแต่ไม่ขยายความให้ครบถ้วน ในด้าน
การวิเคราะห์ปัญหา และการตรวจสอบผลลัพธ์ และช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนได้ โดยนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
ค าส าคัญ: 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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บทน า 
 การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ และมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของ
ชนิด ปริมาณ และสัดส่วนของการอยู่ร่วมกันภายในระบบสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ที่มีบทบาท และความส าคัญต่อมนุษย์เป็นหลัก
ส าคัญ โดยจะเน้นถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้หลักการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาเพื่อ
การศึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีขั้นตอนและมีเง่ือนไข ส าหรับการค้นคว้าหาความจริงต่างๆ ซึ่งขั้นตอนเหล่านั้นได้แก่ การสังเกต , 
การบันทึก, การทดลอง ขบวนการให้เหตุผล และการคิดแก้ปัญหา จนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการก าหนดมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมได้ และสามารถน าไปปฏิบัติได้กับการด าเนินชีวิต หรือน าไปปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เหมาะต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคตนั้น ควรเป็นกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยจัดการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน ระดับอายุของผู้เรียน ธรรมชาติของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาของวิชา สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และชีวิตจริงของผู้เรียน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จัดวิธีการเรียนรู้ (Learn how to learn) ที่จะติดตัวผู้เรียนตลอดไป การเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ ครูจะคอยส่งเสริมสนับสนุน สร้างสภาพแวดล้อมและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ที่จะ
เติบโตอย่างผู้รู้รอบทั้งทักษะ องค์ความรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูจะต้องเตรียมสถานการณ์ที่ผู้เรียนสนใจ กระตุ้น จูงใจ
ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น าไปเป็นโค้ช คอยช่วยเหลือ ส่งเสริม อ านวยความ
สะดวกและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อ และให้ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ ที่ถูกต้องต่อผู้เรียนเพื่อน าข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการฝึกทักษะปฏิบัติ ให้สามารถค้นคว้าเรียนรู้ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ (วิจารณ์, 
2555) 

จากปัญหาในด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  พบว่า มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 มาตรฐาน ว 2.2 คือ เข้าใจความส าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551) ดังนั้น กระบวนทัศน์
ใหม่ในการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ควรเป็นการจัดการศึกษาตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่
เน้นประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Pedretti, 2005) โดยแนวคิดนี้ได้พัฒนามาจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม ซึ่งสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ (รพีพร, 2540; สุภาวดี, 2548; อัมพวา, 2549) โดยการ
เรียนรู้รูปแบบน้ีสามารถตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนและสามารถเพิ่มพูนความรู้ใหม่ได้โดยผ่านทักษะการแก้ปัญหา การ
ลงมือปฏิบัติ และการน าไปใช้ (Carin, 1997) 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะช่วยท าให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดแบบต่างๆ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553) จากประสบการณ์ของผู้วิจัย พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจใช้แนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE) ที่มีต่อความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 
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วิธดี าเนินการวิจัย 
ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพินิจ
วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเอกชน ซึ่งมีอยู่จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 93 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพินิจ
วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเอกชน จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 31 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
3. แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครู  
4. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน  
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด (STSE) เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลังเรียน ก าหนดประเด็นในการประเมินตามแนวคิดขั้นตอนการคิด
แก้ปัญหาของ  (Richardson and Blades, 2000) คือ 1. ขั้นตั้งค าถาม จากประเด็นหรือสถานการณ์ 2. ขั้นสืบค้นหาสาเหตุ 
3. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. ขั้นน าไปปฏิบัติจริง 5. ขั้นประเมินผล โดยสร้างเป็นแบบวัดชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ การให้
คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  

2. แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหามีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้วิจัยได้สร้างสถานการณ์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 
สถานการณ์ ดังนี้ 

สถานการณ์ที่ 1 เรื่อง แหล่งน้ าแห่งชีวิต  
สถานการณ์ที่ 2 เรื่อง ดินทรงคุณค่า  
สถานการณ์ที่ 3 เรื่อง ขยะภัยล้างโลก  

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกทั้ง 5 ด้านคือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
การตรวจสอบผลลัพธ์ และการน าไปประยุกต์ใช้ ได้ 6 คะแนน ตอบถูก 1 ด้าน ได้ 1 คะแนน ตอบเนื้อหาได้เข้าเรื่องเล็กน้อย 
ได้ 0.5 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ยกเว้นด้านการน าไปประยุกต์ใช้ ตอบถูก ได้ 2 คะแนน 

3. แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครู บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้โดยบันทึกผลจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี้ ผลการจัดการเรียนการสอน, ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

4. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้สอนบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนในการท ากิจกรรม ประกอบด้วย การให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ความมุ่งมั่น และความถูกต้องของเนื้อหา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี ้
 1. ช้ีแจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึง การจัดการเรยีนรู้โดยใช้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น ไปท าการทดสอบกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ใช้เวลา 15 นาที 

3. ด าเนนิการทดลอง โดยท าการสอนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง ระหว่างที่สอนจะมีการแทรกท ากิจกรรม และให้กลุ่มตัวอยา่งคิดแก้ปัญหาตามหวัข้อสถานการณ์ที่
ก าหนดให ้
 4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชุดเดียวกับก่อนเรียน ใช้เวลา 15 นาที  
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 5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความรู้และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปญัหา แล้วน าผลทีไ่ดม้าวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการทางสถิติ  
 6. จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมลู ผลการจัดการเรยีนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิโดยใช้แนวคิด 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างด าเนินการปฏิบัติการวิจัยและหลังจากสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   
น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดความรู้ก่อน-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 เพื่อน าไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

 
ผลการวิจัย   
 ผลการศึกษาการปฏิบัติการ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
 ผู้วิจัยได้เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ด าเนินการปฏิบัติการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้โดยผู้วิจัยข้อเสนอผลการ วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ครั้ง การปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติการครั้งที่ 1  
ผู้วิจัยได้น าผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัย และผู้เรียน ท าการวิเคราะห์ ผล และสามารถสรุปปัญหาที่พบ

และแนวทางการแก้ไขในรอบการปฏิบัติการที่ 1 เพื่อปรับปรุงในรอบการปฏิบัติที่ 2 ดังนี ้
1.1 นักเรียนส่วนมากให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 

การจัดกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน แต่มีความล่าช้าอยู่บ้าง แต่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรม สื่อและเครื่องมือที่ใช้มีความ
เหมาะสมดี ในการเรียนการสอนนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ สนใจในกิจกรรม แต่นักเรียนบางส่วนไม่คอยให้ความสนใจ
ท ากิจกรรมการแก้ปัญหา และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบให้เน้นน้ าหนักการประเมินไปที่การท างานตาม
กระบวนของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มากข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท างาน
เป็นขั้นตอนมากขึ้น และมีการอภิปรายในกลุ่มถึงปัญหาที่เจอในการท างาน เพื่อท่ีจะได้ร่วมกันแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป 

1.2 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น เพราะกลัวค าตอบไม่ถูกต้อง จึงตัดสินใจด้วยการไมอ่อกความคิดเห็น 
ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มเง่ือนไขในการเสริมแรงให้กับนักเรียน โดยตอบค าถามถ้านักเรียนตอบค าถามถูกจะมีรางวัลให้ เพ่ือเพิ่มแรงจูงใจ
ในการแสดงออกของผู้เรียน 

2. การปฏิบัติการครั้งที่ 2 
ผู้วิจัยได้น าผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัย และผู้เรียน ท าการวิเคราะห์ ผล และสามารถสรุปปัญหาที่พบ

และแนวทางการแก้ไขในรอบการปฏิบัติการที่ 2 เพื่อปรับปรุงในรอบการปฏิบัติที่ 3 ดังนี ้
2.1 ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการงาน ไม่มีการวางแผนในการท างาน งานออกมาไม่ตรงตามที่วางแผนไว้ ผู้วิจัย

ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้สร้างเง่ือนไขของการ
ท างานกลุ่มต่างๆ ต้องท างานเป็นขั้นตอนตามออกแบบไว้ ไม่เช่นนั้นจะโดนหักคะแนนในการท างาน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับ
ผู้เรียน 

2.2 ผู้เรียนบางคนไม่มีความเข้าใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ท าให้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมและต้องท าความเข้าใจใน
เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงได้เตรียมข้อมูลในการสืบค้นเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน เพื่อสนับสนุนความเข้าใจของ
ผู้เรียนให้มากขึ้น 
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3. การปฏิบัติการครั้งที่ 3 
ผู้วิจัยได้น าผลของการสังเกตโดยผู้วิจัย ครูผู้ร่วมวิจัย และผู้เรียน ท าการวิเคราะห์ ผล และสามารถสรุปปัญหาที่พบ

และแนวทางการแก้ไขในรอบการปฏิบัติการที่ 3 ดังนี ้
3.1 ผู้เรียนเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมมากขึ้น โดยปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่ผู้วิจัยวางไว้ ท าให้กิจกรรมส าเร็จ 

ลุล่วงไปด้วยดี 
3.2 ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาตามโจทย์สถานการณ์ได้ มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของกิจกรรม ส่งผลให้

สามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง 
ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลหลังจากท่ีได้ท าการสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และได้ทดสอบวัดความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาของนักเรียน จ านวน 31 คน ด้วยแบบทดสอบปรนัย จ านวน 10 ข้อ ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบวดัความรู้ก่อน-หลังเรียน 

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดย
คะแนนการทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.73 และคะแนนการทดสอบวัดความรู้หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.62 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ต่วนริสา, 2552; ปรัชญา, 2553) ที่พบว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาสูงขึ้น  

 
ตารางที ่2 แสดงผลการวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

ล าดับ ด้าน   
แปรผล 

1 การระบุปญัหา 2.93 0.24 ด ี
2 การวิเคราะห์ปญัหา 3.00 0.00 ดีมาก 
3 การเสนอวิธีการแก้ปัญหา 2.96 0.17 ด ี
4 การตรวจสอบผลลัพธ์ 2.96 0.17 ด ี
5 การน าไปประยุกต์ใช้ 2.80 0.39 ด ี

รวม 2.91 0.39 ดี 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของผู้เรียนในแตล่ะด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนความสามารถในการคดิแก้ปญัหามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
2.91 จากการคดิแก้ปัญหาทั้ง 5 ดา้น ในด้านวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนสามารถท าไดด้ีกว่า ด้านการเสนอวิธีการแก้ปัญหา ด้าน
การระบุปญัหา ดา้นการน าไปประยุกต์ใช้ และด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (STSE) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่
ได้รับการสอนโดยใช้แผนการเรยีนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาค้นคว้าสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดย
แยกตามขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้น แสดงให้เห็นว่า  

การทดสอบ n            t 

ก่อนเรียน 31 6.73  
2.89 

1.71  

15.06 หลังเรียน 31 9.62 0.66 
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ขั้นที่ 1 ขั้นตั้งค าถาม การจัดการเรียนรู้ในช่วงแรก นักเรียนส่วนน้อยที่สามารถตั้งค าถามได้ตรงประเด็น แต่ต่อมา
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง  รวมทั้งตั้งปัญหาได้ชัดเจนและครอบคลุมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  

ขั้นที ่2 ขั้นสืบค้นหาสาเหตุ การจัดการเรียนรู้ในช่วงแรก นักเรียนสามารถวางแผนการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาได้ แต่ข้อมูลของนักเรียนบางคนยังไม่มีความหลากหลาย ไม่ผ่านการวิเคราะห์ และไม่ตรงประเด็น แต่ต่อมานักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถวางแผนการท างานและสืบค้นข้อมูลการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ตรงประเด็น และครอบคลุม ปัญหามากขึ้น 
รวมทั้งมีการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูล  

ขั้นที ่3 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในช่วงแรก นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
เมื่อได้ผ่านการฝึกฝนในการจัดการเรียนรู้ต่อๆ มา ท าให้กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือถามค าถาม ท าให้มีทักษะ
ในการน าเสนอดีขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันมากขึ้นท าให้ได้ความรู้ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายและ
สามารถนามาปรับปรุงข้อมูลของกลุ่มตนเองให้สมบูรณ์ขึ้นได้  

ขั้นที ่4 ขั้นน าไปปฏิบัติจริง นักเรียนได้น าความรู้การแก้ปัญหาที่ได้จากการสืบค้นและการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่ม
อื่นไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดท าโปสเตอร์ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การท า
คลิปวีดีทัศน์เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมให้รุ่นน้อง และการเขียนข้อเสนอแนะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชน ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีความหลากหลายและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้พบว่า
นักเรียนมีแนวคิดในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันด้วย  

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล ประเมินจากสถานการณ์ของปัญหาทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการระบุปัญหา, ด้านการวิเคราะห์
ปัญหา, ด้านการเสนอวิธีการแก้ปัญหา, ด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ และด้านการน าไปประยุกต์ใช้ 

การวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทั้ง 5 ด้าน มีขั้นตอนดังนี ้ 
สถานการณ์ที่ 1 เรื่อง แหล่งน้ าแห่งชีวิต 

1) ด้านการระบุปัญหา ผู้เรียนมีความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องน้ า สามารถระบุปัญหาได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียลงน้ า สารเคมีหรือการปนเปื้อนจากสารพิษในน้ า เนื่องจากมลพิษทางจารจร เช่น ฝุ่น ควัน 
เชื้อโรค ฯลฯ เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนแต่ละคน สามารถวิเคราะห์แต่ละสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง เช่น สาเหตุมาจาก
ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย และไม่มีความรู้ ไม่ทราบพิษภัยของสาร สารอาจจะเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลา ดังนั้น
จึงวิเคราะห์แนวทางสาเหตุ และร่วมกันแก้ปัญหา เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก  

3) ด้านการเสนอวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ด ีมีความเข้าใจในสถานการณ์ เช่น ควรจัดการรณรงค์ให้ไม่
ทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาปรับปรุงแก้ไข หรือช่วยเหลือ และมีการแจกใบปลิวให้ประชาชน
ร่วมกันช่วยเหลือรักษาความสะอาดในแหล่งน้ า เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

4) ด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ ผู้เรียนมีการตรวจสอบผลลัพธ์ในการเสนอวิธีแก้ปัญหา การตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น ผู้เรียนมีการบริโภค หรือใช้น้ าไปในทิศทางที่ดีขึ้น แหล่งน้ าสะอาดขึ้นเกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

5) ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงกับโรงเรียน และชุมชน มีการประยุกต์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมจริง เช่น สภาพบริบทในโรงเรียน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
สถานการณ์ที่ 2 เรื่อง ดินทรงคุณค่า 

1) ด้านการระบุปัญหา ผู้เรียนมีความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องดิน สามารถระบุปัญหาได้ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การท าการเกษตรต่างๆ ส่วนมากต้องอาศัยดินเพื่อการปลูกพืช ดินต้องท างานหนักเมื่อเจอพืชที่ท าลายดิน เจอยาฆ่าแมลง 
เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนแต่ละคน สามารถวิเคราะห์แต่ละสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง เช่น สาเหตุมาจาก
ดินเสียโดยธรรมชาติท าลาย คือ ลมแรง กระแสน้ ากัดเซาะพัดพาหน้าดินหลุดลอยหายไปและดินเสียโดยมนุษย์ท าลาย คือ 
การตัดไม้ท าลายป่า ชาวเกษตรกรท าการเกษตรไม่ถูกวิธี จึงวิเคราะห์แนวทางสาเหตุ และร่วมกันแก้ปัญหา เกณฑ์ของนักเรียน
อยู่ในระดับดีมาก  

3) ด้านการเสนอวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ดี มีความเข้าใจในสถานการณ์ เช่น การประกาศเสียงตาม 
สายในชุมชนโดยเสนอวิธีการแก้ปัญหาดังนี้ การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวหน้ากระดานเพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะ

หน้าดินการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อเป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลาย และจะได้ช่วยเก็บน้ าให้อยู่ในดินในชุมช้ืน, การ
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ปลูกพืชตระกูลถั่วเอาสลับกับพืชชนิดอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มไนโตเจนให้กับดิน, การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเป็น
การไม่ท าให้ดินเสียและรักษาดินได้และการปลูกไม้ยืนต้นที่ช่วยบ ารุงดิน อย่างฉ าฉา กระถินเทพา กระถินณรงค์ เป็นต้น เกณฑ์
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

4) ด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ ผู้เรียนมีการตรวจสอบผลลัพธ์ในการเสนอวิธีแก้ปัญหา การตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น ผู้เรียนเห็นคุณค่าของดินมากขึ้น และรู้จักวิธีการรักษาดิน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

5) ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงกับโรงเรียน และชุมชน มีการประยุกต์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมจริง เช่น สภาพบริบทในโรงเรียน และในชุมชน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
สถานการณ์ที่ 3 เรื่อง ขยะภัยล้างโลก  

1) ด้านการระบุปัญหา ผู้เรียนมีความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องขยะ สามารถระบุปัญหาได้ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
จ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดการบริโภคการใช้สอยมากขึ้น และการทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภทขยะ เกณฑ์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี  

2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนแต่ละคน สามารถวิเคราะห์แต่ละสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง เช่น สาเหตุมาจาก
การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองท าให้ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่มากมาย , ประชาชนยังยึดติดกับการแก้ไขปัญหาขยะแบบเดิมๆ ,
เทศบาลไม่มีแหล่งก าจัดขยะจึงต้องน าขยะไปทิ้งในพื้นที่ห่างไกล นอกพื้นที่ในป่า สถานที่รกร้าง สร้างปัญหาให้กับชุมชนใน
พื้นที่น้ันๆตามมา, ทุกคนยังมองไม่เห็นคุณค่าของขยะเพราะว่ามีมูลค่าเล็กน้อย ไม่ทราบว่าขยะบางชนิดมีมูลค่า เมื่อแยกขยะ
แล้วจะไปขายท่ีไหนหรือมีวิธีใดบ้างท่ีจะจัดการขยะได้โดยเปลี่ยนให้เป็นรายได้เข้ามา เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก  

3) ด้านการเสนอวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ดี มีความเข้าใจในสถานการณ์ เช่น การจัดท าโครงการท า
โครงการปุ๋ยหมักจากขยะสด ขยะเศษผักเศษอาหาร ในชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมืองมีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร เพื่อความ
ยั่งยืนในการท าการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้แก่ชุมชนในลักษณะต่างๆ คือ ท าแผ่นพับแจก ท าโปสเตอร์ติดต่างจุด
ต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

4) ด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ ผู้เรียนมีการตรวจสอบผลลัพธ์ในการเสนอวิธีแก้ปัญหา การตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น ผู้เรียนเห็นคุณค่าของขยะมากขึ้น ทางโรงเรียนมีการจัดแยกประเภทขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ และน า
รายได้เข้าสู่โรงเรียน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

5) ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงกับโรงเรียน และชุมชน มีการประยุกต์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมจริง เช่น สภาพบริบทในโรงเรียน และในชุมชน เกณฑ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
           จากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ต่วนริสา, 2552; ปรัชญา, 2553) ได้ท าวิจัยศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากการวิจัยผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (STSE) ที่มีต่อ
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าความสามารถในการคดิแก้ปญัหาของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวจิัยของ (ต่วนริสา, 2552; ปรัชญา, 2553) 
ที่พบว่านักเรียนที่ไดร้ับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาสูงขึ้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง,ว่าท่ี ร.ต.ชีพสิทธ์ิ ฮั่นเกียรติพงษ,์ คุณครู รอเบีย วุฒิ รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน
พินิจวิทยา และคณะอาจารย์ประจ าวิชาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ความช่วยเหลือ  และความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน เพื่อสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จากภูมิ
ปัญญาการจักสาน และเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนจ านวน 24 คน จ านวน 1 ห้องเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีการน าภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5  พลังงาน เรื่อง 
ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน จ านวน 10 ข้อ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต เรื่อง การทดสอบแป้ง
และน้ าตาลในเนื้อไม้ไผ่ จ านวน 10 ข้อ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่อง การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก จ านวน 
10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ วิเคราะห์ความแตกต่างของนักเรียนด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
(Dependent) ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยข้อค าถามจ านวน 30 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน บ้านห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มกีารถ่ายทอดโดยอาศัย รูปแบบ
ของการพูด การบอกเล่าบรรยายด้วยวาจา การสาธิต โดยการอธิบายบรรยายในรูปธรรม เป็นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็น
ขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08 , 80.83 , 80.00 / 85.55 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 
ค าส าคัญ : การถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  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    
 
บทน า 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ชุมชนได้สะสมประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ที่สะสมจากบรรพบุรุษจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
ระหว่างการสืบทอดได้มีการปรับ การประยุกต์เกิดเป็นความรู้ใหม่ ตามสภาพการณ์ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
ยุคแต่ละสมัย เป็นองค์ความรู้ที่ชุมชนคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่น ามาแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิต การจักสานเป็น
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นไทยท่ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตทั้งทางด้านการอ านวยความสะดวก และด้านคุณค่าทางจิตใจ มีความ
งดงามประณีต มีการน างานจักสานมาพัฒนา สร้างสรรค์เกิดเป็นงานจักสานแบบใหม่ที่มีความทันสมัย ซึ่งงานจักสานท้องถิ่น
ในจังหวัดล าปาง เป็นงานฝีมือที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตระเอียดอ่อน ซึ่ง
ได้แก่การจักสานจากใบลาน ไม้ไผ่ และก้านมะพร้าว งานเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่น 
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษาภูมิปัญญาการจักสานหมู่บ้านห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า บุคคลที่
ประดิษฐ์เครื่องจักสานมีแต่ผู้สูงอายุ ซึ่งเด็ก วัยรุ่น และวันกลางคน ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการท าเครื่องจักสาน                   
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากข้ึน อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ Internet เข้ามาช่วยใน
การสืบค้นข้อมูล อ านวยความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงท าให้การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนใหญ่จึง
นิยมใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่วัสดุจากธรรมชาติ จึงส่งผลท าให้เครื่องจักสานที่น ามาใช้งานลดน้อยลง ส่งผลต่อ อาชีพ รายได้ 
และการสืบทอดภูมิปัญญาการจักสาน ท าให้คนรุ่นหลังไม่สนใจ ขาดความรู้ ความเข้าใจ กรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตเครื่อง
จักสาน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน เน้นการเรียนแบบการอธิบาย บรรยาย การท่องจ ามากกว่าการลงมือ
ปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะด้านการเช่ือมโยงเนื้อหา กิจกรรมในห้องเรียนและ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียน  
 การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย มองเห็นปัญหาเป็น
โจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มที่  เป็นการเรียนรู้ที่มีพลัง ต้องเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เรียน เมื่อได้เห็นสัมผัส เข้าใจ และสนุกกับกิจกรรมตามที่ผู้สอน
ได้ออกแบบการเรียนรู้  และผู้สอนก็คือแรงบันดาลใจหนึ่งของผู้เรียน เพื่อที่จะเป็นหรืออยากจะเป็นบุคคลที่มีความใฝ่                
รู้ใฝ่เรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน  แต่ในปัจจุบัน ผู้เรียนยังไม่เห็นความส าคัญ ในเรื่องของภูมิปัญญา จึงมีการประยุกต์น า
เรื่องภูมิปัญญาเข้ามาจัดการเรียนการสอน โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2551 เพื่อเป็นการพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างยั่งยืน จากงานวิจัยของ ทัศนวรรณ รามณรงค์ (2557) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนที่สามารถน าผู้เรียน 
ไปสู่การเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีหนึ่ง คือ ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่รวบรวมสื่อ 
กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตาม
จุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ท าให้
สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้  เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุล
กัน จากการศึกษางานวิจัยของ ซานีนา พลสา (2553) พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นและสามารถพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้
สูงขึ้นได้ จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน และสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาการจักสานโดยมีการเช่ือมโยงภูมิปัญญาเข้ากับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
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อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เนื่องจากโรงเรียนในหมู่บ้านห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่ท าการศึกษามี
จ านวนผู้เรียนไม่เพียงพอต่อการศึกษา จึงได้เลือกโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสานของหมู่บ้านห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เพื่อสร้าง
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาการจักสาน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มจักสานหมู่บ้านห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  24 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน จ านวน 77 คน จาก 3 ห้องเรียน 
       2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เรื่องการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาการจักสาน 
 2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา 
 3. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
       3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
  ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี ้
  ชุดที่ 1 เรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน  
  ชุดที่ 2 เรื่อง การทดสอบแป้งและน้ าตาลในเนื้อไม้ไผ่  
  ชุดที่ 3 เรื่อง การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก  
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ค าช้ีแจง, แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ค าแนะน าการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู, ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน, มาตรฐานการเรียนรู้, ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ, จุดประสงค์การเรียนรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ส่วนที่ 2 บัตรค าสั่ง, แบบทดสอบก่อนเรียน, ใบกิจกรรม, เฉลยใบกิจกรรม, ค าถามท้ายกิจกรรม, บัตร
ความรู้, แบบทดสอบหลังเรียน, เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
       4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
      1. ผู้วิจัยลงพื้นที่ส ารวจชุมชนที่มีการตั้งกลุ่มประดิษฐ์เครื่องจักสานในหมู่บ้านห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ซึ่งกลุ่มผลิตเครื่องจักสานนี้มีประมาณ 30 คน 
      2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็น และน าไปหาคุณภาพของเครื่องมือ 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อน าไปใช้ในการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านที่ท าเครื่องจักสาน ที่หมู่บ้าน                 
ห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
      3. เมื่อผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปใช้กับชาวบ้านแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ เพื่อท่ีจะวิเคราะห์ประเด็นวิทยาศาสตร์ เพื่อน ามาสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
      4. ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ช่ือว่า วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา ซึ่งชุดกิจกรรมประกอบไป
ด้วยเรื่อง การวัดอุณหภูมิในกระติบข้าวไม้ไผ่และใบลาน การทดสอบแป้งและน้ าตาลในเนื้อไม้ไผ่ และสุดท้าย การย้อมสีและ
วิเคราะห์เฉดสีของตอก  ซึ่งจะมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนจ านวนอย่างละ 30 ข้อ 
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      5. น าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
      6. น าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มทดลอง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
      7. น าผลที่ได้จากแบบทดสอบและแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ และ
น าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงชุดกิจกรรม  
      8. น าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยให้ผู้เรียนท าแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ซึ่งชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การทดสอบแป้ง
และน้ าตาลในเนื้อไม้ไผ ่หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 
        5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์เรื่องวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา ส าหรับได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 5.1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา มีรายละเอียดดังนี้ 
      5.1.1 น าคะแนนแบบทดสอบของนักเรียนแต่ล่ะคนมารวมกันและหาค่าเฉลี่ย 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  
 จากการลงพื้นส ารวจ สอบถามข้อมูล และการสัมภาษณ์ในแหล่งชุมชนหมู่บ้านห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ผลที่ได้คือ การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน หมู่บ้านห้วยเป้ง                 
ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน มีการสืบทอดแบบ การบอกเล่าบรรยายด้วย
วาจา เป็นการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับ การถ่ายทอดในรูปแบบของการพูด การสาธิต โดยการอธิบายบรรยาย
ในรูปธรรม เป็นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะผลิตเครื่องจักสานได้นั้น 
บุคคลนั้นจะต้องมีประสบการณ์ และมีใจรักในการจักสาน มีความอดทน ใจเย็น และมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเครื่องจัก
สานเพื่อใช้งานและจ าหน่าย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในส่วนของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในภูมิปัญญาการจักสานมาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ โดยผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือ จากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 3 ท่านอยู่ในระดับมาก เพื่อน าไปทดสอบกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา   
 จากการทีผู่้วิจัยได้น าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาท าการ
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

กิจกรรม 
N A X 𝐄𝟏 B F 𝐄𝟐 

เรื่องที่ 1 
 

เรื่องที่ 2 
 

เรื่องที่ 3 
 

24 
 

24 
 

24 

10 
 

10 
 

10 
 

197 
 

194 
 

 192 

82.08 
 

80.83 
 

80.00 

 
 

30 

 
 

616 

 
 

85.55 

 จากตารางที ่1 พบว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ล่ะเรื่องได้ค่าประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n �̅� �̅� 𝑺𝑫 t 

ทดสอบก่อนเรียน 
 

ทดสอบหลังเรียน 

24 
 

24 

14.25 
 

23.54 

 
9.3 

3.06 
 

2.99 
 

 
 

15.71 
 

 จากตารางที ่2 พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
 
ตารางที่ 3 เจตคตติ่อวิทยาศาสตรร์ะหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน 

เจตคตติ่อวทิยาศาสตร ์ n �̅� �̅� 𝑺𝑫 t 

ทดสอบก่อนเรียน 
 

ทดสอบหลังเรียน 

24 
 

24 

106.63 
 

120.50 

 
13.87 

12.95 
 

12.42 

 
8.85 

 จากตารางที ่3 พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
 
อภิปรายผล  
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน และสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา จากการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสานของหมู่บ้านห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า 
การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาแบบการบอกเล่าบรรยายด้วยวาจา การสาธิต               
โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับ หรือถ่ายทอดในรูปแบบของรุ่นสู่รุ่น คือ การถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูก  การ
ถ่ายทอดในรูปแบบของการพูด เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงกระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและปลอดภัย การสาธิต เป็น
การการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เห็นในแต่ล่ะขั้นตอน โดยเน้นการอธิบายบรรยายในรูปธรรม การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะ
สามารถผลิตเครื่องจักรสานได้ บุคคลนั้นจะต้องมีประสบการณ์ มีความรู้และทักษะ รวมถึงมีใจรักในงานจักสาน มีความอดทน 
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ใจเย็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเครื่องจักสานเพื่อใช้งาน และจ าหน่าย เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ชุมชน  
  จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ จึงน ามาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในส่วนของวิทยาศาสตร์ที่อยู่
ในภูมิปัญญาการจักสานมาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนห้าง
ฉัตรวิทยา โดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาการจักสาน เรื่อง วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม 
ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน  กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การทดสอบแป้งและน้ าตาลในเนื้อไม้ไผ่ 
กิจกรรมที่ 3 การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน อยู่ในระดับ
มาก เพื่อวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดย
วัดจากคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของชุดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่งผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
  จากข้อมูลชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน  ในระหว่างท าการทดลองผู้เรียนมีความ
สนใจ และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีข้อซักถามในระหว่างการทดลอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียน มีความรู้
ในเรื่องทักษะการค านวณ เรื่องของการแปลงหน่วยอุณหภูมิ องศาเซลเซียล องศาฟาเรนไฮต์, เคลวิน และ องศาโรเมอร์  
รวมทั้งสามารถน าไปใช้กับการเรียน รวมทั้งอธิบายให้เพื่อนเกิดความเข้าใจได้  
  ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การทดสอบแป้งและน้ าตาลในเนื้อไม้ไผ่ ผู้เรียนมีความตื่นเต้น ในการท าการทดสอบเรื่องแป้ง
และน้ าตาลในเนื้อไม้ไผ่ โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์และสารละลายไอโอดีนในการทดสอบน้ าตาลและแป้ง เป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนยังไม่เคยท าการทดลองมาก่อน จึงเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ และน่าเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
  ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก ผู้เรียนให้ความสนใจ ในระหว่างท าการเรียนการสอน 
ผู้เรียนซักถามบ่อยครั้ง เนื่องจากให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและใช้เครื่องมือ Colar meter (เครื่องมือวัดสี)  วิเคราะห์หาค่าเฉดสี
เพื่อเทียบสีที่ได้ ผู้เรียนมีความตั้งใจท า บางกลุ่มใช้เครื่องมือไม่ถูก แต่ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเองในระหว่างท า จนสุดท้ายก็
สามารถเทียบค่าเฉดสีได้  
  จากทั้ง 3 กิจกรรม มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 
ทั้งในส่วนของเนื้อหา ภาษา และกิจกรรม ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ที่จัดไว้ในชุดกิจกรรม มีการเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด การทดลอง การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์ 
เกิดความรู้  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการก าหนดตัวแปร ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 
และทักษะการทดลอง ตลอดจนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตน์ สุขแสงและ คณะ (2557)  
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตกรรมพื้นบ้าน : กรณีเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิดบ้านหนองห้าง ต าบลห้าง อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัยพบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานพื้นบ้านไม้ไผ่
ลายขิด มีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็นแหล่งความรู้ในการสาธิต และฝึกอบรม ระยะสั้นซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาถือ
เป็นแหล่งถ่ายทอดที่ส าคัญในการถ่ายทอดการเรียนรู้ คือการเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง และแหล่ง
ความรู้ที่ส าคัญคือ ครอบครัว ตั้งแต่พ่อสอนลูก แม่สอนลูก พี่สอนน้อง น้าสอนหลาน ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง อธิบาย
วิธีการท าโดยการบอกกล่าวหรือบางครั้งคนในหมู่บ้านก็รวมกลุ่มกันเพื่อท าเครื่องจักสาน ไม่เข้าใจปฏิบัติ ไม่ได้ก็สอบถามได้ 
การสอนไม่มีการปิดบังความรู้ สถาพร พลราชม และคณะ (2556) กล่าวว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด และ
งานวิจัยของ น้ าฝน คูเจริญไพศาล และคณะ (2559) ที่ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรือ่งการย้อมผา้จากสธีรรมชาติฯ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนคิดเป็นร้อยละ 76.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ อยู่ในระดับมาก 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Meeks, Elija Bruce (1972)  ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใช้ชุดกิจกรรมกับวิธี
สอนแบบธรรมดา  ผลการวิจัยพบว่า  วิธีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบธรรมดาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Strickland, Dorothy S. and Lesley, M.M. (1971)  ได้ศึกษาผลการใช้
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บทเรียนส าเร็จรูปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการสอนตามปกติ  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการสอบแบบปกติ   
 จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีการน าเอาปัญหาที่ได้จากข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม มาพัฒนาชุด
กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่ตรงกับสาระการเรียนรู้และตัวช้ีวัดรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงช้ันที่ 3 ได้แก่ปัญหาในเรื่องของการเก็บรักษาความร้อนของกล่องข้าวที่สานด้วยใบลานและไม้ไผ่   
ซึ่งพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมในสาระที่ 5 พลังงานเรื่อง ความร้อนในกล่องข้าวไม้ไผ่และใบลาน ปัญหาในเรื่องของมอดกินเนื้อไม้ไผ่ 
ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่ไม้ไผ่มีแหล่งสะสมของแป้งและน้ าตาล ผู้วิจัยจึงพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต เรื่อง การทดสอบแป้งและน้ าตาลในเนื้อไม้ไผ ่ปัญหาของการน าสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการจักสาน จึงท าให้ได้สี
ที่แตกต่างกันผู้วิจัยจึงพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่อง การย้อมสีและวิเคราะห์เฉดสีของตอก 
โดยมีการน าเอาเทคโนโลยี เครื่องมือ Colar meter (เครื่องมือวัดสี)  ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่าน อยู่ในระดับมาก หลังจากที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญา ส่งผลใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
สรุปผลการวิจัย   
 1. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน บ้านห้วยเป้ง ต าบลบ้านค่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีการถ่ายทอดโดย
อาศัย รูปแบบของการพูด การบอกเล่าบรรยายด้วยวาจา การสาธิต โดยการอธิบายบรรยายในรูปธรรม เป็นการลงมือปฏิบัติ
จริง เพื่อให้เห็นขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน  
 2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08 , 80.83 , 80.00/82.87  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ลงทะเบียนเรียน 
รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์ส าหรบับริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 จ านวนทั้งหมด 157 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาท่ีเคยผ่านการ
ลงทะเบียนในรายวิชานี้มาแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชานี้ การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านเจตคติ ด้านนิสัยในการเรียน และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ
วิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม 3.63, 3.73 และ 3.94 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก และมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเรยีนรู ้เจตคติ นิสยัในการเรียน และแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 

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. 
 
บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหา
เป็น และยังเป็นรากฐานของวิทยาการทุกแขนงวิชาอีกด้วย โดยรายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธุ รกิจและ
เศรษฐศาสตร์ 1 เป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ 
และจัดการเรียนสอนส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในทุกภาคการศึกษา  ซึ่งคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่มีความส าคัญและทั้งยัง
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการเรียนการสอน เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้ผู้เรียน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
เป็นเหตุเป็นผล มีความละเอียด รอบคอบ ท้ังยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ได้  
 จากการสอนในรายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 ที่ผ่านมาผู้สอนได้ สังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชานี้ พบว่า นักศึกษาจะให้ความสนใจเรียนเฉพาะบางคนเท่านั้น ซึ่งท าให้ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ในรายวิชานี้ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า และเมื่อน าเปอร์เซ็นต์การ
ยกเลิกกระบวนวิชาและไม่ผ่านกระบวนวิชานี้มารวมกันแล้ว ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาเกือบถึง 50 เปอร์เซ็นต์ สมควร 
จ าเริญพัฒน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน
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เดิม ความถนัดทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในส่วนของตัวแปรที่
มีอิทธิพล มณิตา เรืองสินชัยวานิช (2009) กล่าวว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ เวลาที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติมและคุณภาพการสอน ตัวแปรที่มีอิทธิพล ในรูปที่ เป็นสาเหตุโดยทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ความถนัดทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญวิชาหนึ่ง เป็นวิชาที่สร้างสรรค์มนุษย์เกี่ยวกับความคิด โดยให้คิดอย่างเป็นระบบ
มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาจึงต้องมีความสนใจและเอาใจใส่
ต่อการเรียน ซึ่งนิสัยทางการเรียนเป็นหนึ่งเครื่องมือในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อัจฉรา เพ่งเล็งผลและคณะ. 
2551; อ้างอิงจาก นิพนธ์ สินพูน. 2545.) แล้วนิสัยการเรียนเป็นตัวท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ทุกระดับช้ัน ความส าเร็จ
ในการจัดการศึกษา บ่งบอกถึงคุณภาพของนักศึกษา เช่น การพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (เติมศักดิ์      
คทวณิช. 2549; อ้างอิงจาก ไพศาล หวังพานิช. 2523) และ กู๊ดและคนอื่นๆ (เติมศักดิ์ คทวณิช. 2549; อ้างอิงจาก Good 
and Others. 1973) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ที่ได้รับ
มาแล้ว ซึ่งได้จากผลการทดสอบของครูหรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือท้ังสองอย่างรวมกัน  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะท าการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรยีนในรายวิชา คศ 
105 คณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตร์ 1  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 แบบวัดนิสัยในการเรียน และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ  โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา คศ 105 คณิตศาสตร์ส าหรับ
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 ในปีการศึกษา 2555 ภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวนทั้งสิ้น 157 คน 
 
ผลการวิจัย 
 จากกรารวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ส่วน พบว่า 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 และเป็นเพศชาย จ านวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ตารางที่ 2 เพศชายจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าเพศหญิง โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 1.98 และส่วนใหญ่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมอยูร่ะหว่าง 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ  70.7 และยังพบว่าสถติิในการขาดเรียนในรายวิชานี้ในเทอมที่ผ่าน
มา ร้อยละ 49.0 ไม่เคยขาดเรียนเลย และร้อยละ 1.3 ขาดเรียนมากกว่า 6 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เพศหญงิจะขาดเรยีนมากกว่าเพศ
ชาย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.72 ตามตารางที่ 3 ในการลงทะเบยีนเรยีนในรายวิชาน้ี ร้อยละ 82.8 ที่เคยลงทะเบียนแล้วจ านวน 1 
ครั้ง ร้อยละ 16.6 ลงเรียนมาแล้วจ านวน 2 ครั้ง และ ร้อยละ 0.6 ลงเรียนมากกว่า 2 ครั้ง เหตุผลที่ลงเรียนมากกว่า 1 ครั้ง 
เพราะไม่ผา่นกระบวนวิชานี้จ านวน 1 ครั้ง ร้อยละ 63.7 ส าหรับผู้ที่ไมผ่่านกระบวนวิชานี้จ านวน 4 ครั้ง ซึ่งมากท่ีสุดในการ 
ลงทะเบียน เรียนครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 1.3 

ส่วนท่ี 2 แบบวัดเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 
 
ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติ 

เจตคต ิ Mean S.D. ความ 
หมาย 

1. วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ท าให้คนมีเหตุผล 3.87 0.70 มาก 
2. ช่ัวโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์เปน็เวลาที่ข้าพเจ้ามีความสุขท่ีสุด 3.30 0.84 ปานกลาง 
3. ถ้าจ าเป็นต้องหนีเรียนวิชาแรกที่คิดคือวิชาคณิตศาสตร ์ 2.90 1.16 ปานกลาง 
4. วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่น่าสนใจ 3.46 0.78 ปานกลาง 
5. ข้าพเจ้าคิดว่าไม่สามารถแก้ปญัหาคณิตศาสตรไ์ด้ 3.04 0.92 ปานกลาง 
6. ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ 3.73 0.67 มาก 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติ (ต่อ) 

เจตคต ิ Mean S.D. ความ 
หมาย 

7. วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ฝึกให้คนฉลาด มีไหวพริบ 4.01 0.78 มาก 
8. ข้าพเจ้าแสดงคามคิดเห็นทันทีเมื่ออาจารย์เปิดโอกาสในช่ัวโมงเรยีนวิชา
คณิตศาสตร ์

3.40 0.76 ปานกลาง 

9. การฝึกทักษะบ่อยๆ ท าให้ข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน 3.94 0.79 มาก 
10. เมื่อเรียนวิชาคณติศาสตรไ์มเ่ข้าใจ ข้าพเจ้าจะหาเวลาปรึกษาอาจารย์ทุกครั้ง 3.50 0.75 ปานกลาง 
11. วิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการศึกษาในสาขาวิชาของข้าพเจ้า 3.83 0.97 มาก 
12. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้ข้าพเจ้ารู้จักคดิ และแก้ปญัหาได้ 3.92 0.87 มาก 
13. ถึงแม้ว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างยาก ข้าพเจ้าก็ยังอยากเรียน 3.45 1.04 ปานกลาง 
14. วิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.98 0.78 มาก 
15. ข้าพเจ้าเกิดความกลัวเมื่อคดิว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้ผลการเรยีน
ตกต่ า 

4.25 0.83 มาก 

16. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.15 1.07 ปานกลาง 
17. เมื่อพบข้อสอบที่ยากๆ ท าให้ข้าพเจ้าไม่อยากท าข้อสอบต่อไป 3.68 0.96 มาก 
18. ผลการเรียนของข้าพเจ้าจะดขีึ้นถ้าไม่มีเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.60 1.07 มาก 
19. การเรียนวิชาคณติศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ารูส้ึกกว้างขวางทางความคิดมากข้ึน 3.60 0.73 มาก 
20. วิชาคณิตศาสตร์ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนรู้จักแก้ปญัหา 3.88 0.77 มาก 

ภาพรวมของเจตคติต่อรายวิชา 3.63 0.94 มาก 
จากตารางที่ 1 ในการวัดเจตคติ คะแนนเฉลีย่ของแบบวัดมีค่าเท่ากบั 3.63 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เกดิความกลัวเมื่อ

คิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้ผลการเรยีนตกต่ า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 แต่ก็ยังคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึก
ให้คนฉลาด มไีหวพริบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 ข้อความที่มีคะแนนเฉลีย่น้อยท่ีสุดคือ ถ้าจ าเป็นต้องหนีเรียนวิชาแรกที่
คิดคือวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 
  ส่วนท่ี 3 แบบวัดนิสัยในการเรียน 
 
ตารางที ่2   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดนสิัยในการเรยีน 

แบบวัดนิสัยในการเรยีน Mean S.D. ความ 
หมาย 

1. เมื่อข้าพเจ้าประสบปญัหาเกี่ยวกับการเรยีน ข้าพเจ้าจะปรึกษาหารือกับ
อาจารย ์

3.69 0.72 มาก 

2. ก่อนลงมือท าแบบฝึกหัดที่ได้รบัมอบหมาย ข้าพเจ้าต้องแน่ใจว่าเข้าใจในสิ่งที่
ต้องการจะท าอย่างแจ่มแจ้งเสียกอ่น 

3.89 0.65 มาก 

3. ข้าพเจ้าพยายามที่จะแกไ้ขข้อผดิพลาดในแบบฝึกหัดทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
หลังจากท่ีอาจารย์ไดเ้ฉลยแล้ว 

3.98 0.66 มาก 

4. ถึงแม้ว่าแบบฝึกหัดหรืองานท่ีได้รับมอบหมายในบางวิชาจะน่าเบือ่ ข้าพเจ้าก็
พยายามตั้งใจท าจนเสรจ็ 

3.95 0.77 มาก 

5. ในการสอบถ้ามีเวลาเหลือ ข้าพเจ้าจะตรวจค าตอบก่อนท่ีจะส่งกระดาษค าตอบ
นั้น 

3.89 0.79 มาก 

6. ข้าพเจ้าท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองทุกครั้งและไมล่อกผู้อื่น 3.57 1.10 มาก 
7. ถ้าข้าพเจ้าท าแบบฝึกหัดไม่ทันข้าพเจ้าจะลอกเพื่อน เพื่อให้มีงานส่งอาจารย์ 3.52 0.91 มาก 
8. ข้าพเจ้าพยายามเลือกที่น่ังข้างหลังห้องในระหว่างช่ัวโมงเรยีน เพราะไม่ชอบให้
อาจารย์เรียกตอบ 

2.71 1.32 ปานกลาง 
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ตารางที ่2   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดนสิัยในการเรยีน (ต่อ) 

แบบวัดนิสัยในการเรยีน Mean S.D. ความ 
หมาย 

9. ข้าพเจ้าเอาใจใส่เป็นพิเศษในดา้นความสะอาด เรยีบร้อยในการท าแบบฝึกหัด
หรือรายงานส่งอาจารย ์

3.96 0.75 มาก 

10. ข้าพเจ้าท างานที่ไดร้ับมอบหมายทันทีที่อาจารย์มอบหมายให้ เพือ่ไม่ให้งาน
ค้างส่ง 

3.96 0.85 มาก 

11. หลังจากสอบเสร็จแล้ว ข้าพเจา้จะรีบซักถามอาจารย์หรือพยายามค้นคว้าหา
ค าตอบท่ีข้าพเจ้าตอบไมไ่ด้ในการสอบ 

3.44 0.86 ปานกลาง 

12. ข้าพเจ้ามัวสนใจกับการลอกข้อความบนหน้าจอ ท าให้ฟังอาจารย์สอนไม่ทัน 3.11 1.16 ปานกลาง 
13. เมื่ออาจารย์ต าหนิหรือวิจารณง์านท่ีข้าพเจ้าท า ข้าพเจ้าจะมีความพยายามใน
ครั้งต่อไปมากข้ึน 

4.01 0.75 มาก 

14. เมื่อข้าพเจ้าทราบก าหนดการสอบ ข้าพเจ้าจะวางแผนในการอ่านหนังสือเพื่อ
เตรียมตัวสอบทันที 

3.90 0.80 มาก 

15. ข้าพเจ้ามีสมาธิในการอ่านหนงัสือไม่นาน 3.62 1.10 มาก 
16. เมื่ออาจารย์ถามในห้องเรยีน ข้าพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยงการตอบหรือก้มหน้า 3.04 1.09 ปานกลาง 
17. ในขณะที่สอบข้าพเจ้ามักจะเวน้ข้อสอบท่ีท าไม่ได้ก่อนแล้วค่อยยอ้นกลับมาท า
ทีหลัง 

4.15 0.77 มาก 

18. ข้าพเจ้าท าแบบฝึกหัดทุกครั้งเมื่อเรียนจบเนื้อหาในแตล่ะบท 3.71 0.78 มาก 
19. ถ้าไม่จ าเป็นหรือป่วยจริง ข้าพเจ้าจะไม่ขาดเรียน 4.26 0.82 มาก 
20. ข้าพเจ้ามีความขยันมากขึ้นเมือ่รู้ว่าได้คะแนนสอบน้อยกว่าเพื่อน 4.16 0.76 มาก 

ภาพรวมของแบบวัดนิสยัในการเรยีน 3.73 0.46 มาก 
จากตารางที่ 2 ในการวัดนิสัยในการเรียน คะแนนเฉลี่ยของแบบวัดมีค่าเท่ากับ 3.73 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่า 

ถ้าไม่จ าเป็นหรือป่วยจริง จะไม่ขาดเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และยังคิดว่าต้องขยันมากขึ้นเมื่อรู้ว่าได้คะแนนสอบน้อย
กว่าเพื่อน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ข้อความที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักศึกษาพยายามที่จะเลือกนั่งข้างหลังห้องใน
ระหว่างช่ัวโมงเรียน เพราะไม่ชอบให้อาจารย์เรียกตอบ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.70  

ส่วนท่ี 4 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 

ตารางที ่3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดนิสัยในการเรยีน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ Mean S.D. ความ 

หมาย 
1. ข้าพเจ้าจะมุ่งเรยีนหนังสืออย่างหนัก เพื่อต้องการให้ตนเองประสบความส าเร็จ 4.17 0.91 มาก 
2. ข้าพเจ้าต้องการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ 4.17 0.82 มาก 
3. เมื่อไดล้งมือท าสิ่งใดแล้ว ข้าพเจ้าจะพยายามท าสิ่งนั้นให้ดีทีสุ่ด 4.06 0.73 มาก 
4. ข้าพเจ้าต้องการเพิ่มเกรดเฉลี่ยในการเรียน 4.36 0.76 มาก 
5. ข้าพเจ้าเรียนหนังสือไปวันๆ โดยไม่คาดหวังว่าจะเรียนไดส้ าเรจ็มากน้อย
เพียงใด 

2.44 1.31 ปานกลาง 

6. ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนวิชาหรือเนื้อหาที่ยากๆ เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
ของตนเองเป็นอย่างยิ่ง 

3.65 0.82 มาก 

7. ข้าพเจ้าจะพยายามทุ่มเทเวลาให้มากขึ้นส าหรับแบบฝึกหัดข้อที่ยากๆ 3.71 0.82 มาก 
8. ข้าพเจ้าจะเกิดความภมูิใจเป็นอย่างมาก ถ้าคะแนนในการสอบแต่ละครั้งเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ 

4.36 0.79 มาก 

9. ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้มีการศึกษาดี 4.25 0.83 มาก 
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ตารางที ่3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดนิสัยในการเรยีน (ต่อ) 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ Mean S.D. ความ 
หมาย 

10. ข้าพเจ้ารูส้ึกผดิหวังมากถ้าอาจารยไ์ม่เข้าสอนในคาบเรยีนนั้น 3.46 0.89 ปานกลาง 
11. การเรียนของข้าพเจ้าจะต้องพัฒนาและดีขึ้นเรื่อยๆ 4.15 0.71 มาก 
12. ข้าพเจ้าเชื่อว่า ไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของตนเอง 4.18 0.77 มาก 
13. ข้าพเจ้าหวังไว้ว่าวันหน่ึงความส าเรจ็จากการเรียนของข้าพเจ้าจะต้องน า
ช่ือเสียงมาสู่วงศ์ตระกลู 

4.22 0.86 มาก 

14. ข้าพเจ้าอยากท างานท่ีมีความยากหรืองานท่ีต้องใช้ความพยายามสูง 3.91 0.84 มาก 
15. เมื่อข้าพเจ้ารู้ตัวว่าเรียนหนังสอือ่อนกว่าเพื่อนๆ ข้าพเจ้าจะหาวธิีใหม่เพื่อท า
สิ่งนั้นให้ส าเร็จ 

4.08 0.78 มาก 

16. ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่ในตนเองสูง 3.67 0.84 มาก 
17. เมื่อประสบความลม้เหลวหรือท างานผิดพลาด ข้าพเจ้าจะหาวิธีใหม่เพื่อท าสิ่ง
นั้นให้ส าเรจ็ 

3.99 0.64 มาก 

18. ข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าตนเองต้องประสบความส าเรจ็ในการเรียนอย่างแน่นอน 3.94 0.79 มาก 
19. ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส าเรจ็อยู่ท่ีนั้น เป็นส านวนที่ข้าพเจ้าคิดเสมอ
เวลาท างาน 

4.21 0.76 มาก 

20. ในการเปรียบเทียบผลการเรียนหรือผลการสอบต่างๆ ข้าพเจ้ามกัเปรียบเทียบ
กับผู้ที่มีความสามารถมากกว่า 

3.82 0.88 มาก 

ภาพรวมของแบบวัดนิสยัในการเรยีน 3.94 0.93 มาก 
จากตารางที่ 3 ในการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คะแนนเฉลี่ยของแบบวัดมีค่าเท่ากับ 3.94 โดยนักศึกษาสว่นใหญ่บอก

ว่า ต้องการเพิ่มเกรดเฉลี่ยในการเรียนและจะเกดิความภูมิใจเป็นอยา่งมาก ถ้าคะแนนสอบแตล่ะครั้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.36 และยังต้องการเป็นผูม้ีการศึกษาดี โดยมคีะแนนเฉลีย่อยู่ที่ 4.25 ข้อความที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
คือ นักศึกษาเรียนหนังสือไปวันๆ โดยไม่คาดหวังว่าจะเรียนได้ส าเร็จมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ 2.44 
 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติ นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 เจตคต ิ นิสัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
เจตคต ิ  0.687** 0.707** 

การวัดนิสยัในการเรียน   0.742** 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ    
** มีนัยส าคญัทางสถิติที่  0.01 
 จากตารางที่ 4  พบว่า แบบสอบถามทั้ง 3 แบบ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก ในระดับสูง 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการลงทะเบียนซ้ าก็ยังคง มีเจตคติ การวัด
นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากที่สรุปผลข้างต้นแล้ว ยังพบว่า ในด้านเจคตคิ 
นักศึกษายังคงยอมรับว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้เป็นคนมีเหตุผล วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกให้รู้จั กคิดและ
แก้ปัญหาได้ และวิชาคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา แต่นักศึกษาก็ไม่อยากท าข้อสอบต่อไป เนื่องจากข้อสอบยาก 
และมีความคิดเห็นว่า ผลการเรียนของนักศึกษาจะดีขึ้นถ้าไม่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนในด้านการวัดนิสัยในการเรียน 
นักศึกษายังคงยอมรับว่า นักศึกษาจะเว้นข้อสอบที่ท าไม่ได้ไว้ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาท าอีกครั้ง และเมื่อใดที่มีการติติงจาก
ผู้สอน นักศึกษาจะพยายามท ามากข้ึนในครั้งถัดๆ ไป แต่เมื่อไรที่มีการท างานแล้วท าไม่ทันจะท าการลอกเพื่อนเพื่อให้มีงานมา
ส่ง และในด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นักศึกษายอมรับว่า ความส าเร็จจาการเรียนจะน ามาซึ่งช่ือเสียงมาสู่วงศ์ตระกูลความ
พยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ท่ีนั่น และไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถ และในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ด้าน 
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ยังมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สุพัตราและคณะ กล่าวไว้ว่า ทัศนคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
และอัฉราและคณะ กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ จากผลการวิจัย ผู้วิจัยคิดว่า จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่จะช่วยในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาคณติศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ ที่ให้งบประมาณในกรท าวิจัยในครั้งน้ี 
และขอขอบคุณผู้ทรงคณุวุฒิที่ท าให้บทความนี้สมบูรณ์มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลกเขต 3 โดยเป็นการศึกษาวิจัยกรอบแนวคิดมาตรฐาน
วิชาชีพของครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน  คือ   
1)  ด้านการเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  และปรับปรุงนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  2)  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  3)  ด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จ านวน 306 ราย  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 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) 
 
ค าส าคัญ  :  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   
 
บทน า 
 ขออัญเชิญพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร  
เมื่อวันท่ี  12  ธันวาคม  2510  ความว่า 

“งานด้านการศึกษาเป็นงานส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ  เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น  ข้ึนอยู่กับ
การศึกษาของชาติเป็นใหญ่  ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว  ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทั้งมี
สัญญาณบางอย่างเกิดขึ้น  ด้วยว่าพลเมืองของเราบางส่วนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ  ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก
ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป  เราอาจจะเอาตัวไม่รอด  ประกฎการณ์เช่นนี้นอกจากเหตุอื่นแล้วต้องมีเหตุมาจากการจัดการศึกษา
ด้วยอย่างแน่นอน  เราต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น” พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสาทมิตร เมื่อวันท่ี  12  ธันวาคม  2510 (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,  2558  :  3) 
ดังนั้นประเทศจ าเป็นต้องมีพลเมืองที่มีการศึกษาดี  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์  ส่งผล
กระทบให้การศึกษาไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  มีสติปัญญา
เจริญงอกงามเพื่อจะได้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ประสบการณ์อื่นๆ  ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้  (ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล,  ม.ป.ป.  :  5)  ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะกระตุ้นการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน  (สุชาติ  วงศ์สุวรรณ,  2542  :  1) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและได้ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดให้อยู่ในหมวด 9 มาตรา 63-69 ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมโลกปัจจุบัน อัน
จะส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-
2556 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจด้านต่างๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการด าเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท่ีจะประสานความร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันความรู้ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและใน
การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนนั้น  ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการ
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ปฏิรูปการศึกษา  โดยบุคลากรครูมีสว่นส าคัญในการผลกัดันและส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะด้านเทคโนโลยีมากท่ีสุด  ครูจ าเป็นท่ี
จะต้องมีทักษะความรู้ในด้านนี้อย่างดีเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ต้องก้าวเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 ในอนาคต  
ซึ่งให้ความส าคัญกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้  สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน
และการพัฒนาครู  การพัฒนาเนื้อหาสาระ  เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
การประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต3,  2556  :  3) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ นาทัน (2550) พบว่าโครงสร้าง
พื้นฐานและทรัพยากรที่จ าเป็นไม่เพียงพออีกทั้งคอมพิวเตอร์มีน้อยด้านการด าเนินการ ต่าง ๆ ด้าน ICT ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินงานท่ีก าหนด ขาดผู้มีความเช่ียวชาญมาดูแลระบบเครือข่ายขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรใน
ด้าน ICT  ได้อย่างถูกต้อง ด้านการจัดการเรียนการสอนขาดการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ 
เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 – 
2561 ที่ใช้ให้เห็นผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนแม่บท ICT เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 - 
2556 สภาพปัญหาการใช้ ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ท่ีประสบปัญหาในการเข้าถึงความรู้เนื่องจากระบบเครือข่ายและ
ความรวดเร็วในการเช่ือมต่อท าให้ไม่สามารถใช้สื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้มีการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ใน
รายวิชาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนยังไม่ครบเนื้อหาสาระวิชา 
 สรุปได้ว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ  เพราะการศึกษาเป็นฟันเฟืองที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาต่างๆ ทั้งด้าน
บุคคลและสังคมซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมีส่วนผลักดันให้กระบวนการจัดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยครูต้องอาศัยการพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่
หยุดยั้งเพื่อนน าไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเป็นส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่บุคลากรครูจ าเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ความรู้ ความสามารถและทักษะ หรือที่เรียกว่า สมรรถนะของบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับครูที่ใช้กับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ครูจ าเป็นต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพสมรรถนะครูด้าน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
เพื่อให้ทราบถึงสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะครดู้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 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
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 3 ) การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเป็น
การศึกษาในเชิงปริมาณขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจ านวน  1,504  คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการ
ค านวณของเคจซี่และมอร์แกน  ได้เป็นจ านวน  306  คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  จากนั้นน าผลการศึกษาที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ังใน
ภาพรวมด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดและรายดา้นข้อที่มีค่าเฉลีย่ต่ าที่สุดสามอันดบัแรกของทุกด้าน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์สภาพสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3   

ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  โดยรวมและเป็นรายด้าน 

สภาพสมรรถนะครูด้านการใช้นวตักรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

x̄  S.D. ระดับ 

1.  ด้านการเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง   
และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผู้้เรยีน 
เกิดการเรียนรู้ที่ด ี

3.56 0.62 มาก 

2.  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ที่ด ี

3.60 0.64 มาก 

3.   ด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.60 0.65 มาก 

รวม 3.59 0.57 มาก 
 ระดับของสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ในภาพรวมทั้ง  3  ด้าน  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า  ด้านที่มีสภาพสมรรถนะครูสูงสุด  คือด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่
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หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รองลงมา  คือ  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ดี  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  และที่ด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง  และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
อยู่ในระดับมาก 
 ด้านการเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  ระดับของสภาพการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  สมรรถนะครูด้านการเลือกใช้  
ออกแบบ  สร้าง  และปรับปรุงนวัตกรรมที่มีระดับสูงสุด  คือ  ข้อ  1.1  ท่านมีความรู้ในการเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีในการสอนแต่ละครั้ง  รองลงมา  คือ  ข้อ  1.5  ท่านมีทักษะในการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  ข้อ  1.12  ท่านมีเจตคติที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการ
จัดการเรียนการสอน  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ข้อ  1.3  ท่านมีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอน 
 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  ระดับของสภาพการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 
3  ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  สมรรถนะครูด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มี
ระดับสูงสุด  คือ  ข้อ  2.2  ท่านมีความรู้ค้นคว้าพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
ครั้ง  รองลงมา  คือ  ข้อ  2.3  ท่านมีทักษะในการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  
ข้อ  2.7  ท่านฝึกฝนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นประจ า  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
คือ  ข้อ  2.9  ท่านได้รับความรู้ด้านการพัฒนาการใช้สารสนเทศในการสอนแล้วน าไปใช้ได้ 
 ด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ระดับของสภาพการพัฒนาสมรรถนะ
ครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3  ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  สมรรถนะครูด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ที่มีระดับสูงสุด  คือ  ข้อ  3.7  ท่านมีเจตคติที่ดีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนได้  รองลงมา  คือ  ข้อ  3.5  ท่านมีเจตคติที่ดีในการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอน  ข้อ  3.3  ท่านมีการค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ข้อ  3.4  ท่านมีทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 จากการศึกษาที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยในภาพรวมด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดและรายด้านข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดสามอันดับแรกของทุกด้าน เพื่อน าไปพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาต่อไป 

สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ในภาพรวมทุกด้าน  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  ด้านท่ีมีสภาพสมรรถนะครูสูงสุด  คือด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  คือ  ด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง  และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  อาจ
เนื่องมาจากการเห็นความส าคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้
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ผู้เรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี แล้วครูยังได้รวบรวมความรู้ในท้องถิ่นมาใช้สอนผู้เรียนเพื่อจัดท า
แผนการสอนพร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อบูรณาการให้เด็กผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจาวันได ้ดังนั้นเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูภายในสถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญ จึง
จัดให้มีการศึกษา  ค้นคว้า อบรมครูเพื่อสนองนโยบายการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปรีชา มาละวรรณโณ  (2545 : 61-67) พบว่า สภาพการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้าน
วิชาการด้านการสนับสนุนวิชาการและส่งเสริมวิชาการมีการจัดแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้ ปัญหาในการพัฒนาคือด้าน
งบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ ด้านบุคลากรและด้านการให้บริการ ด้านอาคารสถานที่และด้านการบริหารจัดการ ความ
ต้องการในการพัฒนามีความต้องการในระดับมาก เรียงตามลาดับคือ ด้านงบประมาณและด้านวัสดุครุภัณฑ์ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านบุคลากรและการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองอยู่ เตียงสกุล (2550 : 77-86)  
พบว่า สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  ความต้องการใช้แหล่งเรียนรู้โดยรวมและรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้เรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ความ
ต้องการใช้แหล่งเรียนรู้  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู  และผู้เรียนพบว่า ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาวิจัยนี้  จะเห็นได้ว่าสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ในภาพรวมทุกด้าน  อยู่ในระดับมาก  ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  และด้านการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนควรหาวิธีการส่งเสริมพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ  โดยโรงเรียนควรมีการจัดสรรครูหรือวิทยากรให้ความรู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากเพื่อการหา
แนวทางพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ตามกรอบแนวคิดมาตรฐานวิชาชีพของครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ 
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ 
 1.  ผลการวิจัยจะช่วยให้ครูได้ทราบถึงสมรรถนะของตนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และสามารถน าผลไปปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถที่จะน าผลจากการศึกษาวิจัยไปก าหนด
นโยบายในการพัฒนาให้แก่ครูในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้
สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาครูในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต  3  ในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างต่างเขตพื้นท่ี 
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 2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต  3 ควรมีการศึกษารูปแบบ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครูผู้สอนในแต่ละช่วงช้ัน 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์  ดร.สมหมาย  อ่ าดอนกลอย   อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  อาจารย์  ดร.อดุลย์  วังศรีคูณ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิคม  นาคอ้าย  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด  และอาจารย์ ดร.ณิรดา  เวชญาลักษณ์  ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า  ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบข้อบกพร่องของงานวจิัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต  3  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีที่ได้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามใน
การวิจัยครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย 
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การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ  สิ่งแวดล้อม (STSE) ที่ส่งผลต่อ
ทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดล าปาง     
SCIENCE LEARNING MANAGEMENT BASED  OF THE SCIENCE, TECHNOLOGY, SOCIETY AND 

ENVIRONMENT CONCEPT (STSE). THAT AFFECT THE PROBLEM SOLVING SKILLS AND 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดล าปาง  
จ านวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 แผนการเรียนรู้ ดด้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางดิน  แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางน้ า  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  มลพิษทางอากาศ  และแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา 
ด าเนินการตามแผนการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ   ผลการวิจัย พบว่า  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนช่วยส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนดด้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก  โดยผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ : 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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บทน า   
 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 การบูรณาการความรูใ้ห้เข้ากับตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ รวมทั้งกิจกรรมที่
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิดการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม ในการป้องกันและแก้ดขปัญหาใน
สถานการณ์ที่นอกเหนือจากบทเรียนภายใต้หลักคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ส านักนิติการ 
ส านักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2542)  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับเป้าหมาย 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้การ
พัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง โดยมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ 
รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
           สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนดปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม ปัญหา
เหล่านี้ล้วนเกิดจากมนุษย์ที่ใช้โอกาสในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์  โดยมิดด้ค านึงถึง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษาให้มนุษย์มีความตระหนักและเข้าใจถึงความสมัพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์อัน
เนื่องมาจากความต้องการพื้นฐานและความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาการในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสะดวกสบายและง่ายยิ่งข้ึน อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการ
ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าท้ังที่เป็นสินค้าประเภททุน (CapitalGoods)และสินค้าบริโภค (Consumer Goods) 
ซึ่งกระบวนการผลิตนี้เองที่ก่อให้เกิดของเสียออกสิ่งแวดล้อม  หลายครั้งที่มนุษย์เราท าลายสิ่งแวดล้อมเพราะความดม่รู้ถึง
สาเหตุและผลกระทบ ขาดข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้อง ท าให้มนุษย์เข้าถึงและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่พบในภาคเหนือ ดด้แก่ ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ และปัญหาดินเสื่อมโทรม จากปัญหาข้างต้น การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องเป็นดปในทิศทางที่มีการมุ่งเน้นพัฒนาด้านความสามารถทางการคิด การแสวงหาความรู้
เพื่อสร้างทักษะการแก้ปัญหา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 2) โดยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
เชื่อมโยงวิธีการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชากับปัญหาในชีวิตจริง สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(STSE) ที่เป็นรูปแบบการศึกษาของแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ซึ่งให้ความส าคัญกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น  มีเป้าหมายหลักคือการช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สิ่งแวดล้อมที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยผลการวิจัยต่างๆ ดด้ยืนยันว่าการ
จัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมท าให้ผู้เรียนเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง 
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สนใจการเรียนมากขึ้นน าดปสู่การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน  
  ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม ศึกษาโดยใช้ประโยชน์จากรูปแบบการวิจัยที่ดด้
ท าการสร้างสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดล าปาง  จ านวน 30 คน 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 1.  ขั้นตอนด าเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยดด้แบ่งการศึกษาออกเป็น  3  ขั้นตอนดังน้ี  
     1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม   รวมทั้งปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย 
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     1.2  ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผนการเรียนรู้ ดด้แก่  1.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
มลพิษทางดิน  2.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางน้ า   3.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  มลพิษทางอากาศ 
โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 

    1.3  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงค่าของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
                      1.3.1  น าแผนการจัดการเรียนรู้ดปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  
คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/2  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดล าปาง  จ านวน  30  คน 
                      1.3.2  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนการจัดการเรียนรู้แล้วบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
                       3.3 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

2.  ขอบเขตของการวิจัย 
    2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
          2.1.1  ประชากร  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/2  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดล าปาง  

จ านวน  30  คน 
         2.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัด

ล าปาง  จ านวน  30  คน 
    2.2 ขอบเขตข้อมูล  ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ  

สิ่งแวดล้อม   คือ  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  เล่ม  2 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าคะแนนที่ดด้จากการท าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหามาวิเคราะห์หาค่าสถิติ 

โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  น าคะแนนท่ีดด้จากการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มาวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 

4.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและแบบประเมินความพึงพอใจต่อ 
การจัดการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 4.1  แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาจ านวน 20 ข้อ  
            4.2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 4.3  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม  และสิ่งแวดล้อม   จ านวน  3  เรื่อง 
ประกอบด้วย 1.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางดิน  2.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษทางน้ า   3.แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง  มลพิษทางอากาศ 
 
ผลการวิจัย  

ตอนที่1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม  คะแนนเต็ม  20 คะแนน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าเฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
การทดสอบ จ านวนนักเรียน 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 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ดด้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.33 คิดเป็นร้อยละ 36.65 ของคะแนนเต็ม และคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 16.13 คิดเป็นร้อยละ 80.65 ของคะแนนเต็ม 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่ ปรากฏผลดัง
ตารางที ่3 

 
ตารางที่ 2 ระดับเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อมของผู้เรียน โดยพิจารณาความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ระดับเจตคติ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

4.50 – 5.00 มากที่สุด 3 10.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 

25 
2 
0 

83.33 
6.66 

0 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 0 0 

ตารางที่ 2  นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อม หลังการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่ พบว่า  นักเรียนมี เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับมากที่สุด จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับมาก จ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ
ระดับปานกลาง จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.66  

 
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การศึกษาทักษะการแก้ปัญหา ผ่านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
มาก  ทั้งนี้เพราะผู้เรียนดด้รับการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นและมี เจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นดปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อดปนี้   

1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน จ านวน 3 แผน ประกอบด้วย 1) มลพิษทางดิน 2) มลพิษทางน้ า 3) มลพิษทาง
อากาศ  ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนดด้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วย
ให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยตัวผู้เรียนเอง มีความยืดหยุ่นกันดปในแต่ละบุคคล  โดยอาศัยบริบท
กิจกรรมและผลงานท่ีเป็นจริงซึ่งต่างจากการเรียนวิทยาศาสตร์โดยทั่วดปส่วนใหญ่ ที่ใช้หัวข้อในการจัดการเรียนรู้ห่างดกลจาก
ความเป็นจริงของสังคมและความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในโลก(สุดารัตน์, 2558) 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม  20 คะแนน  จากผลการวิจัยพบว่า  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการแก้ปัญหาหลังจากดด้เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 7.33 คิดเป็นร้อยละ 36.65 และค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการแก้ปัญหา
หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 16.13 คิดเป็นร้อยละ 80.65 เนื่องจาก ผู้เรียนมีความสามารถในการน าประสบการณ์  ทักษะ  และ
ความรู้เดิมมาเรียงล าดับใหม่  ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการอย่างมีเหตุผล  นักเรียนสามารถระบุปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาดด้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้  สามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาดด้ถูกต้องและเหมาะสม 
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสืบค้นหาสาเหตุและแนวทางป้องกันหรือแก้ดขสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ  โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการสั่งสมกระบวนการ แนวทาง  และทักษะการแก้ปัญหา เพื่อน ามาใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ อย่างมีล าดับขั้นตอน  โดยเริ่มจากการมองเห็นปัญหาดปจนถึงการลง
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ข้อสรุปให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางดว้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม มี
ผลต่อทักษะการแก้ปัญหา(สุดารัตน์, 2558)  

3. ผลการประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนที่ดด้รับการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อม  เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถี่ โดยภาพรวมนักเรียนมีเจต
คติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 83.33  แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรยีนรู้โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อน าดปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันดด้ 
 
สรุปผลการวิจัย   
 1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน จ านวน 3 แผน ประกอบด้วย 1) มลพิษทางดิน 2) มลพิษทางน้ า 3) มลพิษทาง
อากาศ  ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนดด้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย   

2. ผลการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม  จ าแนกการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินก่อนและหลังเรียนจากโจทย์
สถานการณ์โดยให้นักเรียนแสดงทักษะการคิดแก้ปัญหา พบว่า คะแนนการประเมินก่อนเรียนสูงกว่าคะแนนประเมินหลังเรียน
อย่างมีนัยส าคัญ   

3. ผลการประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ขอบใจนักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยาในการจดัการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และ  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของนัก เรี ยน สั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึ กษาประถมศึกษา เพชรบู รณ์  เขต  1 
ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) จ านวน 108 โรงเรียน และสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) 
แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 113 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน  และครู 297 คน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกแต่ละโรงเรียนโดยใช้วิธีเทียบสัดส่วนตามจ านวนของแต่ละโรงเรียน และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม จากนั้นน าผลการศึกษาที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา และน าไปหาค่า
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 
บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเสริมพลังให้ไดร้ับโอกาส อยู่ในระดับมากและสูงเป็นอันดับแรก และด้าน
การเสริมพลังให้ได้รับอ านาจ อยู่ในระดับมากและเป็นอันดับรองลงมา  ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลัง
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ในภาพรวม พบว่า บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับต่ า (r = 0.070) กับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่งผลให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 
 

ค าส าคัญ : การเสริมสร้างพลังอ านาจ,ผู้บรหิารสถานศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 
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 
 
บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นในหลายด้าน  
มิติการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้สะท้อนระบบสังคมไทย
หลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาให้มีการกระจาย
อ านาจไปสู่โรงเรียนมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.  2553) 
มาตราที่ 9 มาตราที่ 39 และมาตราที่ 54 ได้กล่าวถึงแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การปฏิรูป 
ระบบบริหารจัดการจากแบบเติมที่เน้นการรวมอ านาจ ไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษา และปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการปฏิรูป
สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ  คือโรงเรียนนั้นต้องมีสภาพแวดล้อมที่มีความร่วมมือกันจากผู้ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาทุกฝ่าย  ต้องมีสิ่งที่เอื้ออ านวยความสะดวกแก่คณะทีมงานที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามหน้าที่  รวมทั้งมีทักษะใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน การสร้างวิสัยทัศน์  การก าหนดพันธกิจและการร่วมมือในการก าหนดแผนงานต่างๆ ของสถานศึกษา 

การมีส่วนร่วมของครูในการด าเนินการ และการตัดสินใจนั้น ความพึงพอใจของบุคลากรน่าจะมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการตัดสินใจในการท างาน มีความพึงพอใจเมื่อเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกกระบวนการ ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ขวัญและก าลังใจ หรือการได้รับการยกย่องนับถือในสถานภาพของข้าราชการ รวมไปถึงการได้รับโอกาสพัฒนาตนเองในเชิง
วิชาชีพ และความคาดหวังในบทบาทความสามารถของตนเอง การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นรูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน เป็นผลให้บุคลากรได้ค้นพบตนเองและเกิดการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งท าให้บุคลากรได้รับ
การตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานในด้านการให้ความยอมรับและการประสบความส าเร็จในชีวิต บุคลากรจึงเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการท างาน ด้วยส านึกถึงเปาาหมายและความส าเร็จขององค์กรส่งผลถึงความรู้สึกยึดมั่น
ผูกพันในองค์กร ท าให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
เชื่อมโยงกับหลักการเสริมสร้าง พลัง อ านาจ ตามรูปแบบของสกอตต์และเจฟฟ์ (Scott and Jeffe,1991 อ้างถึงใน พระมหา
สมพร สุริโย, 2552 : 82) ซึ่งการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ครูนั้นเป็นกระบวนการเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูเพื่อให้ครูมี
ความสามารถ เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและรับรู้ในความสามารถนั้นๆ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จทั้งของตนเองและของโรงเรียน ซึ่งกระบวนการใดๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ครูมีพลังในการท างานส าเร็จตาม
เปาาหมายได้ถือเป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ครูทั้งสิ้น 

แนวคิดของแคนเตอร์ (kanter 1983 : 136-180 , อ้างถึงใน รัตนา ลือวานิช 2539 : 4) กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้าง
พลังอ านาจแก่บุคลากรจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มจากลักษณะสิ่งแวะล้อมในการปฏิบัติงานที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานมีส่วน
ร่วมฝนการแก้ปัญหาและยินยอมให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และยินยอมให้
บุคลากรมีการเติมโต โดยผู้บริหารต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าถึงอ านาจ และเข้าถึงโอกาสได้โดยง่ายด้วยการให้ข่าวสารข้อมูล 
ให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้ทรัพยากรให้โอกาสที่เพียงพอ ซึ่งเช่ือว่าจะท าให้บุคลากรนั้นสามารถใช้ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานเต็มที่เต็มศักยภาพนั้นย่อมหมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความ
เชื่อมั่นมีความพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบ 

บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ส าคัญ
ส าหรับครูผู้สอนที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก ถ้าครูได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย เช่น ขาดความเช่ือมั่นในอ านาจและสถานภาพขององค์กร ขาดการส่งเสริมและสนับสนุน
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ปัจจัยที่จ าเป็นจากองค์กร จะท าให้ส่งผลต่อมาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะ
มีผลกระทบโดยตรงกับพลังอ านาจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่จะไปมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
มาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และภาระหน้าที่อ่ืนๆ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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 
ดังจะเห็นได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 มีค่ า เฉลี่ยน้อยกว่ าค่ า เฉลี่ ยระดับประเทศในทุกสาระการเรี ยนรู้  คือ  สาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ 0.94 คะแนน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าระดับประเทศ 2.18 คะแนน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ 1.19 คะแนน สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ 1.39 คะแนน และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ระดับประเทศ 1.38 คะแนน ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมน้อยกว่าระดับประเทศ 1.42 คะแนน ดังนั้นครูควรได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานและมีการเสริมพลังอ านาจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย วางแผนในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แผนพัฒนาบุคลากรตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานด้านอื่นๆ 
ให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งนี้มีประชากรเป็นโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 151 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  
165 คน และครู 1,391 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) สุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จ านวน 108 โรงเรียน และสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 113 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน และครู 
297 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกแต่ละโรงเรียนโดยใช้วิธีเทียบสัดส่วนตามจ านวนของแต่ละโรงเรียน 
และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม รวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูน ามาหา
ค่าเฉลี่ย (x̄) ของแต่ละโรงเรียน จากนั้นน าผลการศึกษาท่ีได้มาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป หาค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา และขอข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 เพื่อน ามา หาค่า เฉลี่ย ( x̄) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 108 โรงเรียน จากนั้น
น าทั้งสองตัวแปร ไปหาค่าความสัมพันธ์  โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวมทุกด้าน 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บรหิารสถานศึกษา  สังกัด   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวมทกุด้าน (n=108) 

ข้อ รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
การเสริมสร้าง
พลังอ านาจ 

 ด้านการเสริมพลังให้ได้รับอ านาจ  

1 การเสริมพลังให้ได้รับทรัพยากร 4.36 0.40 มาก 

2 การเสริมพลังโดยการส่งเสริมสนับสนุน 4.37 0.36 มาก 

3 การเสริมพลังให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 4.42 0.37 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 1 4.38 0.34 มาก 

       ด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาส  

1 การเสริมพลังให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 4.40 0.36 มาก 

2 การเสริมพลังให้ได้เพิ่มพูนความสามารถและทักษะ 4.36 0.35 มาก 

3 การเสริมพลังให้ได้รับยกย่องชมเชยและการยอมรับ 4.43 0.36 มาก 

เฉลี่ยด้านที่ 2 4.40 0.32 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.39 0.32 มาก 
 
 จากตารางที่ 1  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของทั้ง 2 ด้าน พบว่าบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1 การเสริมพลังให้ได้รับอ านาจ 

1.1 การเสริมพลังให้ได้รับทรัพยากร 
1.2 การเสริมพลังให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
1.3 การเสริมพลังให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

2 การเสริมพลังให้ได้รับโอกาส 
2.1 การเสริมพลังให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
2.2 การเสริมพลังให้ได้เพิ่มพูนความสามารถและทักษะ 
2.3 การเสริมพลังให้ได้รับยกย่องชมเชยและการยอมรับ 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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ด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาสอยู่ในระดับสูงกว่าด้านการเสริมพลังให้ได้รับอ านาจ พิจารณาข้อย่อยของแต่ละด้านพบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การเสริมพลังให้ได้รับยกย่องชมเชยและการยอมรับ อยู่ในระดับมากและสูงสุด
เป็นอันดับแรก  การเสริมพลังให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมากและรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 และการเสริมพลังให้ได้รับ
ทรัพยากรและการเสริมพลังให้ได้เพิ่มพูนความสามารถและทักษะ อยู่ในระดับมากและสูงเป็นอันด้บสุดท้าย 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกอบด้วย 5 วิชา  

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ในภาพรวมและรายวิชา (n=108) 

จากตารางที ่2 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของทั้ง 5 วิชา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา 
ทั้ง  5 วิชาพบว่า วิชาภาษาไทย อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศ  และสูงเป็นอันดับแรก วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศ และสูงรองลงมาเป็นอันดับ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับต่ ากว่า
ระดับประเทศ และสูงรองลงมาเป็นอันดับ 3  ส่วนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศและสูงเป็น 
อันดับสุดท้าย 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมและทั้ง 2 
ด้าน กับภาพรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง 5 วิชา ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 9 

 
ตารางที ่3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

จากตารางที่ 3  พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในภาพรวม บทบาท

ข้อ รายการ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ฯ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าเฉลี่ย ( x ) 
ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบ 
เทียบระดับ 
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 

บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ของผู้บริหาสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรวมเฉลี่ย 
ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ ์

(r) 
นัยส าคัญทางสถิติ 

(sig.) 
ด้านการเสริมพลังให้ได้รับอ านาจ 0.049 0.306 
ด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาส 0.086 0.189 

ภาพรวม 0.070 0.235 
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การเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า  มีความสัมพันธ์กับ 
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ด้านการเสริมพลังให้ได้รับอ านาจ มีค่าความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ า มีความสัมพันธ์กับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และด้าน 
การเสริมพลังให้ได้รับโอกาส มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า   มีความสัมพันธ์กับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
   ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย 
ได้ดังนี้ 

      1. บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

 ผลปรากฏว่าบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาส อยู่ในระดับสูงกว่าการเสริม
พลังให้ได้รับอ านาจเล็กน้อย อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้การยอมรับในความสามารถของครูที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ยกย่องช่ืนชมครูที่มีความสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และสนับสนุนครู
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ประชุม เพื่อท าความเข้าใจและแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ครูอยู่เสมอ ให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในสถานศึกษาที่รวดเร็วและ
ทั่วถึง สนับสนุนและส่งเสรมิให้ครทูี่จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพให้ได้รับความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นตามศักยภาพของครู ตลอดจนการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชาย บุญศิริเภสัช (2545 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจ
การท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยพื้นฐานของครูในการเสริมสร้างพลังอ านาจ
การท างานกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน และพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
การศึกษา 8 อยู่ในระดับดี พลังอ านาจการท างานของครูมีความสัมพันธ์กับทุกด้าน ในปัจจัยพื้นฐานของครู และทุกด้านใน
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในสถานศึกษาปัจจัยพื้นฐานของครูโดยรวมในทุกด้าน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วินัย  พลสิทธิ์ (2547 : 162) ที่ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการเสริมสร้างพลังอ านาจกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต  2 ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความตั้งใจในการ
ส่งเสริมให้ครูได้มีอิสระในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
    ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5 วิชา ต่ ากว่าระดับประเทศ 
โดยเมื่อพิจารณาข้อค าถามเป็นรายวิชาทั้ง  5 วิชา เรียงล าดับตาม ค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปต่ าพบว่า วิชาภาษาไทย 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย  51.17 คะแนน  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย  43.24 คะแนน 
วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.93 คะแนน วิชา คณิตศาสตร์ และมีค่าคะแนนเฉลี่ย 37.61 คะแนน ส่วนวิชา
ภาษาอังกฤษ  30.99 คะแนน สอดคล้องกับ ปรีชา  ศรีทา ( 2554 : 61) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน  
จังหวัดหนองคาย ที่กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมแล้วต่ ากว่าเกณฑ์ 50 % อยู่มาก อาจจะเนื่องจากหลายสาเหตุ 
เช่นมีครูไม่เพียงพอ, ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก, ครูมีภาระงานอ่ืนมากเกินไป ครูสอนโดยไม่ยึดมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
แกนกลางก าหนด หรือนักเรียนไม่เห็นความส าคัญของการสอบ 
  
 

320 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

    3.ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
      ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า 
(r = 0.070) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ทั้งในภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัยชาญ น้อยนัน, ทวี 
แย้มดี และลูกน้ ามากลิ่น (2551 : 61) ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนสูงขึ้นได้ เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ  ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา เช่น ตัวนักเรียนเองที่ขาดความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการเรียน ไม่เห็นถึงความส าคัญของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตัวผู้ปกครอง แบบทดสอบกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูไม่มี  ความสอดคล้องกัน การขาด
แคลนครูจึงท าให้ครูผู้สอนไม่ตรงตามเอกวิชาที่เรียนมา สภาพแวดล้อมและขนาดของโรงเรียน  และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สมจิต  อินทร์แสง (2557 : 61) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  ที่กล่าวไว้ว่า
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ระดับนัยส าคัญ .01 ทั้งในภาพรวม
และรายด้านโดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดกลับพบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
สนับสนุนทรัพยากรการสอนมีความสัมพันธ์เชิงลบกบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับน้อยมาก ท าให้
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกบสมมติฐานนั้น อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษามีองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย 
ท าให้มีตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และอาจมีหลายตัว
แปรที่ร่วมกันส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย   

 

1. บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

 ผลปรากฏว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านการเสริมพลังให้ได้รับโอกาส อยู่ใน
ระดับมากและสูงเป็นอันดับแรก และด้านการเสริมพลังให้ได้รับอ านาจ อยู่ในระดับมากและเป็นอันดับรองลงมา  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ปีการศึกษา 2 559 ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5 วิชา ต่ ากว่าระดับประเทศ  
โดยเมื่อพิจารณาข้อค าถามเป็นรายวิชาทั้ง  5 วิชา เรียงล าดับตาม ค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปต่ า คือ วิชาภาษาไทย  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ตามล าดับ 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า 
(r = 0.070) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ท าให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย  
ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ และอาจารย์ ดร.สมหมาย อ่ าดอนกลอย ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีมาตลอด 
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 ขอขอบพระคุณนายส าเร็จ  ปิ่นพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง นายนิพล  พลกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 
เขต 1 ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเป็น อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และให้ความ
ช่วยเหลือในทุกข้ันตอนของการด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี 
 ประโยชน์และคุณค่าใด ๆ ที่พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องกตเวทิตาแด่บิดา มารดา บุพการี 
ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ก าลังใจมาโดยตลอด รวมทั้งผู้เขียนต ารา
วิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงและค าพ้องความหมายที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน   
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
แบบทดสอบค าพ้องเสียงและแบบทดสอบค าพ้องความหมาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า     
1) นักศึกษามีความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.70 2) นักศึกษามีความสามารถในการ
ใช้ค าพ้องความหมายอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.09 และ 3) นักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมาย   
ในระดับผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่านักศึกษาท่ีมีความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงในระดับผา่นเกณฑ์ ในอัตราร้อยละ 75.00 
และ 25.00 ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ : ความสามารถ ค าพ้อง 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 
 
บทน า 
 ภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้เรียนชาวไทย แต่กลับหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยส่วนใหญ่มักจะกล่าวตรงกันว่า “ภาษาญี่ปุ่นยาก” อาจด้วยลักษณะของภาษาญี่ปุ่นที่มี       
ความแตกต่างจากภาษาไทยท้ังในด้านการล าดับค าและโครงสร้างประโยค อีกทั้งค าศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่มีเป็นจ านวนมาก ทั้ง
ค าศัพท์ที่รับมาจากภาษาจีนซึ่งเขียนด้วยอกัษรคันจิ (kanji) ค าศัพท์ของญี่ปุ่นเองซึ่งเขียนด้วยอักษรฮิรางานะ (hiragana) หรือ
คันจ ิและค าศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งเขียนด้วยอักษรคาตาคานะ (katakana) ค าศัพท์หลายค าออกเสียงหรือมี
รูปเขียนด้วยอักษรฮิรางานะที่คล้ายกันแต่กลับมีความหมายและใช้ในบริบทที่ต่างกัน เช่น 橋 “สะพาน” 箸 “ตะเกียบ” และ       
端 “ปลาย ขอบ” ต่างออกเสียงว่า hashi จะเรียกค ากลุ่มนี้ว่า “ค าพ้องเสียง” (homophone) และค าศัพท์หลายค าที่มี      
รูปเขียนต่างกันแต่กลับมีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน และอาจใช้ได้ทั้งในบริบทที่เหมือนกันหรือต่างกัน เช่น お手洗い 
(otearai) 化粧室 (keshoo’shitsu)  便所 (binjo) และ トイレ (toire) ที่ต่างหมายถึง “ห้องน้ า” จะเรียกค ากลุ่มนี้ว่า      
“ค าพ้องความหมาย” (synonym) โดยในการสื่อสารนั้น ค าศัพท์ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ผู้ส่งสารจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่
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ตนเองต้องการสื่อสารออกไปสู่ผู้รับสารได้ ไม่ใช่เรื่องโครงสร้างไวยากรณ์เท่านั้น ซึ่งเทียบได้กับวัยเด็กท่ีเรียนรู้การสื่อสารภาษา
ในระดับค าศัพท์ก่อนท่ีจะขยายไปสู่ระดับประโยคนั่นเอง 

ในการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นนั้น สังเกตพบว่านักศึกษาจ านวนมากยังมีปัญหาในการจดจ า
ความหมายของค าศัพท์และไม่สามารถน าค าศัพท์ไปใช้จริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท โดยเฉพาะในกลุ่มค าศัพท์ที่
มีลักษณะบางประการสอดคล้องกัน เช่น ค าพ้องเสียงหรือค าพ้องความหมาย ซึ่งค าพ้องเสียงหรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า     
同音異義語 (doo’on’i’gigo) คือค าที่มีรูปต่างกัน ความหมายต่างกัน แต่ออกเสียงเหมือนหรือคล้ายกัน (กนกวรรณ             
เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ, 2558) นั้นพบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค าพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ในขณะที่    
ค าพ้องความหมาย หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า 類義語 (rui’gigo) คือค าที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือซ้ ากัน แต่
อาจเขียนหรืออ่านต่างกัน (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2557) พบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค าพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาเฉพาะบางกลุ่มค าที่มีความหมายร่วมกัน เช่น การศึกษาความหมายและวิธีการใช้ค าก าหนด
ขอบเขต shika dake bakari ของภาณิการ์ สุรรังสิกุล (2551) หรือเน้นการศึกษาเฉพาะบางรูปไวยากรณ์ที่มีความหมาย
สอดคล้องกัน เช่น การศึกษาความเข้าใจของผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเกี่ยวกับประโยคกรรมวาจกและประโยค -temorau         
-tekureru  ของสุจิตรา เลิศเสม (2548) โดยยังไม่ปรากฏงานวิจัยท่ีศึกษาค าศัพท์ประเภทค าพ้องเสียงและค าพ้องความหมาย
ที่ครอบคลุมข้อมูลไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นแต่อย่างใด  

จากการรวบรวมรายการค าศัพท์ประเภทค าพ้องเสียงและค าพ้องความหมายที่ปรากฏในหนังสือเรียนไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น みんなの日本語 “มินนะ โนะ นิฮงโกะ” ที่แปลและเรียบเรียงโดยส านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นหนังสือเรียนระดับมาตรฐานที่ใช้กันในประเทศไทยและฉบับแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ที่ใช้
กันทั่วโลก พบค าพ้องเสียงประเภทค ากริยาซึ่งสังเกตพบว่าเป็นปัญหามากที่สุด ทั้งหมด 31 กลุ่มค า รวม 67 ค า และพบ      
ค าพ้องความหมายซึ่งเรียงตามจ านวนที่พบมากไปน้อย ได้แก่ ประเภทค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค ากริยาวิเศษณ์ 
ทั้งหมด 52 กลุ่มค า รวม 105 ค า โดยเป็นจ านวนท่ีมากในระดับหนึ่งท่ีสามารถสร้างความสับสนในการใช้ค าศัพท์ของผู้เรียนได้ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะส ารวจระดับความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงและค าพ้องความหมายของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 3 ที่เพิ่งเรียบจบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผลวิจัยที่ได้
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไปได้    
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยส ารวจ
ความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงและค าพ้องความหมายในระดับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จ านวน 32 คน โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้ค าพ้องในภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นแบบปรนัยหลายตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียง 15 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมาย 20 ข้อ โดย
ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. รวบรวมข้อมูลค าพ้องเสียงเฉพาะกลุ่มค ากริยาซึ่งสังเกตพบว่าเป็นปัญหามากที่สุดจากหนังสือเรียนไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ เล่ม 1-4 และหนังสือรวมค าศัพท์มินนะ โนะ นิฮงโกะ รวมจ านวน 5 เล่ม ได้           
ค าพ้องเสียงทั้งหมด 67 ค า แบ่งเป็น 31 กลุ่ม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับหนังสือภาษาญี่ปุ่นดิ้นได้ ซึ่งได้รวบรวมกลุ่มค าพ้อง
เสียง 100 กลุ่มที่พบเห็นบ่อยในชีวิตประจ าวันไว้ ได้ค ากริยาพ้องเสียงท้ังหมด 44 ค า แบ่งกลุ่มตามเสียงท่ีพ้องกันได้ 19 กลุ่ม  
 3. รวบรวมข้อมูลค าพ้องความหมายประเภทค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค าวิเศษณ์ ซึ่งเป็นค าเนื้อหาที่มี
ความหมายในตัวเองจากหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ เล่ม 1-4 รวมจ านวน 4 เล่ม ได้ค าพ้อง
ความหมายทั้งหมด 105 ค า แบ่งกลุ่มตามความหมายที่พ้องกันได้ 52 กลุ่ม  
 4. วิเคราะห์และก าหนดโครงสร้างเนื้อหาของแบบทดสอบแต่ละฉบับ โดยพิจารณาคัดเลือกข้อมูลค าศัพท์ที่มีความถี่
ในการใช้จริงสูงจากเว็บไซต์ http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/.(online) 

5. สร้างแบบทดสอบค าพ้อง ฉบับละ 20 ข้อ และ 30 ข้อ ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพของข้อสอบด้าน
ความตรง หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ (ค่า IOC เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป)  
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6. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน แล้วน าผลที่ได้มาหาค่าความยากง่าย (p) และ      
ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.20-0.80 เพื่อคัดเลือกใช้จริง 15 ข้อ และ 20 ข้อ ตามล าดับ 

7. น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ ฉบับละ 15 ข้อ และ 20 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
(reliability) โดยใช้สูตร KR20 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบเท่ากับ 0.80 และ 0.60 ตามล าดับ โดยแบบทดสอบแต่ละฉบับมี
ตัวอย่างดังนี ้

 ตัวอย่างแบบทดสอบค าพ้องเสียง 
- 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” ค าตอบที่ถูกต้องคือ 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/ส าหรับ จ าเป็น           สิ่งของ     เตรียม-กันเถอะ 
“เตรียมของจ าเป็นส าหรับการเลี้ยงงูกันเถอะ” 
(飼う “เลี้ยง (สัตว์)” และ 買う “ซื้อ” ค าตอบท่ีถูกต้องคือ 飼う) 

 ตัวอย่างแบบทดสอบค าพ้องความหมาย 
- 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” หมายถึงนมหรือนมผงส าหรับเด็ก ค าตอบที่
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-ก าลัง 
“(ก าลัง)นอนไปพลางอ่านหนังสือไปพลาง” 
(寝る “นอน” หมายถึงนอนราบ เอนตัวนอน และ 眠る “นอน” หมายถึงนอนหลับ นอนแบบไม่ได้สติ 

นอนไม่รู้สึกตัว ค าตอบท่ีถูกต้องคือ 寝る) 
8. น าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นน าผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วย

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 และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย 
 

ผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียง 
   การศึกษาความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 จ านวน 32 คน ด้วย
แบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ ปรากฏผลดังตาราง 1 
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ตารางที ่1 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3  
 

คนที ่ คะแนน (15) ร้อยละ ระดับความสามารถ 
1 7 46.67 พอใช้ 
2 10 66.67 ดี 
3 4 26.67 อ่อน 
4 12 80.00 ดี 
5 11 73.33 ดี 
6 8 53.33 พอใช้ 
7 8 53.33 พอใช้ 
8 7 46.67 พอใช้ 
9 8 53.33 พอใช้ 
10 6 40.00 อ่อน 
11 9 60.00 พอใช้ 
12 7 46.67 พอใช้ 
13 8 53.33 พอใช้ 
14 8 53.33 พอใช้ 
15 6 40.00 อ่อน 
16 9 60.00 พอใช้ 
17 8 53.33 พอใช้ 
18 5 33.33 อ่อน 
19 6 40.00 อ่อน 
20 5 33.33 อ่อน 
21 8 53.33 พอใช้ 
22 11 73.33 ดี 
23 9 60.00 พอใช้ 
24 10 66.67 ดี 
25 6 40.00 อ่อน 
26 10 66.67 ดี 
27 6 40.00 อ่อน 
28 12 80.00 ดี 
29 7 46.67 พอใช้ 
30 6 40.00 อ่อน 
31 8 53.33 พอใช้ 
32 10 66.67 ดี 

เฉลี่ย 7.97 52.70 พอใช้ 
 

  จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้ค า     
พ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 7.97 จาก 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.70 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์หรือมีความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงใน
ภาษาญี่ปุ่นในระดับดีขึ้นไป รวมจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยเป็นความสามารถในระดับดีทั้งหมด และมีนักศึกษาที่
สอบไม่ผ่านเกณฑ์หรือมีความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นในระดับพอใช้ลงมา รวมจ านวน 24 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 75.00 กล่าวคือ ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.87 และในระดับอ่อน จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.12 โดยไม่ปรากฏนักศึกษาที่มีความสามารถทั้งในระดับดีมากและอ่อนมาก 
 2. ความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมาย 
   การศึกษาความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 จ านวน 32 คน 
ด้วยแบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ปรากฏผลดังตาราง 1 
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ตารางที ่2 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 3  
คนที ่ คะแนน (20) ร้อยละ ระดับความสามารถ 

1 15 75 ดี 
2 16 80 ดี 
3 13 65 พอใช้ 
4 19 95 ดีมาก 
5 15 75 ดี 
6 17 85 ดีมาก 
7 12 60 พอใช้ 
8 12 60 พอใช้ 
9 12 60 พอใช้ 
10 11 55 อ่อน 
11 14 70 ดี 
12 16 80 ดี 
13 12 60 พอใช้ 
14 15 75 ดี 
15 14 70 ดี 
16 19 95 ดีมาก 
17 13 65 พอใช้ 
18 16 80 ดี 
19 15 75 ดี 
20 14 70 ดี 
21 18 90 ดีมาก 
22 17 85 ดีมาก 
23 14 70 ดี 
24 15 75 ดี 
25 14 70 ดี 
26 17 85 ดีมาก 
27 18 90 ดีมาก 
28 17 85 ดีมาก 
29 19 95 ดีมาก 
30 18 90 ดีมาก 
31 17 85 ดีมาก 
32 13 65 พอใช้ 

เฉลี่ย 15.22 76.09 ดี 
  จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้ค า     

พ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 15.22 จาก 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.09 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์หรือมีความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายใน
ภาษาญี่ปุ่นในระดับดีขึ้นไป รวมจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 กล่าวคือ ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 และในระดับดี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.62 และมีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์หรือมี
ความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นในระดับพอใช้ลงมา รวมจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 กล่าวคือ 
ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.87 และในระดับอ่อน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 
โดยไม่ปรากฏนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับอ่อนมาก 
 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ค าพ้องในภาษาญี่ปุ่น 
   การเปรียบเทียบระดับความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงและค าพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 3 ปรากฏดังแผนภูมิที่ 1  
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แผนภูมิที่ 1  การเปรียบเทียบระดับความสามารถในการใช้ค าพ้องในภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาสาขาวชิาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 3 

 
   จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้ค าพ้อง
ความหมายเฉลี่ยในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.09 ในระดับที่สูงกว่าความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงซึ่งเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 52.70  
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ค าพ้องในภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มพบว่า          
กลุ่มนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายในภาษาญีปุ่่นในระดบัผ่านเกณฑ์ (มีผลคะแนนร้อยละ 61 ขึ้นไป) มี
จ านวนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นในระดับผ่านเกณฑ์ กล่าวคือ ร้อยละ 75.00 
และร้อยละ 25.00 ตามล าดับ โดยไม่ปรากฏกลุ่มนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นในระดับดีมาก
ซึ่งตรงข้ามกับความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายในภาษาญีปุ่่นท่ีมีนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับดีมากในอัตราหนึ่ง
ในสาม (ร้อยละ 34.38) 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่ามีนักศึกษาที่มีระดับความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับอ่อน     

สูงถึงร้อยละ 46.88 นั้น อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีความเคยชินกับการทดสอบค าศัพท์ในขั้นการจ าความหมาย ยังไม่ค่อยมี
โอกาสได้ฝึกการน าค าศัพท์ไปใช้สื่อสารในบริบทต่าง ๆ เมื่อต้องเลือกใช้ค าศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทจึงไม่สามารถใช้ได้จริง  
ผลการวิจัยนีท้ าให้เห็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในด้านค าศัพท์ต่อไปได้ว่าควรเน้นการน า
ค าศัพท์ไปใช้มากขึ้นกว่าการท่องจ าความหมาย และควรมีการสอนเช่ือมโยงค าศัพท์ที่มีรูปหรือเสียงพ้องกันพร้อมยกตัวอย่าง
บริบทการใช้ให้เข้าใจความแตกต่างนั้นด้วย  

2. จากผลการวิจัยที่พบว่ามีนักศึกษาที่มีระดับความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ
อ่อนเพียงร้อยละ 24.97 นั้น อาจเป็นผลมาจากในชุดหนังสือเรียนมินนะ โนะ นิฮงโกะนั้น นอกจากให้ความหมายของค าศัพท์

ระดับความสามารถ 
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แล้ว ยังมีการอธิบายถึงบริบทการใช้ของค าศัพท์นั้น ๆ ไว้สั้น ๆ พอเข้าใจ ได้ และในช้ันเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นก็มักมี          
การยกตัวอย่างหรือสร้างแบบทดสอบที่เช่ือมโยงกับสถานการณ์การใช้ค าศัพท์นั้นซ้ า ๆ ท าให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
น าไปใช้จริงได้ ผลการวิจัยนีท้ าให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในด้านค าศัพท์ต่อไปได้ว่า การฝึกฝน
ซ้ า ๆ และการสอนให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของค าศัพท์จากบริบทแวดล้อมจะท าให้นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ไปใช้ได้
มากข้ึน 

3. จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษามีความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายในระดับที่สูงกว่าความสามารถในการ
ใช้ค าพ้องเสียงทั้งที่ค าพ้องความหมายเป็นเรื่องที่ยากกว่านั้น อาจเป็นผลมาจากลักษณะของแบบทดสอบทั้งสองฉบับที่ให้
นักศึกษาเลือกใช้ค าศัพท์ในบริบทแวดล้อมทีก่ าหนดความหมายที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับค าศพัท์นั้นไวอ้ย่างชัดเจน โดยในส่วน
ของค าพ้องความหมายนั้น นักศึกษาอาจอาศัยการจดจ าความหมายของค าศัพท์และบริบทการใช้ได้ แต่ในส่วนของค าพ้องเสียง
ยังจะต้องเช่ือมโยงไปสู่รูปเขียนคือ อักษรคันจิ หรืออักษรภาพแบบจีนของค าศัพท์แต่ละค าที่ปรากฏแตกต่างกัน ซึ่งสังเกต
พบว่าการจดจ าอักษรคันจิก็เป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจอาจ
เพิ่มเติมการทดสอบความสามารถในการใช้ค าพ้องของนักศึกษาในรูปแบบการแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ส ารวจข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 3 มีความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับพอใช้ โดย
มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 61 ขึ้นไป ร้อยละ 25.00 ไม่ปรากฏนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับดีมากและอ่อนมาก 

2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับดี 
โดยมีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 61 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่ปรากฏนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับอ่อนมาก 
 3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายในระดับที่สูงกว่า
ความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียง โดยกลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้ค าพ้องความหมายในระดับผ่านเกณฑ์     
(ร้อยละ 75.00) มีจ านวนมากกว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการใช้ค าพ้องเสียงในระดับผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 25.00) ใน
อัตราสามเท่า  
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โยเนะ, ทานากะ. (2549). มินนะ โนะ นิฮงโกะ 4 : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นชัน้ต้น (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ:  

329 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
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บทคัดย่อ 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของแฮโรล์ 2)ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยด้วยเว็บฝึกอบรม 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อเว็บฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 40 คน จากการสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม จากการศึกษาพบว่า 1)ผลการประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม มี
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)ผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเว็บฝึกอบรม หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลของการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.4, S.D.=0.15) 
 
ค าส าคัญ: 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 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวสารข้อมูลจัดเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ ผู้รับสาร ในโลกปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่อง มาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทย ต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและ สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้และสภาพเศรษฐกิจท่ีบีบรัดได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมให้เกิดการแข่งขัน (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2553: หน้า 1)  
 ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารมนุษย์
จ าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบันฉะนั้นการพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ จึงไม่ควรหยุดอยู่เฉพาะใน
โรงเรียน  หรือสถานศึกษาเท่านั้น แต่ควรด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียนรู้นวั ตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมจึงเป็นช่องทางในการพัฒนาประชาชนนอกเหนือจากการศึกษาใน 
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สถาบันการศึกษาโดยการฝึกอบรมนั้นต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังที่ สแตน (Stan Vangilder.1999: Online) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม มีพัฒนาการ
เรื่อยมาตั้งแต่การเรียนในห้องเรียน การฝึกอบรมในการท างาน การใช้เทปวีดีทัศน์เพื่อการฝึกอบรม ไปสู่ การฝึกอบรมที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้นการฝึกอบรมใน
รูปแบบใหม่ท่ีอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ตจึง
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนามนุษย์  ในฐานะที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต่อ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลได้เป็นอย่างดี 
 ความส าคัญของการเรียนรูปบนเครือข่ายได้มีบทบาทในสถานศึกษา โดยน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานทางด้านการ
ฝึกอบรมและเรียนรู้คือ การใช้การฝึกอบรมผ่านเว็บฝึกอบรมซึ่ง ชุดฝึกอบรม เป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาหรือการให้ความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเป็นสื่อกลางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเอาองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บมาใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลามีการ
ร่วมมือการท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริง โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกกอบรม การฝึกอบรม
บนเว็บน้ันมีข้อดีหลายประการคือ สามารถเข้าถึงทุกหน่วยงานท่ีมีอินเตอร์เน็ต เป็นการสอนหรือการฝึกอบรมเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกในการฝึกอบรม เป็นลักษณะของการเรียนการสอนโดยสื่อหลายมิติ บทเรียนมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน
กับบทเรียนและสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนได้ 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระในเรื่องของสถานที่และเวลา มีผู้วิจัยหลายท่านได้น าเว็บ
ฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนาความรู้ในด้านต่างแล้วเกิดผลของการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 จากปัญหาการเรียนการสอนที่กล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยท าการพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop 
Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน เป็นการสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ขั้นตอนการด าเนินงานโครงงานวิจัย 
 ในการพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Authorโดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ด าเนินการด้วยกระบวนการ ADDIE 5 ขั้นตอน  
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล เพื่อรวบรวมขอบเขตของเนื้อหาที่ควร
จะมีอยู่ในชุดการเรียนรู้ที่จะน ามาพัฒนาเว็บฝึกอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบ (Design) 
 ขั้นตอนการออกแบบเป็นขั้นตอนส าคัญที่ใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวางแผน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ส าหรับพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน เป็นการก าหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายการเรียนการสอน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนา (Development)   
 เป็นขั้นตอนการสร้างเว็บฝึกอบรม ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
 ขั้นตอนท่ี 4 การน าไปทดลองใช้ (Implementation) 
 น าเว็บฝึกอบรม ที่แก้ไขจนสมบูรณ์แล้วไปทดลอง ซึ่งผู้วิจัยน าไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่เคย
เรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Desktop Author และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน โดยการทดลองครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ
หาข้อบกพร่องของบทเรียน ระหว่างการทดลองผู้วิจัยจะสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนในขณะเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation)                                                              
 ผู้วิจัยท าการประเมินจากการทดลองกับกลุม่ตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อน าผลที่ได้จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมา
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
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ตารางที่1 แบบแผนการทดลองการประเมินผลการเรยีน 
Pre-test  Treatment Post-test 

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

2.  ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านประชากร 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ รวมจ านวนท้ังหมด 40 คน โดยนักเรียน
ท าแบบสอบถามต้องการอบรมจ านวน 113 คน มีนักเรียนจ านวน 40 คนที่สมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการอบรม 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. แนะน าโปรแกรม  Desktop Author 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2. เริ่มสร้างหนังสือ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3. ข้อความและ Multimedia 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4. ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในโครงงาน 
 1.1 แบบสอบถามความต้องการที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 
 1.2แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการสอน 
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 จ านวน 
5 ระดับ 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. การพัฒนาเว็บฝึกอบรม แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์            
  1.1 จัดท าบทเรียนออนไลน์ แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์            
  1.2 สอบถามและหาค่าดัชนีความเที่ยงจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.3 ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  1.4 น าไปทดลองใช้ 

3.  วิธีการเก็บข้อมูล 
1. น าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากคณะครุศาสตร์ ส่งให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม เพื่อขอ

อนุญาตในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัย 
2. ด าเนินการทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop 

Author  
3. นักเรียนศึกษาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ 
4.ด าเนินการทดสอบความรู้ของนักเรียนหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop 

Author  
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5.นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากเรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author 
โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ การหาค่าความตรงโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 

of Congruence: IOC) การทดสอบหาดัชนีค่าความยากง่าย (P) การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) และหาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานได้แก่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติ ( t-test) แบบ 
Dependent Sample  

 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการพัฒนาเว็บฝึกอบรม เร่ืองการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.1แสดงหน้าจอหน้าแรกของเว็บไซตฝ์ึกอบรม 
 

ภาพที ่1 
 ผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮ
โรล์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 

 2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เร่ืองการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิค
การสอนของแฮโรล์ 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการเรยีนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย เว็บฝึกอบรม  

ห้องเรียน n x̅ S.D. t 
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
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop 
Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ผลการการศึกษาความพ่ึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เร่ืองการใช้โปรแกรม 
Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ 
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ตารางที่ 4.2 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเว็บฝึกอบรม  
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพ 

ด้านวิธกีารเรียนการสอน 4.51 0.01 มากที่สุด 
ด้านการน าเสนอเนื้อหา 4.50 0.01 มากที่สุด 
ด้านการจัดกจิกรรมประกอบการเรียนการสอน 4.40 0.01 มาก 
ด้านรูปแบบบทเรียนและเว็บไซต์ 4.35 0.03 มาก 
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน 4.24 0.07 มาก 

รวม 4.4 0.15 มาก 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.4, S.D.=0.15)ความพึงพอใจที่มากที่สุด
คือ ด้านวิธีการเรียนการสอน (x̅=4.51, S.D.=0.01) รองลงมาคือ ด้านการน าเสนอเนื้อหา ( 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 
ด าเนินการสร้างเว็บฝึกอบรมตามหลักของ ADDIE Model จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยมีเหตุผลดังนี้ มี
การบอกวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจนก่อนเรียน ส่วนขั้นตอนการสอนจะน าเสนอเนื้อหาใหม่ๆโดยน าเสนอเนื้อหาในครั้งละ
น้อยๆ ส่วนมากเป็นวิดีโอให้ผู้อบรมสามารถ ปฏิบัติตามได้มีการช้ีแนะแนวทางการเรียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและ
ท าความเข้าใจได้ง่าย ไม่สับสน จะให้ผู้เรียนได้ท าการฝึกปฏิบัติทันทีหลังจากที่เรียนเนื้อ หานั้นๆ ไปแล้ว ท าให้ผู้เรียนสามารถ
จดจ าเนื้อหาได้ดียิ่งข้ึน เปิดโอกาสให้ผู้อบรมซักถามต่างๆ เกี่ยว กับเนื้อหาที่เรียนจากกระดานสนทนาและยังมีการวัดผลและ
ประเมินผลเป็นการประเมินผลการเรียนหลังเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยยึดจากเนื้อหาของ
บทเรียนแต่ละบท จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลการเรียนรู้เว็บฝึกอบรม มีค่าของกระบวนการ:ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพราะในเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author มีความน่าสนใจ มีการใช้รูปภาพ วิดีโอเข้า
มาเป็นส่วนประกอบ บทเรียนไม่น่าเบื่อหน่าย ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน เนื้อหาไม่ซับซ้อนท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้เนื้อหาบทเรียนตามความสามารถของตนเอง 

 2. ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้
เทคนิคการสอนของแฮโรล์ มีผลการเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 13.27 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 20.12 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย เว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้
โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการเรยีน
การสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮโรล์ ที่ได้ออกแบบตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
ได้วางแผนในการสร้างอย่างเป็นขั้นตอน มีเนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จะท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาในด้านทักษะ  

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้
เทคนิคการสอนของแฮโรล์ มีระดบัความพึงพอใจรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅=4.4,S.D.=0.15)  

สรุปผลการวิจัย   
 1. ผลการประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author โดยใช้เทคนิคการสอนของแฮโรล์ 
มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อบรมด้วยเว็บฝึกอบรม มีผลการเรียนรู้ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 3. นักเรียนที่เรียนด้วยเว็บฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.4,S.D.=0.15) ความพึง
พอใจที่มากที่สุดคือ ด้านวิธีการเรียนการสอน (x̅=4.51, S.D.=0.01) รองลงมาคือ ด้านการน าเสนอเนื้อหา (x̅=4.50, 
S.D.=0.01) ส่วนความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมาก คือ ด้านการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
(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 
 โครงงานพิเศษฉบับนี้ส าเร็จได้ ด้วยความอนุเคราะห์ และกรุณาอย่างสูงจาก ดร.วุฒิชัย พิลึก และ ดร.ดวงใจ พุทธเษม 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือให้ข้อคิดต่างๆช่วยตรวจเนื้อหาและช้ีแนะการแก้ไขข้อบกพร่องใน
ระหว่างท าวิจัย จนท าให้การท าโครงงานพิเศษได้ด าเนินการต่อตามที่วางแผนไว้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้วิจัยฉบับนี้
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์พชรวรรณ ธนทวีสกุล อาจารย์เกศรี แจ่มสกุล และอาจารย์อนิรุทธ์   พูนวิวัฒน์ อาจารย์พี่
เลี้ยงอาจารย์วิชาคอมพิวเตอร์  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  จังหวัดนครสวรรค์  ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบและประเมินเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และแนะน าสิ่งท่ีบกพร่องเพื่อน าไปสู่หนทางแก้ไข 
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้อ านวยการ คณะครูทุกๆโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมที่ให้ความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 คุณค่าและประโยชน์อันใดท่ีเกิดจากโครงงานพิเศษฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับบิดา มารดาตลอดจนครูบาอาจารย์ที่
เคารพทุกท่าน ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

กระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนับวันยิ่งมีบทบาทแก่บุคคลทุกเพศวัย รวมทั้งผู้สูงอายุที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค
แห่งเทคโนโลยีไร้พรมแดน เป็นโจทย์ส าคัญของงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ เพื่อน ามาสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ แล้วจึงท าการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ      
งานวิจัยนีท้ าการรวบรวมข้อมูลกับผู้สูงอายขุองโรงเรียนร่มสมอวิทยา ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 90 
คน โดยใช้แบบสอบถาม การประชุมสนทนากลุ่ม และแบบประเมินทักษะความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.3  มีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้การใช้เทคโนโลยีสร้างงานกราฟิกและ
ศิลปะ ในระดับมากและมากที่สุด กิจกรรมการพัฒนา ได้แก่ การสร้างสติ๊กเกอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ และเทคนิคการถ่ายภาพ
และตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา พบว่า ผู้สูงอายุมีคะแนนพัฒนาการด้านทักษะความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 44.9    
 
ค าส าคัญ :  รูปแบบ   ประสิทธิผล  ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้สูงอาย ุ ต าบลสมอแข  
 

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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บทน า   
 จากกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน  มีบทบาทแก่บุคคลทุกเพศวัยเป็นอย่าง
มาก รวมทั้งผู้สูงอายุท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคแห่งเทคโนโลยีไร้พรมแดนเหล่านั้นอย่างเท่าทัน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  
จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้อง การเข้าถึงระบบการแพทย์ทางไกล 
รวมถึงการสืบค้นข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น  และผลจากการคาดการณ์ พบว่า 
ประชากรผู้สูงอายุในอนาคตจะแตกตางจากผูสูงอายุในทศวรรษที่ผานมา กลาวคือ จะเปนผูสูงอายุที่มีการศึกษาที่ดีกวา มี
สุขภาพที่ดีกวา เปนผูรูทางวัฒนธรรม มีรูปแบบการด าเนินชีวิตทีก่ระฉับกระเฉงกว่า เป็นผู้บริโภคที่มีความฉลาดมากขึ้น และที่
ส าคัญคือ จะเผชิญกับความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความท้าทายอย างต อเนื่อง (The 
Demographics of Aging, 2009) ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
ร่วมกับส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้ท าการศึกษาและถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดี เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสรุปได้ว่า ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ค่านิยม ปัญญา และมีความสุข และส่งเสริมให้โรงเรียนผู้สูงอายุในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป (อาภาวรรณ  โสภณธรรมรักษ์ , 
2560)  

ชุมชนต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการด าเนิน งานวิจัย ได้มีการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก ช่ือว่า “โรงเรียนร่มสมอวิทยา” ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข ซึ่ง
มีผู้สูงอายุเข้าร่วมเรียนรู้ฝึกทักษะชีวิตและอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 90  คน และมีผู้สนใจเข้าเรียนในปี 2560 - 2561 เพิ่มอีกเป็น
จ านวนมาก ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ก าหนดหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม  
การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน โดยการก าหนดหัวข้อ
การเรียนรู้ต่างๆ ในหลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีความแตกต่างกัน
ออกไป (องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข, 2560) ซึ่งการจัดท าหลักสูตรควรต้องอาศัยข้อมูลประกอบทั้งสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุ รวมทั้งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล แต่ในปัจจุบันกระบวนการ
จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุยังขาดข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งส่งผลให้การจัดท าหลักสูตรไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุที่มีอยู่ ก็ยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการ และผู้สูงอายุไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

จากความส าคัญและปัญหาข้างต้น เป็นโจทย์ส าคัญของการด าเนินงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ เพื่อน ามาสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ แล้วจึงท าการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การด าเนินงานวิจัยเรื่องรูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ผู้สูงอายุต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เป็นงานวิจัยและพัฒนา โดยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัย จ าแนกได้ 
3 ส่วน ดังนี ้

1. การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัยท าการศึกษาและทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ จากนั้นท าการสรุปสาระความรู้ เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามความต้องการ
พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  จ านวน 
3 คน ท าการประเมินความตรงเชิงเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วท าการคดัเลอืกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป มาใช้ และท าการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าแบบสอบถามท าการรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้สูงอายุของโรงเรียนร่มสมอวิทยา ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 90 คน แล้วท าการวิเคราะห์และแปร
ผลข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ รวมทั้งใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการสรุปประเด็นความต้องการของผู้สูงอายุใน
ส่วนท่ีเป็นค าถามปลายเปิด 
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2. การสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ  
ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนผู้สูงอายุของของโรงเรียนร่มสมอวิทยา 

ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการท าการคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 15 คน เพื่อก าหนดและสรุปแนวทาง
ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus group) จากนั้นน าผลสรุปจาก Focus group มาสร้างกิจกรรมการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและสมรรถนะของผู้สูงอายุในข้ันต่อไป  

3. การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัยท าการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้า

ร่วมกิจกรรมการพัฒนาในลักษณะข้อสอบกาเครื่องหมายถูก/ผิด จากนั้นน าผลการทดสอบมาท าการวิเคราะห์และแปรผลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ เพื่อสรุปคะแนนพัฒนาการด้านทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัเรือ่งรูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู ้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ผลการวิจัย  

งานวิจัยเรื่องรูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุต าบล
สมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สามารถสรุปผลการวิจัย จ าแนกได้ 3 ส่วน ดังนี ้

1. ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศกับผู้สูงอาย ุจ านวน 90 คน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.0   

มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 65 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.0  และส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 68.0  
1.2 รูปแบบของอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้งาน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 58.0   

ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คิดเป็นร้อยละ 92.0 และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานในชีวิตประจ าวัน คือ 
โปรแกรมไลน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0  รองลงมา คือ โปรแกรมเฟสบุ๊ค  คิดเป็นร้อยละ 93.0 และโปรแกรมตกแต่งรูป 
คิดเป็นร้อยละ 73.2 ตามล าดับ 

 

 -เพศ, อาย,ุ การศึกษา 
- รูปแบบของอุปกรณ์/
เทคโนโลยีที่ใช้งาน 
- ระยะเวลาและช่วงเวลาที่
ใช้งานเทคโนโลยี 

ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ  

 
- ความต้องการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้สูงอายุ 
- ความคิดเห็นของคณะ
ผู้บริหาร ครู และตัวแทน
ผู้ สู งอายุ ในการก าหนด
รูปแบบกิจกรรมพัฒนา 
โดยใช้ focus group 
- การสร้างกิจกรรมการ
พัฒนา ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม 

รูปแบบการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้าน IT 

 
 
 

- การทดสอบวัด 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ
ส าหรับผู้สูงอายุก่อนและ 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนา 
 

การประเมินประสิทธิผล
ในการพัฒนาทักษะ

ความรู้ด้าน IT 
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  1.3 ระยะเวลาและช่วงเวลาที่ใช้งานเทคโนโลยี พบว่า   ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี จ านวน 1 -  5 
ช่ัวโมงต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 73.0  และใช้เทคโนโลยีในช่วงเวลาเย็นถึงค่ า  18.00 ถึง 20.00   คิดเป็นร้อยละ 77.5   
  การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ  สามารถสรุป
ผลได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 ความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ 

ความต้องการในการ
พัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความถี่และร้อยละของความต้องการของผู้สูงอายุ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ความ
ต้องการ
ระดับ

มากและ
มากที่สุด 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ความ
ต้องการ
ระดับ

น้อยและ
น้อยที่สุด 

1. การติดต่อและสื่อสาร
ข้ อ มู ล ผ่ า น สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์ 

25 
(27.8%) 

33 
(36.6%) 

58 
(64.4%) 

(3)* 

18 
(20.0%) 

9 
(10.0%) 

5 
(5.6%) 

14 
(15.6%) 

2. การใช้งานโปรแกรม
ส านักงาน 

8 
(8.9%) 

14 
(15.6%) 

12 
(24.5%) 

24 
(26.7%) 

25 
(27.8%) 

19 
(21.0%) 

44 
(48.8%) 

3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การจ าหน่ายสินค้าออนไลน ์

7 
(7.8%) 

9 
(10.0%) 

16 
(17.8%) 

30 
(33.3%) 

21 
(23.3%) 

23 
(25.6%) 

44 
(48.9%) 

4. การใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างงานกราฟิกและศิลปะ 

29 
(32.2%) 

46 
(51.1%) 

75 
(83.3%) 

(1)* 

10 
(11.1%) 

5 
(5.6%) 

0 
(0.0%) 

 

5 
(5.6%) 

5. การใช้งานแอพพลิเคช่ัน
ทั่วไปบนสมาร์ทโฟน 

18 
(20.0%) 

51 
(56.7%) 

69 
(76.7%) 

(2)* 

11 
(12.2%) 

8 
(8.9%) 

2 
(2.2%) 

10 
(11.1%) 

6. การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

15 
(16.7%) 

5 
(5.6%) 

20 
(22.3%) 

34 
(37.8%) 

24 
(26.6%) 

12 
(13.3%) 

36 
(39.9%) 

7. การดูแลรักษาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาร์ท
โฟนเบื้องต้น 

4 
(4.4%) 

14 
(15.6%) 

18 
(20.0%) 

30 
(33.3%) 

26 
(28.9%) 

16 
(17.8%) 

42 
(46.7%) 

รวม 106 
(16.8%) 

172 
(27.3%) 

278 
(44.1%) 

157 
(24.9%) 

118 
(18.8%) 

77 
(12.2%) 

195 
(31.0%) 

 
  

จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า ในภาพรวม ผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 44.1 มีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมากและมากที่สุด และผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับน้อยและน้อยท่ีสุด 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. ผลการสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ  
ผู้วิจัยน าผลจากการศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ  ที่ได้ดัง

ตารางที่ 1 มาใช้ก าหนดประเด็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนผู้สูงอายุของของโรงเรียนร่ม
สมอวิทยา ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน ในการประชุม Focus group เพื่อการออกแบบและ
พัฒนากิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ โดยสรุปผลได้รูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การสร้างกิจกรรมการพฒันาทักษะความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับผู้สูงอาย ุจากการ Focus group  
 

จากรูปที่  2 อธิบายได้ว่า การ Focus group ท าให้ได้แนวทางการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ  3 ประเด็นแรก ได้แก่ 1) การ
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานกราฟิกและงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ 2) การใช้งานแอพพลิเคช่ันทั่วไปบนสมาร์ทโฟน และ       
3) การติดต่อและสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์  และกลุ่มตัวอย่าง Focus group ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และตัวแทน
ผู้สูงอายุของของโรงเรียนร่มสมอวิทยา ได้ให้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ คือ การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ โดยการใช้แอพพลิเคช่ัน
ใช้งานง่ายที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ซึ่งท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการก าหนดกิจกรรมการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สูงอาย ุจ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ ด้วยโปรแกรม Line Creator และการถ่ายภาพ และ
ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Camera 360 

จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ในการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ ด้วยโปรแกรม Line Creator และ
การถ่ายภาพ และตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Camera 360 โดยท าการคัดเลือกผู้สูงอายุท่ีมีความสมัครใจ และมีสภาพร่างกาย
ทีส่ามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมได้ เข้าร่วมจ านวน 20 คน โดยได้ผลดังรูปที่ 3 และ 4 

ความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผู้สูงอายุ  3 ประเด็นแรก 

1. การใช้
เทคโนโลยีในการ
สร้างงานกราฟิก
และงานศิลปะใน

รูปแบบต่างๆ 

2. การใช้งาน
แอพพลิเคชั่น

ทั่วไปบนสมาร์ท
โฟน 

3. การติดต่อและ
สื่อสารข้อมูลผ่าน
สื่อสังคมออนไลน ์

แนวทางการสร้างกิจกรรม : การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นใช้งานง่ายที่ติดต้ังบนสมาร์ทโฟน 

การสร้าง 
สติ๊กเกอรไ์ลน์ ด้วย
โปรแกรม Line 

Creator 

การถ่ายภาพ และ
ตกแต่งภาพ 

ด้วยโปรแกรม 
Camera 360 
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ภาพที่ 3 ผู้สูงอายรุ่วมท ากิจกรรมการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยโปรแกรม Line Creator 

 

 
ภาพที่ 4 ผู้สูงอายุร่วมท ากิจกรรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Camera 360 

 
    3. ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 

    ผู้วิจัยท าการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ  จ านวน 20 คน ก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา จากนั้นน าผลการทดสอบมาท าการวิเคราะห์และแปรผล โดยได้ผลสรุปดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 

หัวข้อที่ใช้วัดความรู้ ก่อนการท ากิจกรรม หลังการท ากิจกรรม คะแนนพัฒนาการ (%) 

(ร้อยละผู้ตอบถูกก่อน
การท ากิจกรรม – ร้อย
ละผู้ตอบถูกหลังการท า

กิจกรรม) 

จ านวนผู้ตอบ
ถูก (%) 

จ านวนผู้ตอบ
ผิด (%) 

จ านวน
ผู้ตอบถูก 

(%) 

จ านวน
ผู้ตอบผดิ 

(%) 

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 

(3) 

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

45.0 55.0 86.0 14.0 +41.0 
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เฟสบุ๊ค 

3.ความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกับ
ภาพกราฟิก  และรูปแบบ
สติ๊กเกอร์ 

13.3 86.7 73.0 27.0 +59.7 

(1) 

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
ตกแต่งรูปภาพในโปรแกรม
ส าเร็จรูปบนสมาร์ทโฟน 

40.0 60.0 85.0 15.0 +45.0 

(2) 

7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เ ง่ือนไขและกฎหมาย เ ชิ ง
พาณิชย์ของการวางจ าหน่าย
ส ติ๊ ก เ ก อ ร์ บ น สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์ 

35.0 65.0 80.0 20.0 +45.0 

(2) 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 34.2 65.8 79.1 20.9 +44.9 

 
    จากตารางที่  2 อธิบายได้ว่า ในภาพรวม ผู้สูงอายุมีคะแนนพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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) ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ตกแต่งรูปภาพในโปรแกรมส าเร็จรูปบน
สมาร์ทโฟน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเง่ือนไขและกฎหมายเชิงพาณิชย์ของการวางจ าหน่ายสติ๊กเกอร์บนสื่อสังคมออนไลน์  
มีคะแนนพัฒนาการดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 45.0 และ 3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพื้นฐานบนโปรแกรมไลน์ มีคะแนน
พัฒนาการดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44.0  
 
อภิปรายผล  
 ผลจากการศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีความต้องการ
พัฒนาทักษะความรู้ของตนเองในด้านการสร้างงานกราฟิกและศิลปะด้วยเทคโนโลยี การใช้งานแอพพลิเคช่ันทั่วไปบนสมาร์ท
โฟน และการติดต่อและสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้มีความคุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยี
สื่อสังคมออนไลน์มาบ้างแล้ว ซึ่งทราบได้จากผลการศึกษารูปแบบของอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ผู้สูงอายุใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
คือ ใช้โปรแกรมไลน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0  และรองลงมา คือใช้โปรแกรมเฟสบุ๊ค  คิดเป็นร้อยละ 93.0  แต่อาจยัง
ต้องการความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะบนอุปกรณส์มาร์ทโฟนที่ตนเองใช้งานอยู่เป็นประจ าเพิ่มเตมิเข้ามา ทั้งนี้การบูรณา
การงานศิลปะเข้ากับเครือข่ายทางสังคมผ่านการท ากิจกรรมการสร้างสติ๊กเกอร์ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน 
แบ่งปันไปยังเพื่อนๆ ในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะช่วยท าให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างผ่อนคลาย กว่าการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นความรู้ทางวิชาการจนเกินไป  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในผู้สูงอายุต าบลกระหวัน  อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (สุดารัตน์ นามกระจ่าง 
และคณะ, 2560) ซึ่งได้กล่าวว่า  โปรแกรมของกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยสร้างความสดช่ืน สร้างพลังความมีชีวิตชีวาอย่าง
สร้างสรรค์และดงีามแก่ผู้สงูอายุ จะประกอบด้วยการแสดงออกในด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุ
มีการพัฒนาความสุขสนุกได้ เนื่องจากผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย แสดงออกอย่างเหมาะสม และเข้าสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งใน
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การวิจัยครั้งต่อไปนี้ ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในด้านอื่นๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน การออม และสวัสดิการสังคม ด้านการสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั
ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น จากนั้นจึงน ากิจกรรมมาปฏิบัติใช้โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ แล้วจึงติดตาม
ประสิทธิผลหรือความส าเร็จอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการ สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถขจัด
ปัญหาและอุปสรรคในปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป ซึ่งจะช่วยท าให้ได้งานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพในอนาคต 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ผู้สูงอายุของโรงเรียนร่มสมอวิทยา ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนา
ทักษะความรู้ของตนเองในด้านการสร้างงานกราฟิกและศิลปะด้วยเทคโนโลยี การใช้งานแอพพลิเคช่ันทั่วไปบนสมาร์ทโฟน 
และการติดต่อและสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์  จึงเป็นที่มาของการสร้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุที่มีการบูรณาการความรู้ทั้ง 3 ส่วน เข้าด้วยกัน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น Workshop อย่าง
สร้างสรรค์  ได้แก่ การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ ด้วยโปรแกรม Line Creator และการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม 
Camera 360 ซึ่งผลที่ได้ท าให้ผู้สูงอาย ุสามารถน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังช่วยสร้าง
สุนทรียภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณเสริมเพื่อเป็นค่าอาหาร  และค่าเบี้ยเลี้ยงของ
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THE PERFORMANCES IN WORKING OPERATIONAL OF CO-OPERATIVE STUDENTS   
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บทคัดย่อ 
  สหกิจศึกษา มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็น
โอกาสที่นักศึกษาจะได้เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการท างานหลังจบการศึกษา ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้การบริหารจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยนี้ท าการรวบรวมข้อมูลกับสถานประกอบการ จ านวน 10 แห่ง ซึ่งได้ส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในปี 2559 
จ านวน 20 คน โดยใช้แบบสอบประเมินผลกับผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  จากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และ
แปรผลโดยใช้ค่าความความถี่ และค่าร้อยละ โดยผลการวิจัยพบว่า  สถานประกอบการมีความเห็นว่า นักศึกษาสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมเท่ากับ 90.2/100  

ค าส าคัญ :  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 
 
บทน า   
 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกมีนโยบายในการเตรียมบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้วบัณฑิตต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา เช่น ประกอบอาชีพอิสระการท างานในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เป็นต้น การที่จะ
ด าเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างประสบความส าเร็จเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของชาติ นักศึกษาควรได้รับการฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานในสายงานเฉพาะทางที่ตนศึกษาในสถานประกอบการซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่
เรียนมาเพื่อท างานในสาขาอาชีพตนได้เรียนรู้การท างานและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์และภาษาในสถานประกอบการมีโอกาส
พบเห็นและเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทางานพร้อมๆ ไปกับการฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการการ
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สื่อสารการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบเพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับ
การท างานในสภาวะแวดล้อมของการท างานในอนาคต  

ศูนย์งานสหกิจศึกษา ได้ด าเนินงานในการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเข้มแข็ง อันจะช่วย
ส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ได้แก่  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม การสง่เสรมิและสนับสนุนนักศึกษาในการปฏิบัติงานในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาโครงงานท่ีช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้ ซึ่งการส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ไปสหกิจศึกษา จะท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีอัตราการได้งานอย่างรวดเร็ว ดังผลจากการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาและ
บัณฑิตเห็นวาตนเองมีพัฒนาการดีขึ้นมากหลังจากการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และผูรับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษา
น ารองของสถาบันอุดมศึกษา มีความคิดเห็นวา สหกิจศึกษามีสวนในการไดงานท าของบัณฑิตเปนอยางมาก (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการด าเนินงานวิจัย เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ได้รับทราบข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาประสิทธิภาพในงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ให้เกิดผลส าเร็จที่ดีทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยช้ันน าของรัฐบาล และนานาประเทศ โดยวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และเพื่อ
เสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 

วิธดี าเนินการวิจัย  
  การด าเนินการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีด าเนินงานวิจัย ดังนี ้
 1. การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 ผู้วิจัยท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
โดยแบบประเมินผลจะผ่านการประเมินค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญที่ผ่านการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ านวน 3 ท่าน แล้วจึงท าการปรับปรุงค าถามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ
ปรับแก้ไข ให้มีความครบถ้วน และถูกต้องมากยิ่งขึ้น  จากนั้นน าแบบสอบถามท าการรวบรวมข้อมูลกับพนักงานพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ ซึ่งได้ส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งหมด 20 ชุด และจึงท าการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ  

2. การเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก  

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลค าแนะน าโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ ซึ่งตอบค าถามปลายเปิดใน 
แบบสอบถาม น ามาสรุปเกี่ยวกับจุดเด่น/แนวทางที่ด ีและสิ่งที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยใช้
การวเิคราะห์เชิงเนื้อหา 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัเรือ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

                   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 

  
- ประเภทสถาน
ประกอบการ 
- ภูมิภาคที่ตั้ง 
 - ระยะเวลาการก่อตั้ง
กิจการ (กี่ป)ี 

ข้อมูลทั่วไปของ 
สถานประกอบการ 

 

 
- ระดับคะแนน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของ
นักศึกษา 
- ข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของ
นักศึกษา 
 

ตัวแปรตาม 
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ผลการวิจัย  
งานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สามารถสรุป

ผลการวิจัย จ าแนกได้ 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  

ได้ผลสรุป ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

หัวข้อประเมิน คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 100) 

 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีความรับผิดชอบด าเนินงานใหส้ าเรจ็ลลุ่วง สามารถปล่อยให้ท างานได้โดยไม่ต้องควบคุม
มากเกินไปสามารถไว้วางใจได้ให้รบัผิดชอบงานท่ีมากกว่าเวลางานประจ า 

91 

2. มีความสนใจ และความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอตุสาหะ ความพยายาม ความ
ตั้งใจที่จะท างานไดส้ าเร็จ ความมานะบากบั่น ไมย่่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 

91 

3. มีบุคลิกภาพและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน การแต่งการ กริิยาวาจา การตรงต่อเวลา  

93  (3) 

4. มีระเบียบวินัย ปฏิบัตติามวัฒนธรรมองค์กร ปฏบิัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล 91 
5. มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสตัย์สจุริต กล้าหาญ เสียสละ เอื้อเฟ้ือช่วยเหลือผู้อื่น 95 (1) 
6. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 95 

คะแนนเฉลี่ยด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

92.7 (1) 

ด้านความรู้ 
7. มีความรู้ทางวิชาการเพียงพอที่จะท างานท่ีได้รบัมอบหมาย (ในลกัษณะที่นิสติจะปฏิบัติ
ได้) 

90 

8. มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม การปฏิบตัิการ
ในห้องปฏิบัติการ 

88 

9. สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสรา้งสรรค์ เพื่อน าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม 

89 

10. สามารถน าความรู้และประสบการณ์แก้ปญัหาของตนเองและสังคมได้ 91 
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้  89.5 

ด้านทักษะทางปัญญา 
11. มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้ 92 
12. มีวิจารณญาณและการตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปญัหา
ต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจ สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้
ตัดสินใจไดด้้วยตนเอง 

90 

13. มีทัศนคตเิชิงบวก 94 (2) 
14. สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏบิตัิตาม Job position และ Job description ที่
มอบหมายได้อย่างเหมาะสม หรือต าแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนสิิตคนนี้หรือไมเ่พียงใด 

88 

คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะทางปัญญา  91.0 (3) 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
15. มีมนุษยสัมพันธ์ (ทั้งการพูดและการวางตัว) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สร้าง       
มนุษยสัมพันธไ์ด้ดี เป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือ
ประสานงาน 

93  (3) 
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หัวข้อประเมิน คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 100) 

 
16. มีจิตสาธารณะ 93  (3) 
17. มีความสามารถท างานเป็นทีม 93  (3) 
18. มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 90 

คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  92.3 (2) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
19.วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรปุประเด็นเนื้อหาส าหรบัการน าเสนอเปน็ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได ้

84 

20. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอข้อมลูได้อย่างมปีระสิทธิภาพ หรือ
สามารถใช้ความรู้ในเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาโจทย์ท่ีไดร้ับมอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม 

87 

คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

85.5 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 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 มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถท างานเป็น
ทีม  คะแนนเท่ากับ 93.0 เท่ากัน ตามล าดับ 

2. ผลการเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลค าแนะน าโดยพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ มาท าการสรุปเกี่ยวกับจุดเด่น/แนวทางที่ดี 
และสิ่งที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

ข้อมูลค าแนะน าจากสถานประกอบการ ด้านที่เป็นจุดเด่น/ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
1. จุดเด่น/แนวทางที่ดี 
  1.1 นักศึกษามีความตรงต่อเวลา  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1.2 นักศึกษาสามารถรับรู้ค าสั่งได้อย่างรวดเร็ว  ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.3 นักศึกษาท างานเป็นระเบียบ และสามารถจัดการงาน
ของตนเองได้ดีและเหมาะสม  

ด้านทักษะทางปัญญา 

  1.4 นักศึกษามีการพัฒนาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่พ่ีเลี้ยงมอบหมายให้ได้ดี 

ด้านทักษะทางปัญญา 

  1.5 นักศึกษามีความใฝ่รู้ พยายามขอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.6 นักศึกษามีความมานะอดทน พยายามท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให้ส าเร็จ หากพยายามแล้วไม่ได้ผล 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1.7 นักศึกษาจะมีกระบวนการหาทางเลือกใหม่ โดยมีการ
ลองผิดลองถูกด้วยตนเองถือเป็นจุดเด่น 

ด้านทักษะทางปัญญา 
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ข้อมูลค าแนะน าจากสถานประกอบการ ด้านที่เป็นจุดเด่น/ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
สรุปร้อยละความคิดเห็นในด้านที่เป็นจุดเด่นของ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศกึษา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2 ความคิดเห็น 
(28.6%) 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
5 ความคิดเห็น 

(71.4%) 

2. สิ่งที่ควรปรับปรุง 
  2.1 นักศึกษาควรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
เรียบร้อยปิดงานให้ได้เป็นงานๆ แล้วค่อยเริ่มงานใหม่  

ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.2 นักศึกษาไม่ควรลางานบ่อย  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.3 นักศึกษายังขาดความคล่องแคล่ว  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.4 การพูดสื่อสารเสียงเบาควรพูดเสียงดังฟังชัด ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.5 การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นต้องใช้ความอดทน-อดกลั้น ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.6 การตัดสินใจในปัญหางาน ยังไม่กล้าตัดสินใจเอง  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.7 นักศึกษาต้องกล้าแสดงออกให้มากกว่านี้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปร้อยละความคิดเห็นในด้านที่ควรปรับปรุงประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของนกัศึกษาสหกจิศึกษา 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2 ความคิดเห็น 

(28.6%) 
 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

3 ความคิดเห็น 
(42.9%) 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

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  ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่มุ่งผลิตบัณฑิตโดยเน้นให้มี 
คุณภาพ  คุณธรรม น าสังคม มีอุดมการณ์ (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556) รวมทั้งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการ
ประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี (เสาวนีย ศรีจันทรนิล, 2553) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า     
ผแูทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ในด้านคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาสหกิจศึกษา ในเรื่องวุฒิ
ภาวะความออนนอมถอมตน และความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององคกร เชน การลา 
การขาดงาน การแตงกาย ในเรื่องบุคลิกภาพและการวางตัว การปรับตัว และการมีมนุษยสัมพันธสามารถรวมงานกับผูอื่นได้ 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ได้มีการก าหนดทิศทางในการพัฒนานักศึกษาคล้ายคลึงกัน  คือ การ
สรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข  ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างนักศึกษาให้มี         
อัตลักษณ์เป็นแบบใด กย็่อมจะส่งผลออกมาเป็นลักษณะเด่นที่ติดตัวนักศึกษาออกสู่สังคมเฉกเช่นเดียวกันนั้น และผลการวิจัย
ในครั้งนี้ ยังพบว่า ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้ควรมีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นในการสร้างกิจกรรมการฝึกทักษะทางกระบวนการคิดของนักศึกษาก่อนออกไปสหกิจศึกษา ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (รัชฏาพร เกตานนท ์แนวแห่งธรรม , 2558)  ซึ่งได้เสนอแนะว่า การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาต้อง
ส่งเสริมทักษะทางปัญญาและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการ
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เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองและฝึกทักษะ ทางกระบวนการคิด ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีหรือชุมชนสังคมให้มากยิ่งข้ึน  
 
สรุปผลการวิจัย   
 นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีจุดเด่นในด้านทักษะทางปัญญา และด้านคุณธรรมจริยธรรม แต่
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ได

จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ “Taro Yamane” จํานวนท้ังหมด 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหหาคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา 1. การ

ดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังหมด 5 

ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการดําเนินชีวิตท่ีใช

คุณธรรม จริยธรรม และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีความ

พอประมาณ ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความรูท่ีมีอยางถกูตอง และดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความมีเหตุมีผล ตามลําดับ 2. ปญหา 

อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พบวา การท่ีประชาชนจะสามารถพ่ึงตนเองและนําไปสูการสรางชุมชนใหเขมแข็งไดน้ัน หัวใจสําคัญคือ 

มุงเนนการพัฒนาใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนพรอมรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน สรางระบบภูมิคุมกันตอผลกระทบ

ตางๆ ท้ังภายนอกและภายในอยางรอบคอบ เสริมสรางบทบาทผูนําชุมชนในการสรางพลังขับเคลื่อนคนในชุมชนใหเปนหน่ึง

เดียว สรางความรูรักหวงแหน ชวยเหลือเก้ือกูลแบงปน เพ่ือใหประชาชนอยูดี 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” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก    พสก

นิกรชาวไทยมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรง    เนนย้ํา

แนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยู ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความ

เปลี่ยนแปลงตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 

2550)  

  โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ไดประมวลและกลั่นกรองกระแสพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอย ูหัว เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสตางๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอื่นๆ ท่ีเก่ียว   

ของ โดยไดรับพระบรมราชานุญาติใหนําไปเผยแพร เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝาย และ

ประชาชนโดยท่ัวไป (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) ไดนิยามวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา

ท่ีชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ     ท้ังในการ

พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอกระแส    โลกาภิวัตน 

นอกจากน้ี ในระดับโลกก็ไดยอมรับและยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาเปนปราชญดานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

เพราะเปนแนวคิดท่ีสามารถนํามาใชไดจริง ดังจะเห็นไดจากความหมายของคําวาความพอเพียงท่ีมีความหมายครอบคลุมถึงคํา

วา ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ 

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง 

ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจ

ของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และให

มีความรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุล และพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

นอกจากน้ี หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดยึดหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ท่ีตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ท่ี 9 ฉบับท่ี 10 และฉบับท่ี 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต

จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม มีการกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ท่ียึดวิสัยทัศน
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ของกรอบยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะเดียวกันไดมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ โดย

ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579 ท่ีเปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะ

บรรลุใน 5 ป โดยท่ีเปาหมายและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ท่ี

องคกรระหวางประเทศกําหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ท่ีองคการ

สหประชาชาติกําหนดขึ้น เปนตน สวนแนวทางการพัฒนาไดมีการเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของ

ประชากรในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโต

อยางมีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ี

จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสราง

เสริมใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) 

สําหรับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เน่ืองดวยบริบทของ

คนในชุมชนสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกร และหลังจากฤดูการเก็บเก่ียวพืชผลการผลิต ประชาชนก็จะมีการรวมกลุมทํา

อาชีพเสริม อาทิ กลุมจักสาน กลุมทอผา กลุมทอเสื่อ กลุมเย็บปกถักรอย หรือทําพืชสวนผสมตางๆ ฯลฯ โดยไดมีการนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตและพัฒนาชุมชน ทํา

ใหคนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ซึ่งจะสอดคลองกับ นโยบายดานการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององคการ

บริหารสวนตําบลบึงกอก ไมวาจะเปนในดาน 1) สงเสริมใหมีการกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความพรอมแกเด็ก

และเยาวชน ใหไดรับการศึกษาสูงขึ้น 2) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม

ทางดานศาสนา 3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและใหมีการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูทุกรูปแบบ 4) สงเสริม

และสนับสนุนใหมีการกอสรางปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ

เพียงพอ 5) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 6) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และ 7) สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง

และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมประจําตําบล 

จากบริบทดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจอยางยิ่งท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน

ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใชขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีใหเปน

ประโยชนในระดับนโยบาย พรอมนําผลการวิจัยเสนอตอองคกรท่ีเก่ียวของและนําผลการวิจัยคร้ังน้ีมาปรับทิศทางการแกไข

ปญหาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในเขตตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใหประชาชนสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข “พออยู พอกิน พอใช เดินทางสายกลางพอเพียง มีเหตุมีผลและมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว” 

จนสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืนสืบไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา 

จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดแบงขอบเขตงานวิจัยออกเปน 4 ขอบเขต ดังน้ี 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  เปนการศึกษาวิจัยเร่ืองการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังหมด 5 ดาน คือ 1) ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีความพอประมาณ  2) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความมี

เหตุมีผล 3) ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 4) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความรูท่ีมีอยางถูกตอง และ 5) ดานการ

ดําเนินชีวิตท่ีใชคุณธรรม จริยธรรม 

 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ศึกษาในเขตชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 

ท้ังหมด 9,698 คน สวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ 

“Taro Yamane” ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % และท่ีระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % ในการวิจัยคร้ังน้ี คณะผูวิจัยจะใชขนาด

ของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม คือ 400 คน   

 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา       

 ตัวแปรตน ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  

 ตัวแปรตาม ไดแก การนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน

ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก รวม 5 ดาน คือ 1) ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีความพอประมาณ 2) ดานการ

ดําเนินชีวิตท่ีใชความมีเหตุมีผล 3) ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีภูมิคุมกันในตวัท่ีดี 4) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความรูท่ีมีอยางถกูตอง 

และ 5) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชคุณธรรม จริยธรรม 

ผลท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก        ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางใน การนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

ชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี   

1. รูปแบบการวิจัย  

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

2. การสรางเคร่ืองมือ 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย ดังน้ี คือ 

1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีจากตําราเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน

ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพ่ือ

กําหนดขอบเขตในการสรางเคร่ืองมือ 
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2. วิเคราะหเน้ือหาและกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง 5 ดาน  

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวไปใหกับผูทรงคุณวุฒิ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพันธ เขตตกัน ตรวจสอบ

ความถูกตองของเน้ือหาและทําการแกไขตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย  

4. ปรับปรุงเคร่ืองมือใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

5. ทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของ

ของครอนบาค (Cronbach, 1990) แลวนํามาทดลองใช (Try Out) กับประชาชนตําบลบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก    ซึ่งไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนขึ้นไป หลังจากน้ันนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยคอมพิวเตอร 

ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน       3 

ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได เปน

แบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ (Checklists) 

ตอนท่ี 2 การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงออกเปนท้ังหมด 5 ดาน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 

ระดับ คือ 

          5     หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 

  4     หมายถึง  ระดับมาก 

  3     หมายถึง  ระดับปานกลาง 

  2     หมายถึง  ระดับนอย 

  1     หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบล

บึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยเกณฑการใหคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีกําหนดเกณฑในการแปลความหมายตามแนวทางของ

เบสท (Best: 1978) ซึ่งมีเกณฑการวัดระดับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยูในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยูในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 อยูในระดับนอยท่ีสุด  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามตามกระบวนการตางๆ ดังน้ี  

1. ทําหนังสือถึงประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกเพ่ือขอความอนุเคราะหในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

2. จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง 
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3. ทําการจัดสงแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเองท้ังหมด จํานวน 400 ชุด 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบคําถาม 

5. นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวไปวิเคราะหขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  เปน

แบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ (Checklists) โดยผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจง

ความถี่ หาจํานวนและหาคารอยละ (Percentage)     

2. วิเคราะหการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงออกเปนท้ังหมด 5 ดาน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย

ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดสรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังน้ี คือ  

1. การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังหมด 5 ดาน (จากตารางท่ี 1)  

ตารางท่ี 1 การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังหมด 5 ดาน จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 400 คน 

 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ท้ังหมด 5 ดาน 𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

1) ดานการดําเนินชีวิตท่ีมคีวามพอประมาณ 4.51 .67 มากท่ีสุด 

2) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความมเีหตุมผีล 4.48 .82 มาก 

3) ดานการดําเนินชีวิตท่ีมภีูมิคุมกันในตัวท่ีด ี 4.58 .71 มากท่ีสุด 

4) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความรูท่ีมีอยางถูกตอง 4.49 .84 มาก 

5) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชคุณธรรม จริยธรรม 4.61 .69 มากท่ีสุด 

             รวม 4.53 .75 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบงออกเปนท้ังหมด 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

(x� = 4.53, S.D. = .75) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชคุณธรรม จริยธรรม 

มีคาเฉลี่ยเทากับ (x� = 4.61, S.D. = .69) และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี มีคาเฉลี่ย

เทากับ (x� = 4.58, S.D. = .71 ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีความพอประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ (x� = 4.51, S.D. = .67) ดานการ

ดําเนินชีวิตท่ีใชความรูท่ีมีอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ (x� = 4.49, S.D. = .84) และดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความมีเหตุมีผล 

มีคาเฉลี่ยเทากับ (x� = 4.48, (S.D. = .82) 
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2. ผลการวิจัยปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบาง

ระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1) ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีความพอประมาณ  

     ดานความพอประมาณ ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการวางแผน

ในเร่ืองปญหาหน้ีสิน การใชจายฟุมเฟอยเกินตัว รวมถึงเร่ืองของรายรับกับรายจายท่ีไมสมดุลกัน มีการประมาณตนวาจะตอง

ดาํเนินชีวิตอยางไรท่ีใหการใชจายมีความพอดี กลาวคือ ทุกอยางท่ีจะดําเนินในวิถีชีวิตแตละวันจะตองไมนอยเกินไป และไม

มากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ อยางน้ีเปนตน 

 2) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความมีเหตุมีผล 

     ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความมีเหตุมีผลของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการเตรียม

ความพรอมในเร่ืองการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงของตนวา จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลอยางไร โดยเฉพาะการ

พิจารณาจากสาเหตุท่ีเก่ียวของ และการคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อยางรอบคอบ ดงัตัวอยางท่ีชัดเจน

น่ันคือ เร่ืองของการใชจายอยางมีเหตุมีผล การพิจารณาและแกไขปญหาดวยความรอบคอบ การปลูกฝงใหประชาชนมีการใช

เหตุและผล และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 3) ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

     ดานการดําเนินชีวิตท่ีมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการเตรียมตัว

ใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล ตัวอยางเชน เมื่อเปนหน้ีเปนสิน เกิดปญหารายรับไมเพียงพอกับรายจาย มีการใชจาย

ฟุมเฟอยเกินตัว ก็จะตองมีการวางแผนและมีการปลูกฝงใหประชาชนมีนิสัยประหยัด อดออม มีการทําบัญชีรายรับรายจาย ท่ี

สําคัญคือ การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ วินัย ขยัน และอดทน 

 4) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความรูท่ีมีอยางถูกตอง 

     ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชความรูท่ีมีอยางถูกตองของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการ

เตรียมความพรอมในเร่ืองของความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดานรวมถึงความรอบคอบท่ีจะนําความรู

เหลาน้ันมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสม 

 5) ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชคุณธรรม จริยธรรม 

     ดานการดําเนินชีวิตท่ีใชคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก พบวา ประชาชนมีการเตรียม

ความพรอมในเร่ืองการตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาใน

การดําเนินชีวิตอยูตลอดเวลาดวยสติรูตัว ปญญารูคิดวา สิ่งไหนดี ถูกตอง เหมาะสม ไมเบียดเบียนผูอื่น รูจักประมาณตน มี

ความพอเพียง เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ลดการพ่ึงพาจากภายนอก สามารถพ่ึงพาตนเอง สรางความ

เขมแข็งในชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนได 

     ดังน้ัน แนวทางในการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน

ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ก็คือ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

โดยจะตองมีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม 

      

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน

ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค พบวา 
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1. การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังหมด 5 ดาน พบวา การวิจัยท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด และดานท่ีประชาชนเห็นวามีความสําคัญในอันดับ

ตนๆ ในการดําเนินชีวิต น่ันก็คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม สะทอนใหเห็นชัดเจนวา คณุธรรมจริยธรรมถือเปนรากฐานสําคัญใน

การดําเนินชีวิต การท่ีชุมชน สังคมใดมีผูคนท่ีเปยมลนไปดวยคุณธรรมจริยธรรม สังคมน้ันก็จะอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ทายท่ีสุดในชุมชนก็จะสามารถพ่ึงพาตนเองได มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เพราะการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ก็

คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาใหสามารถพ่ึงตนเอง

ในระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน มีความเพียรและความอดทน มีสติและปญญา การชวยเหลือเก้ือกูล และความสามัคคี โดย

ภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับหลักวิชาการ ใชการพิจารณาวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติอยางรอบคอบ ท่ีตระหนักใน

คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต ใชสติปญญาและความเพียรในการดําเนินชีวิตเปนฐานสําคัญ ซึ่งจะสอดคลองกับ

แนวคิดของ สมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และสอดคลองกับแนวคิดของคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2549) ท่ีไดแสดงทัศนะเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงไวอยางนาสนใจวา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

เปนปรัชญาท่ีเปนท้ังแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติของแตละบุคคล องคกรโดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพ

ของตนเองและสภาวะแวดลอม ความมีเหตุผลการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวเอง โดยใชความรูอยางถูกหลักวิชาการดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวังควบคูไปกับการมีคุณธรรม ไมเบียดเบียนกัน แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมือปรองดองกันในสังคม 

ซึ่งจะชวยเสริมสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวกจนนําไปสูความ

สามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุล ยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนได 

2. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา 

จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา แนวทางในการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ก็คือ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต จะตองมีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ไมวาจะเปน

ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม เพราะ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้ถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ไมวาจะในระดับ

ครอบครัว ชุมชน หรือรัฐ ในการปฏิบัติงานหรือบริหารพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอประมาณ ตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของความไมประมาท มีเหตุผล และสรางระบบภูมิคุมกันตอผลกระทบตางๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากภายนอกและ

ภายในอยางรอบคอบ ในขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของเราทุกคน ทุกฝาย โดยเฉพาะบทบาทของผูนําชุมชน

ท่ีจะสรางพลังขับเคลื่อนคนในชุมชน ถักรอยเชื่อมโยงใหเปนหน่ึงเดียว รูรักหวงแหนมีความสํานึกในคุณธรรม ความ

ซื่อสัตย และความรอบรูท่ีเหมาะสม ท่ีสําคัญการดําเนินชีวิตควรใชความอดทน ความเพียร มีสติปญญา พรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมโลกภายนอกไดเปนอยางดี การดํารงชีวิตและปฏิบัติตนมุงเนนการอยูรอด

ปลอดภยั และวิกฤต สรางความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

      การศึกษาการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึง

กอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จึงหวังเปนอยางยิ่งวาผลของการวิจัยจะนํามาซึ่งแนวทางท่ีเปนประโยชนตอผูอานไม

มากก็นอย หากวิจัยฉบับน้ีเกิดขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยก็ขออภัยมา ณ ท่ีน้ี และขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังหมด 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สะทอนใหเห็นวาประชาชนตระหนักและให

ความสําคัญอยางยิ่งในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของควร
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มีการสรางรูปแบบของชุมชนเพ่ือใหเปนชุมชนตนแบบ ขับเคลื่อนใหไปสูนโยบายและนํามาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือ

เปนแนวทางใหประชาชนทุกชุมชนไดเห็นถึงคุณูปการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความสําคัญ จําเปนในการดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข พอเพียง พอประมาณ เดินทางสายกลาง มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว เกิดความรูรักสามัคคี สามารถพ่ึงพา

ตนเองและสรางชุมท่ีเขมแข็งไดอยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบาง

ระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังหมด 5 ดาน ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือทําใหทราบถึง

รายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกับปจจัยตางๆ ท่ีมีความสัมพันธตอการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

ชีวิตของประชาชนในชุมชน วาเปนไปในทิศทางใด ตลอดจนสามารถนําขอมูลตางๆ ท่ีไดรับจากการศึกษามาพัฒนาและสราง

รูปแบบการนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนใหเกิดประโยชนตอสังคม

สวนรวมอยางแทจริง 
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การเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนและเจตคติตอการเรียนของ

นักศึกษาโดยการใชเกม 

ENGLISH LANGUAGE PREPARATION FOR ENTERING THE ASEAN COMMUNITY AND 

ATTITUDE OF STUDENTS BY USING GAMES 

 

จิตราพร งามเนตร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคม

อาเซียนและเจตคติตอการเรียนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยการใชเกม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาช้ันป

ท่ี 1 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษยจํานวน 20 คน ท่ีศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 หนวยจัดการศึกษานอก

ท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งไดมาโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

คือ 1) แบบสํารวจขอมูลนักศึกษา 2) เกมท่ีใชในการจัดกิจกรรม 3) แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 4) แบบวัดเจตคติกอนและ

หลังการเรียนสถิติท่ีใชในการศึกษาคือ คาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีความรูภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน มีความรู

เก่ียวกับอาเซียนมากข้ึน 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 

 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในชวงเวลาหน่ึงปท่ีผานมา ประเทศไทยไดมีการปรับตัวเพ่ือรับกับการ

เปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมอาเซียนจากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อน

การศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป2558 เมื่อวันจันทรท่ี 23 สิงหาคม 2553 ณ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน และผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนองคกร

หลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ผูอํานวยการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน และผูแทนกรม
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อาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบรางนโยบายเพ่ือดําเนินงานตามปฏิญญา ชะอํา-หัวหินวาดวย

การเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษา (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553, หนา 

12) เมื่อประเทศไทยเปนอีกหน่ึงสมาชิกท่ีกําลังจะกาวสูประชาคมอาเซียน ในอนาคตอันใกลภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญ

และความจําเปนมากข้ึน ดังน้ันการเตรียมการวางแผนและเตรียมพรอมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยใหมีคุณภาพและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสังคมคาดหวัง ครูผูสอนซึ่งเปนบุคลากรสําคัญในการถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาสังคม ควรมี

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใฝศึกษาเรียนรูตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหมๆ เพ่ือสรางบรรยากาศและจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และผูบริหารตองใหความสําคัญพรอมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการ

เสริมสรางใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรู กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษา ประจําชาติและภาษาตางประเทศ 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรู ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกตอไป (ฟาฏินา วงศเลขา, 2553, หนา 9) จาก

เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ดานการบริการวิชาการกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรเสริมพิเศษท่ีจําเปนสําหรับยังชีพ

ในปจจุบัน และการกาวสูตลาดแรงงานในกลุมประเทศอาเซียนท้ังทางดานภาษาและการใชเทคโนโลยี ดังน้ัน การจัดตั้งและ

พัฒนาศูนยภาษาตางประเทศเพ่ือบริการวิชาการและพัฒนาทักษะทางภาษา เปนยุทธศาสตรหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรีท่ีตองดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค อีกท้ังยังเปนการใหบริการวิชาการแกสังคมและการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ระบบการศึกษาไมไดมองขามความสําคัญและความจําเปนของภาษาอังกฤษ มีการกําหนดใหภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศท่ีเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ซึ่งนักเรียนทุกคนตองไดเรียนรู เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการฟง พูด 

อาน เขียน เขาใจความแตกตางของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสามารถสื่อสารกับชาวชาติได รวมท้ังชวยใหผูเรียนเขาถึงองคความรู ตางๆท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนได

งายและกวางข้ึน ในขณะท่ีภาษาตางประเทศ อ่ืน ๆ เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเวียดนามและภาษาลาว เปนตน 

สถานศึกษาสามารถจัดสอนไดตามความเหมาะสมโดยใหอยูในดุลพินิจ สถานศึกษาตองใหความสําคัญและเปนสวนหน่ึงในการ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสถาบันทุกแหงตองคิด ตองทํา เพราะสถานศึกษาเปนแหลงผลติทรัพยากรบุคคลของ

ประเทศ คนไทยตองมีความรูความเขาใจ โดยเฉพาะเรื่องศักยภาพคน ท้ังดานภาษา ทักษะฝมือแรงงาน ภาคธุรกิจ การออก

นอกประเทศเปนสิ่งท่ีจําเปน และการเขามาของประเทศสมาชิกอาเซียนก็เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ถาหากเราไมพรอม เราก็จะ

ถูกกลืนไปกับประเทศอาเซียน (กระทรวงการตางประเทศ, 2554, หนา 1) 

  ในปจจุบันภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศไดมีความสําคัญเปนอยางมาก และภาษานับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญใน

การติดตอสื่อสารปจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและจากการสอบถามอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ มัก

พบวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี มักยังไมเห็นความสําคัญของการเรียน

ภาษาอังกฤษ ยังคิดวาการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติเปนเรื่องท่ีไกลตัว และนักศึกษาบางคนยังไมสามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือในสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงได สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษาน้ันนักศึกษายังมองวาเปนเรื่องท่ีไกลตัวและไมมีผลกระทบตอการเรียนของตน 

ผูวิจัยในฐานะผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอาเซียนศึกษา ไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงได

ทําการวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยการใชเกม ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนและเจตคติตอ

การเรียนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยการใชเกม  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในวิจัย ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษยจํานวน 20 คน ท่ีลงทะเบียนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 20 คนท่ีลงทะเบียนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 หนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

          กรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีของดอบสัน (Dobson,1998, p.9) นัก

การศึกษาท่ีเช่ือวา เกม เปนกิจกรรมท่ีสนุกสนานมีกฎเกณฑ กติกา กิจกรรมท่ีใชเลนมีท้ังเกมเงียบ (Passive Games) หรือเกม

ท่ีเลนไมตองเคลื่อนท่ีและเกมท่ีใชความวองไว (Active Games) หรือเกมท่ีตองเคลื่อนไหว เกมเหลาน้ันข้ึนอยูกับความไว 

ความแข็งแรง การเลนเกมมีท้ังเลนคนเดียว สองคน หรือเลนเปนกลุม บางเกมก็กระตุนการทํางานของรางกายและสมอง บาง

เกมก็ฝกทักษะบางสวนของรางกายและจิตใจซึ่งสอดคลองกับ รีส (Reese.1999, p.12) ท่ีไดเสนอแนะวิธีการนําเกมมา

ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนไวในการใชเกมนําเขาสูบทเรียนโดยดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 

1. ใหเกมนําเขาสูบทเรียนโดยใชเกมทบทวนพ้ืนฐานความรูเดิม เชน ใชรูปภาพ จับคูคําศัพทหรือแบงกลุมสลับกัน

เติมอักษรท่ีหายไป 

2. ดําเนินการสอน มีการนํารูปภาพ หรือของจริงมาสนทนากัน มีการนําเสนอคําศัพท และอธิบายความหมายของ

คําศัพท จากน้ันนําเสนอรูปประโยคเพ่ือฝกพูดและเขียนข้ันสุดทายมีการสรุปโดยการทบทวนเชน ครูนําภาพติดบนกระดานดํา

ใหนักเรียนแตละกลุมตัวแทนออกไปเขียนคําศัพทใหถูกตองหรือเติมอักษรท่ีหายไป หรือเติมคําศัพทใหสัมพันธกับประโยค 

  3.ครูใหนักเรียนแตงประโยค หรือเติมคําท่ีหายไปของประโยค  

กรอบแนวคิดของการวิจัย แสดงไดดังภาพ 1 

                        ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

        

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1. แบบสํารวจขอมูลนักศึกษา 2. เกมท่ีใชในการจัดกิจกรรม (เกมคนหาช่ือประเทศ

อาเซียน, เกมคนหาคําทักทายของประเทศอาเซียน, เกมจับคูธงในกลุมอาเซียน, เกมจิ๊กซอวตอภาพแผนท่ีอาเซียน, เกมจับคู

ชุดประจําชาติอาเซียน) 3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 4. แบบวัดเจตคติกอนและหลังการเรียน 

ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบทดสอบกอนและหลังเรียนโดยมีข้ันตอนการสรางดังน้ี  

 1.1 ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลตาง ๆ 

 1.2 สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซึ่งมีลักษณะเปน ปรนัย จํานวน 20 ขอ กําหนดการใหคา

คะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0  คะแนน  

การเรยีนการสอนโดยการใชเกม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียน 
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2. แบบวัดเจตคติ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามแบบวัดเจต

คติของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษ มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

2.1 ศึกษาหลักการสรางแบบวัดเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษจากเอกสารการวัดและประเมินผล

ตาง ๆ 

2.2 แบบวัดเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการภาษาอังกฤษ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ ขอคําถามจํานวน 10 ขอ  โดยกําหนดคาระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและความหมาย  ดังน้ี 

2.3 กําหนดนํ้าหนักในการตอบตัวเลือกตางๆ แตละขอความตามเกณฑดังน้ี 

แบบวัดท่ีใชเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนน

ดังน้ี  

 คะแนน     5    หมายถึง     เห็นดวยอยางยิ่ง 

 คะแนน     4    หมายถึง     เห็นดวย 

 คะแนน     3    หมายถึง     เห็นดวยไมแนใจ 

 คะแนน     2    หมายถึง     ไมเห็นดวย 

 คะแนน     1    หมายถึง     ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

สวนเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยของขอความ เปนดังน้ี 

 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง    มีเจตคติท่ีดีมาก 

 คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง    มีเจตคติท่ีดี 

 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง    มีเจตคติท่ีดีปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง    มีเจตคติท่ีไมดี 

 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง    มีเจตคติท่ีไมดีอยางมาก   

การวิเคราะหขอมูล  

1. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) ซึ่งประกอบไปดวยเพศ อาย ุระดับการศึกษา ลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ี เก็บรวบรวมไดโดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
2. หาคาเฉล่ียของคะแนนเจตคติกอนและหลังเรียนภาษาอังกฤษ 

 3. วิเคราะหผลจากคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยนําขอมูลมาแจกแจงความถ่ี หา

คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีข้ันตอนดังน้ี 

1. ผูวิจัยไดกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีใชในการทดลอง เพ่ือขอความรวมมือไปยังหัวหนาสาขาวิชาบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอบางระจัน 

2. ผูวิจัยทดสอบนักศึกษากอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

3. ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใชเกมโดยใชรูปแบบการทดลองวัดกอนและ 

หลังการทดลอง  

4. ทดสอบนักศึกษาหลังการเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกันกับการ 

วัดผลกอนการเรยีน 

 5. ทําการรวบรวม แบบประเมินเจตคติของนักศึกษา และวิเคราะหขอมูล   
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ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความรูภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน มีความรูเก่ียวกับอาเซียนมากข้ึน และมีเจตคติตอการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใชเกม อยูในระดับดี 

สามารถวิเคราะหผลไดดังน้ี ผูวิจัยไดทําการการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน ผลแสดงไวในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน  

 

ลําดับท่ี 

คะแนนกอนและหลังเรียน 

แบบทดสอบกอนเรยีน 

(20 คะแนน) 
รอยละ แปลผล 

แบบทดสอบหลังเรียน 

(20 คะแนน) 
รอยละ แปลผล 

คนท่ี 1 10 50 พอใช 13 65 ดี 

คนท่ี 2 6 30 พอใช 9 45 พอใช 

คนท่ี 3 7 35 พอใช 12 60 ดี 

คนท่ี 4 12 60 ดี 13 65 ดี 

คนท่ี 5 8 40 พอใช 10 50 พอใช 

คนท่ี 6 10 50 พอใช 15 75 ดี 

คนท่ี 7 14 70 ดี 17 85 ดีมาก 

คนท่ี 8 8 40 พอใช 13 65 ดี 

คนท่ี 9 15 75 ดี 16 80 ดีมาก 

คนท่ี 10 12 60 ดี 14 70 ดี 

คนท่ี 11 9 45 พอใช 12 60 พอใช 

คนท่ี 12 11 55 ดี 13 65 ดี 

คนท่ี 13 13 65 ดี 17 85 ดีมาก 

คนท่ี 14 17 85 ดีมาก 19 95 ดีมาก 

คนท่ี 15 13 65 ดี 15 75 ดี 

คนท่ี 16 15 75 ดี 17 85 ดีมาก 

คนท่ี 17 9 45 พอใช 12 60 ดี 

คนท่ี 18 11 55 ดี 14 70 ดี 

คนท่ี 19 16 80 ดีมาก 18 90 ดีมาก 

คนท่ี 20 7 35 พอใช 10 50 พอใช 

คาเฉลีย่รวม 11.15 55.75 ดี 13.95 69.75 ดี 

จากตารางท่ี 1 พบวา กอนการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชเกม นักศึกษามีคาเฉลี่ยรวม 11.15 คาเฉลี่ยรอยละ 

55.75 โดยนักศึกษามีคะแนนระดับดีมาก จํานวน 2 คน ระดับดี จํานวน 9 คน ระดับพอใช จํานวน 9 คน มีคะแนนกอนเรียน

อยูในระดับดี และหลังการเรียนโดยการใชเกมนักศึกษามีคาเฉลี่ย ในระดับท่ีดีข้ึน คือ คาเฉลี่ย 13.95  คาเฉลี่ยรอยละ 69.75 

ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเดิม 2.80 โดยนักศึกษามีคะแนนระดบัดีมาก ดี และพอใชจํานวน 6 คน 10 คน และ 4 คนตามลําดับ  
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบเจตคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียน 

 

ท่ี 

 

รายการ 

เจตคติ 

กอนการเรียน หลังการเรียน ความ

แตกตาง คาเฉลี่ย แปล คาเฉลี่ย แปล 

1. วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีเรียนสนุก 3.39 ปานกลาง 3.52 ดี 0.13 

2. วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีงาย 4.24 ดี 4.69 ดีมาก 0.45 

3. ขาพเจาคิดวาจะสามารถพัฒนาความรูภาษาอังกฤษ

ได 

4.47 ดี 4.62 ดีมาก 0.15 

4. ขาพเจามั่นใจในการแสดงออกโดยใชภาษาอังกฤษ 3.24 ปานกลาง 3.54 ดี 0.30 

5. ขาพเจามีความตื่นตัวทุกครั้งเมื่อเรยีนภาษาอังกฤษ 3.44 ปานกลาง 3.55 ดี 0.11 

6. ขาพเจาคิดวาการพูดภาษาอังกฤษเปนเรื่องงาย 3.35 ปานกลาง 3.54 ดี 0.19 

7. การเรยีนไวยากรณเปนสิ่งท่ีจําเปน 4.36 ดี 4.44 ดี 0.08 

8. ขาพเจากลาพูดโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ 4.29 ดี 4.78 ดีมาก 0.49 

9. การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตองเปนสิ่งท่ีตอง

ฝกฝนอยางสม่ําเสมอ 

4.25 ดี 4.35 ดี 0.10 

10. เมื่อเปรยีบเทียบวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาอ่ืนๆแลว 

ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ียาก 

3.26 ปานกลาง 3.54 ดี 0.28 

 คาเฉลี่ยรวม 3.82 มีเจตคติทีด่ ี 4.05 มีเจตคติทีด่ ี 0.23 

จากตารางท่ี 2 พบวา กอนการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษามีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับท่ีดี มี

คาเฉลี่ยรวม 3.82 และหลังการเรียนโดยการใชเกม นักศึกษามีเจตคติในระดับท่ีดีข้ึน คือ คาเฉลี่ย 4.05 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

0.23 โดยศึกษาในรายละเอียดพบวา นักศึกษามีเจตคติสูงสุดในดาน การกลาพูดโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย 4.78  

รองลงมาคือ วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีงาย มีคาเฉลี่ย 4.69 และคิดวาจะสามารถพัฒนาความรูภาษาอังกฤษไดมีคาเฉลี่ย 

4.62 

 

อภิปรายผล  

 1.จากการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคะแนนเฉลี่ยไดเทากับ 13.95 และคาเฉลี่ย

เจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 4.05 เน่ืองจากการสอนโดยใชเกมเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติจริง นักศึกษาไดทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน ผอนคลาย ไมตึงเครียดตอใหเกิดการรับรูอยางเขาใจ และจดจําซึ่งจะ

เห็นไดจากการทํากิจกรรม และการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งคะแนนท่ีไดน้ีบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอันเน่ืองมาจาก

ปจจัยดังตอไปน้ี 

1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเกม ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ โดยนําเกมเขามาประกอบการสอน เกมทําใหผูเรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน ตื่นตัวไมรูสึกเบ่ือหนายตอการ

เรียน คําศัพทท่ีนํามาสอนสวนใหญจะอยูในเน้ือหาอาเซียน และบางคําเปนคําศัพทใหม และนํามาจัดกิจกรรมในลักษณะท่ี

ผูเรียนตองเคลื่อนไหว และออกกําลังกายไปดวย จากการสังเกตและจดบันทึกของผูวิจัยขณะทําการสอนพบวานักศึกษาจะรูสกึ

ตื่นเตนมีความตื่นตัวและกระตือรือรนจะเรียนรู ในขณะทํากิจกรรมท่ีกําหนดนักศึกษาทุกคนใหความรวมมือ กลาแสดงออก มี

ความเพียรพยายามในการทํากิจกรรมน้ัน ๆ ถึงแมวาบางครั้งนักศึกษาจะทําผิดบางก็ตาม แตนักศึกษาก็มีความพึงพอใจ ในการ

เลนเกม ไดฝกทักษะตางๆ ท้ังในดานการฟง พูด อาน และเขียน โดยมีโอกาสนําภาษาท่ีเรียนมาใชในการทํากิจกรรม ซึ่ง
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นักศึกษาเห็นวาเปนประสบการณท่ีมีคุณคามาก ตรงกับคํากลาวของบํารุง โตรัตน (2540, หนา 147) ท่ีกลาวไววา “เกมมีประ

โยชนในการกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งข้ึน ทําใหนักเรียนเพลิดเพลินกับการเลนเกม และยังชวยทบทวนบทเรียน” 

และยังสอดคลองกับคํากลาวของ วนา ชลประเวศ (2541,หนา 20) ท่ีวาเกมเปลี่ยนสภาพหองเรียนใหสนุกสนาน เกมทําให

นักเรียนเกิดความคุนเคยกัน เกมชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหนักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษ และยังชวยสรุป

บทเรียน สงผลใหนักเรียนเขาใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน 

1.2.เจตคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในระดับดี โดยลําดับ

แรกไดแก นักศึกษาคิดวานักศึกษากลาพูดโดยใชภาษาอังกฤษไดมากข้ึน เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยการใชเกมน้ัน 

สงเสริมใหนักศึกษาไดมีการพูดโตตอบกัน มีการใชความจํา มีสมาธิใจจดใจจอตอสิ่งท่ีตองเรียนรู ทําใหนักศึกษาสามารถโตตอบ

ออกมาโดยท่ีไมรูตัว ลําดับตอมาคือนักศึกษาคิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีงาย ซึ่งเน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาไดทําเนน

การทํางานเปนทีมการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนลักษณะกลุมหรือหมูคณะ นักศึกษาท่ีเกงกวาก็จะสามารถชวยเหลือเพ่ือนได 

สวนนักศึกษาท่ีเรียนออนกวาจดจําไมคอยได ก็จะสามารถทําไดงายข้ึน จึงคิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีงาย และลําดับสุดทาย

ท่ีนักศึกษามีเจตคติท่ีดีคือ นักศึกษาคิดวาจะสามารถพัฒนาความรูภาษาอังกฤษได เน่ืองจากผูวิจัยไดคัดเลือกเกมท่ีหลากหลาย 

มีประโยชนสามารถนํามาแทรกในข้ันตอนตางๆของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได มีการใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวน

ใหกับนักศึกษาภายหลัง เพ่ือชวยใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

 จากปจจัยดังกลาวขางตนจึงพอสรุปไดวา การเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคม

อาเซียนและเจตคติตอการเรียนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยการใชเกม จะชวยทําใหนักศึกษามีความสนุกสนาน บรรยากาศใน

หองเรียนไมตึงเครียด นักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

สรุปผลการวิจัย   

จากการศึกษาการเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนและเจตคติตอการเรียน

ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยการใชเกมพบวานักศึกษามีความรูทางภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียนดีข้ึน และมีเจตคติตอการเรียน

อยูในระดับดีท่ี 4.05 สูงกวากอนเรียน 3.82  จากการวิเคราะหคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนน้ันแสดงใหเห็นวา

นักศึกษาบางคนยังไมมีความรูพ้ืนฐานดานอาเซียนหรือมีพ้ืนฐานความรูมาบางแตยังขาดทักษะการนําไปใช แตหลังจาก

นักศึกษาไดเรียน ไดทํากิจกรรมเก่ียวกับเกมและทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมทําใหนักศึกษามีความรูเพ่ิมมากข้ึนและสามารถทํา

แบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเพ่ิมข้ึนถึงแมวาจะมีนักศึกษาบางคนท่ีมีคาคะแนนจากการทําแบบทดสอบไมคอยดีเทาท่ีควร

น้ันก็อาจเปนเพราะวานักศึกษายังขาดความตอเน่ืองในการทําความเขาใจและอีกสาเหตุจากการสอบถามโดยตรงจากนักศึกษา

ทําใหผูวิจัยไดพบขอมูลเพ่ิมเติมวานักศึกษาไมไดกลับไปทบทวนและทําความเขาใจเพ่ิมเตมินอกหองเรียนดงัน้ันผูวิจัยจึงเล็งเห็น

วาปญหาน้ีควรจะนําไปพัฒนาในครั้งตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ  

  รายงานการวิจัยเรื่อง การเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาช้ัน

ปท่ี 1 โดยการใช ผูวิจัยมุงท่ีจะเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียนใหกับนักศึกษาช้ันปท่ี 

1 โดยการใชเกมเพ่ือใหเกิดประโยชนท่ีสูงสุดแกนักศึกษา 

  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ  อธิการบดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และคณาจารย บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยทุกทานท่ีใหความกรุณา และใหประสบการอันมีคาแกผูวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี เน่ืองจากไดรักการสนับสนุนทุนทางวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพ

สตรี และไดรับความรวมมือจากบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เปนอยางดี และขอขอบคุณเอกสารตําราท่ีใชในการ

อางอิงในการดําเนินวิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 2) เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก  โดยจําแนก

ตามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลเพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ใน 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร 

ดานลักษณะทางกายภาพ กลุมตัวอยางท่ีศึกษา จํานวน 351 คน เครื่องมือ ท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ประกอบดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean: x ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (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 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลกจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  

 

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.  
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Keywords : Buying decision, 7-Eleven stores 

 

บทนํา 

เน่ืองจากสภาพสงัคมไทยท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทําใหในสวนพฤติกรรมของผูบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพของสังคมดวย กลาวคือ ผูบริโภคนิยมซื้อสินคาตามความสะดวกของตน ดังน้ันธุรกิจจําตองปรับตัวเองเพ่ือรองรับกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงเชนกัน เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาสังคมปจจุบันเปนสังคมขาวสาร ซึ่งเปนสังคมท่ีตองมีการแขงขันการใชเวลาท่ีมีอยู

ตองเปนไปอยางคุมคา และเวลาท่ีมีอยูสวนใหญจะใชไปกับการเดินทางและการทํางานในขณะเดียวกันผูบริโภคมีความรูมีการศึกษา

ดีข้ึน จึงมีการตัดสินใจซื้อ โดยการตรวจสอบราคาและคุณภาพสินคากอนซื้อ จากสาเหตุดังกลาวทําใหพฤติกรรมของผูบริโภค

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูบริโภคหันไปสนใจรานคาประเภทสะดวกซื้อมากข้ึนโดยผูบริโภคจะตดัสนิใจเลอืกซื้อสินคาท่ีมีคณุภาพควบคู

กับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตลอด 24 ช่ัวโมงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ผูบริโภคไปอยางมากดังกลาว ประกอบกับการท่ีผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกบริโภคมีการจัดระเบียบแบบแผนการใช

ชีวิตอยางคุมคาและมีเปาหมายในขณะท่ีรานคาในรูปธุรกิจใหม ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา จึงมีผลทําใหรานคาในระบบเดิมกระทบกระเทือน

อยางรุนแรง นอกจากน้ีจากปญหาการจราจรท่ีติดขัดทําใหเวลาในการจับจายนอยลงรานคาปลีกแบบสะดวกซื้อ (Convenience 

Store) สวนมากจะเลือกตั้งแหลงท่ีอยูอาศัยของผูบริโภค มีการจัดวางสินคาอยาง เปนระเบียบทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาได

งาย จึงทําใหเปนท่ีนิยมของผูบริโภคการบริการถือเปนหัวใจหลักท่ีสําคัญท่ีจะเอาชนะคูแขง ตลอดจนเอาชนะผูบริโภคเพราะการจัดการ 

ทุกอยางใหลูกคาเปน ผูบริการตนเองแมกระท่ังการทักทายลูกคาเล็ก ๆ นอย ๆ ถือวาเปนสิ่งจําเปนมาก (นฏกร  สภาเจริญกุล, 2553 

: 2) 

รานคาปลีกนับไดวา เปนวงจรข้ันสุดทายของการขายท่ีสัมผัสกับผูบริโภคโดยตรง สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพราะใกลชิดและทราบความตองการของผูบริโภค ไดเปนอยางดี ในอดีตรานคาปลีกมักจะดําเนินธุรกิจโดยเจาของ

กิจการและครอบครัว สภาพ การดําเนินงานไมคอยทันสมัย สินคาวางอยูเปนกอง ๆ ทําใหแรงจูงใจในการซื้อสินคาจะถูกวาง อยูท่ีเดิม

ไมเปลี่ยนแปลงเปนป ๆ สินคาบางชนิดเกาหมดอายุ การจัดการหนารานบางครั้งจะเปนอยางงาย ๆ แทบจะไมมีการตกแตงหนาราน 

ปจจุบันธุรกิจรานคาปลีกมีการแขงขันกันมากข้ึน จึงจําเปนตองประคองและปรับตัวใหอยูรอด การแขงขันดังกลาวเกิดการท่ี

หางสรรพสินคา และซุปเปอรมาเก็ต ท่ีเปดกิจการเพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลา ประกอบกับรูปแบบการคาปลีกไดเปลี่ยนแปลง ไปสูยุคของ

สังคมขาวสาร ธุรกิจทุกประเภทจําเปนตองพัฒนาตัวเองอยางถูกตองและเหมาะสม ใหทันกับยุคสมัย    และคานิยมท่ีแปรเปลี่ยนอยู

ตลอดเวลา เพราะถาธุรกิจขาดการพัฒนาไปในทางท่ีถูกตองธุรกิจ ท่ีดําเนินการอยูน้ันก็ยากท่ีจะอยูรอดหรือประสบความสําเร็จไดใน

สวนของผูบริโภคผูบริโภคมีการศึกษา มีความรูเก่ียวกับสินคามากข้ึน สินคาท่ีจะซื้อตองผานการพิจารณามาเปน อยางดี ดังน้ันรานคา

ปลีกจึงจําเปนตองปรับปรุงตัวเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภค โดยเปด โอกาสใหผูบริโภคไดมีโอกาสเลือกสินคา และคนหาวิธีท่ีจะ

เอาใจผูบริโภค (ประชา  ศิริไชย, 2554 : 3) 

อยางไรก็ตามการทราบขอมูลการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะเปนประโยชน

สําหรับธุรกิจรานคาปลีกในการจัดการบริการ ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ตลอดจนนําไปกําหนดสวนประสมทาง
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การตลาด เพ่ือสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงตอไป ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือนําไปพัฒนากลยุทธสูความสําเร็จของผูประกอบการใน

การดําเนินธุรกิจสะดวกซื้อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการเลือกซื้อสินคาในราน และนําผลการศึกษามาเปน

แนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค ตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนแบบสอบถามท่ีแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List ) 

ตอนท่ี 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 ดังน้ี 

5 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด   

4 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีการนํามาปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ใน

เขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก งเปนคําถามแบบปลายเปด 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  การดําเนินงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกสามารถอธิบายข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย แบงได 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารตางๆ ซึ่งนําเสนอเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. สรางแบบสอบถามท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเน้ือหาการวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 3. นําโครงรางแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เปนผูตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  

ไดแก 1) รศ.ดร.สมคิด ศรีสิงห ผูเช่ียวชาญดานการบริหารรัฐกิจ  2) รศ.ดร. อํานวยพร สุนทรสมัย ผูเช่ียวชาญดานการบริหาร

การศึกษา  และ 3) ผศ.ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา 

  4.หลังจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานไดตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตลอดจนความ

สอดคลองระหวางวัตถุประสงคการวิจัยกับขอคําถามแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคาระหวาง 0.67-1.00  

370 



รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจาํปการศึกษา พ.ศ.2561 

 

5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

6. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบุลสงคราม จํานวน 30 คน แลวนํามาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา 

(α − Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ ซึ่งไดคาเทากับ 0.7944  

7.  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 317 ชุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยไดวางแผนและดําเนินงานในการเก็บรวมรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในงานวิจัยเรื่อง 

การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแบงออกได 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยกับบุคลากรสายวิชาการ 

และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือท้ัง 7 แหง  

2. จัดสงแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอมูลการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนาคุณภาพ 

และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ ไปยังบุคลากรสายวิชาการ 

และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนพ้ืนท่ีภาคเหนือท้ัง 7 แหง  

3. นําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาทําการตรวจสอบความครบถวนและถูกตอง แลวเขาสู 

กระบวนการวิเคราะหและแปรผลงานวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลกใน 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ

ใหบริการ ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลปาแดง ท่ีมีอายุ

ตั้งแต 15 ป ข้ึนไป และเปนผูใชบริการรานเซเวน อีเลฟเวน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ไดกลุมตัวอยาง 351 คน เครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ เพ่ืออธิบายขอมูลสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทางสถิติ Independent Sample t-test , F-Test  เพ่ือ

วิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกซึ่งผู

ศึกษาขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 

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  มีความถ่ีในการใชบริการ วันละครั้งหรือมากกวา คิดเปนรอยละ 69.80 มีชวงเวลาในการใช

บริการ 14.01 - 18.00 น. คิดเปนรอยละ 28.50  

สวนท่ี 2 ระดับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

ผลการศึกษา สามารถสรุปไดวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ

ใหบริการดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร     พบวามีระดับ ความคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ รายได ของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันทําใหมีระดับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต

ตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบวาไมแตกตางกันทางระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สําหรับกลุมตัวอยาง  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกตางกัน ทําใหมีระดับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในราน

เซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบวาแตกตางกันทางระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

สรุปและอภิปราย  

จากการศึกษา กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดแพร พบวา  

ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ ประเภทของสินคาท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ 

ณัฐพร  ตนลาภเจริญ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดบริการของรานเซเวนอีเลฟ

เวนในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พบวา มีสินคาหลายชนิดหลากหลายใหเลือก เพราะเซเวน อีเลฟเวนมีสินคาอุปโภคบริโภคท่ีไดรับ

การคัดสรรอยางพิถีพิถันมากกวา 3,000 รายการ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี จึงทําใหไดรับความ

นิยมเปนอยางมาก ท้ังน้ี กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัด

แพร เพราะมีสินคาตามความตองการท่ีมีมากชนิดใหเลือก ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมเด็กวัยรุน และคนวัยทํางานท่ี

ตองแขงขันกับเวลา เปนการเพ่ิมความสะดวกอยางท่ีไมเคยปรากฏท่ีใดมากอน 

ดานราคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะราคาของสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ซึ่งสอดคลอง

กับ ประชา  ศิริไชย (2554) ศึกษา วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการรานเซเวนอีเลฟเวนในเขต

จังหวัดยะลา พบวา ราคามีความเหมาะสม เพราะเซเวน อีเลฟเวนมีผลิตภัณฑใหเลือกหลายชนิดหลายราคา ดังน้ันผูบริโภค

สามารถเลือกซื้อได ซึ่งแตกตางไปจากคูแขงขัน และความแตกตางน้ันจะมีอยูในสายตาของผูบริโภคในดานของคุณภาพของสินคา

เหมาะสมกับเงินท่ีจายออกไป ท้ังน้ี กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอ

เมือง จังหวัดแพร เพราะมีความยินดีท่ีจะจายเพ่ือแลกกับความสะดวกและคุณภาพสําหรับการซื้อสินคา เน่ืองจากสินคาท่ีมีอยูใน

เซเวน อีเลฟเวน จะมีราคาโดยเปรียบเทียบสูงกวารานคาอ่ืน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ ทําเลของรานอยูใกลบาน ท่ีทํางาน 

สถานศึกษาหรือเสนทางผาน ซึ่งสอดคลองกับ นวลฉวี  ศรีเสน (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการรานเซเวน อีเลฟเวน ของผูบริโภคเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ตั้งอยูในแหลงชุมชนใกลบานและท่ีทํางาน 

ซึ่งลักษณะของสังคมปจจุบันท่ีมีรูปแบบการดํารงชีวิตอยางเรงรีบ จึงคํานึงถึงความตองการรานจําหนายท่ีอยูใกลบาน ท่ีทํางาน 

หรือเสนทางท่ีผาน รานเซเวน อีเลฟเวน จึงเปนอีกหน่ึงทางเลือก ท้ังน้ี กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน 

อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีการเปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงและอยูใกลบานจึงเปนจุดเดนท่ี

แตกตางจากรานขายปลีกอ่ืนอยางชัดเจน ทําใหผูบริโภคไดมาใชบริการเพ่ือเลือกซื้อสินคาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
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ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ มีการสะสมยอดซื้อหรือแสตมปเพ่ือแลกสินคา 

ซึ่งสอดคลองกับ นฏกร  สภาเจริญกุล (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังดานการรับผิดชอบตอสังคมท่ีสงผลตอการใชบริการของ

ลูกคาเซเวน อีเลฟเวน ในเขตพ้ืนท่ีบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร พบวา มีการสะสมยอดซื้อหรือแสตมปเพ่ือแลกสินคา เพราะเปน

การสงเสริมการตลาดท่ีผูบริโภคชอบ และมีความแตกตางจากรานคาอ่ืนท่ีเพียงแตขายสินคาใหผูบริโภคเทาน้ัน ท้ังน้ี กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีความรูสึกสนุกกับการไดซื้อ

สินคาและมีความตื่นเตนในการไดสะสมยอดและแสตมปเพ่ือนํามาเปนสวนลด หรือนํามาแลกของขวัญ ซึ่งเปนการสงเสริมการตลาด

ท่ีไดผลและผูบริโภคเองก็มีความยินดีท่ีจะเขามารวมในกิจกรรมดังกลาวดวย ซึ่งสิ่งเหลาน้ี นอกจากจะทําใหลูกคามีความพึงพอใจใน

รานเซเวนอีเลฟเวนแลวยังเปนการเพ่ิมมูลคา เพ่ิมกําไร และเพ่ิมยอดขายใหแกทางรานไดอีกทางหน่ึง 

ดานกระบวนการใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ บริการชําระผานบัตร สะสมแตม เพ่ือแลก

สินคา ซึ่งสอดคลองกับ สุภาพร  ชตานนท (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ซื้อสินคาในรานเซเวน อีเลฟเวน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา มีการสะสมแตมในบัตร Seven value card เพ่ือสิทธิ

พิเศษตางๆ เชน มีสวนลดในการซื้อสินคา สะสมแตมเพ่ือแลกสินคา ซึ่งเปนการตอบสนองตอความตองการและกอใหเกิดความ

คลองตัวในการจับจายใชสอย ซึ่งเปนอีกหน่ึงทางเลือกของลูกคาผูมาใชบริการ ท้ังน้ี กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคใน

รานเซเวน อีเลฟเวน ในเขตตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีการใชบัตรเพ่ือซื้อสินคาและสะสมแตมเพราะมีความ

สะดวกสบายและเปนสื่อกลางในการชําระเงินแทนเงินสดโดยไมจํากัดวงเงินข้ันต่ําของราคาสินคา ซึ่งถือเปนการสรางเครือขายและ

กระตุนใหมีการใชเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

ดานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ พนักงานพูดจาสุภาพและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซึ่งสอดคลอง

กับ ชัยวัฒน  ตันติอภิบาลกุล (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการรานสะดวกซื้อ : กรณีศึกษาเซเวน อีเลฟเวน 

สาขาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี พบวา พนักงานพูดจาสุภาพและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพราะรานเซเวน อีเลฟเวนเปนราน

สะดวกซื้อท่ีมีเครือขายเปนจํานวนมาก ไดมีการวางระเบียบแบบแผนและอบรมพนักงานเพ่ือใหมีมาตรฐานท่ีดีในการใหบริการ โดย

มีการทักทายสวัสดีกอนและหลังท่ีเขามาใชบริการ ท้ังน้ี กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต

ตาํบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร เพราะพนักงานผูใหบริการมีความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีมีการทักทายและเชิญชวน

ใหซื้อสินคาท่ีจัดรายการรวมและใหคําแนะนําเก่ียวกับสินคาภายในรานซึ่งเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของรานเซเวน อีเลฟเวน ท่ีผูมา

ใชบริการรูสึกประทับใจ 

ดานลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะ บริเวณภายในรานมีความสะอาด ซึ่งสอดคลอง

กับ ทรงพล  คลังบุญคลอง (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูมาใชบริการเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดของราน

สะดวกซื้อ เซเวนอีเลฟเวน สาขา ปตท. เอส เอ็น เค ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ภายในรานมีความสะอาดและ

มีการตกแตงสถานท่ีโดดเดน ความแตกตางของการออกแบบลักษณะของรานท่ีแตกตางจากคูแขงขัน ทําใหผูบริโภคเกิดความพึง

พอใจ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการทําธุรกิจ ท้ังน้ี กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต

ตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร เพราะบรรยากาศภายในรานมีความสะอาด เย็นสบาย เหมาะแกการเดินเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
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รานเซเวน อีเลฟเวน มีความแตกตางของลักษณะตรากิจการท่ีเหนือกวาคูแขงขัน ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคาและมองเห็นภาพลักษณ

ของการบริการไดอยางชัดเจนดวย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ สถานประกอบการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จ านวน 338 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น 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 ตามความต้องการของสถานประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะบัณฑติ 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 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง ส าหรับการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นผู้รู้
จักคิดรู้จักท า รู้จักแก้ปัญหา ตลอดจนรู้จักใช้ทรัพยากรวัตถุท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสิ้นเปลืองน้อยที่สุด การที่ประเทศจะ
เจริญก้าวหน้าได้ จ าเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความคิด ความสามารถเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการศึกษาซึ่งเป็น
กระบวนการในการเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่ง เพราะคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่หลักสูตรต่างๆ ได้ก าหนดเอาไว้จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้บัณฑิต  
(กรกัญญา  ราชพลสิทธิ์, 2549) โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิต ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในวิชาชีพต่างๆ เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ น าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป และการศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทในการ
สร้างผู้น าทางด้านวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี เป็นวิชาชีพอิสระที่ต้องมีสภาวิชาชีพบัญชี ท าหน้าที่พิจารณา
รับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดด าเนินการสอนสาขาวิชาการบัญชีในระดับปริญญา
ตรี และสามารถปฏิบัติกับทุกสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชใีนพระบรมราชูปถัมภ์, 2553ก: ออนไลน์) 
 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2547 เริ่มเปิดสอนโดยเริ่มจดัการเรียนการสอนเป็นปีแรกโดยเปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รวม 3 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคลอ้งกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สาขาวิชาการบัญชีมีความ
ตระหนักดีถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปท างาน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิธีการหนึ่งส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีว่า
เมื่อไปประกอบอาชีพยังสถานประกอบการต่างๆ ในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วได้รับความพึงพอใจและการตอบรับจาก
นายจ้างอย่างไร ผลที่ได้รับจากการศึกษาจะช่วยน าไปสู่การปรับปรุง การพัฒนา หรือการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีใน
ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น (อัจจิมา สมบัติปัน, 2554 : 1) 
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 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้สถานประกอบการได้บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่ตอบสนองความต้องการได้ 
และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิต ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของสถานประกอบการ และผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีท่ีมีส่วนตัดสินใจในการรับบัณฑิตสาขาการบัญชีเข้าท างาน เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาบัณฑิต สาขาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อความต้องการคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ สถานประกอบการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 2,680 ราย (ส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวดัพิษณุโลก, 2559) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ท าการสุ่มสถานประกอบการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการสุม่ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) อย่างเป็นระบบได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเรจ็รูป
กลุ่มตัวอย่าง(Krejecie and Morgan, 1970 : 606-610) ได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 338 คน 
ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการวจิัย และเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   ได้เก็บรวบรวมข้อมลูในงานวิจัยเรื่องคณุลักษณะบณัฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแบบสอบถามที่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ เงินทุนจดทะเบยีน ลักษณะของหน่วยงาน และประเภทของหน่วยงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑติของสาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ดา้นทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้าน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทางปฏสิัมพันธ์กับผูอ้ื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางองค์การและการจัดการ

ธุรกิจ โดยน าข้อมลูมาแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( x )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณุลักษณะบณัฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เอกสารหลักฐานต่างๆ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวกับด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ดา้นทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบคุคล ด้านทักษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 2. การใช้แบบสอบถาม ส ารวจคณุลักษณะบณัฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีการศึกษาและส ารวจ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ท้ังนี้เพื่อให้
ได้ส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหาสาระส าคัญของการศึกษาวิจยัโดยมีการรวบรวมและจดัเก็บแบบสอบถามทันที เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ทันสมัยและทันเวลา  และน าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิต ิโดยแบ่งการ
วิเคราะหเ์ป็นดังนี ้ 
  1.  วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.  วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับคณุลักษณะบณัฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก ทุกๆ ด้านโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3.  ทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยจ าแนกตามลักษณะของตัวแปร สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) ใน
กรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และการทดสอบค่า เอฟ (F-test) โดยวิธีการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANONA) และ
แปลความหมาย  
 4. ข้อเสนอแนะต่อคุณลักษณะบณัฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire)  
 5.  เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยเกีย่วกับคุณลักษณะบณัฑติของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก มีช่วงค่าเฉลี่ยและการแปลความหมาย  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะบัณฑติของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดผ้ลดังนี ้

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ประกอบการของสถานประกอบการในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 338 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 อายุ 41-50 ปี มีจ านวน 131 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.76 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปวส. จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จ านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 38.76 มีเงินทุนจดทะเบียน มากกว่า 10,000,000 บาท จ านวน 147 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.49 ลักษณะ
ของหน่วยงานเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 176 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.07 ประเภทของหน่วยงานเป็นการบริการ จ านวน 84 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.85 

1.2. ผลการศึกษาระดับความพึงประสงค์ต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงประสงค์ต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมและรายด้าน 

คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก x  S.D. 

ระดับความ 
พึงประสงค์ 

1.  ด้านทักษะทางปัญญา 3.83 0.29 มาก 

2.  ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน 3.84 0.42 มาก 

3.  ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 3.96 0.30 มาก 

4.  ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นและการสื่อสาร 4.01 0.22 มาก 

5.  ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ 3.77 0.27 มาก 

รวม 3.88 0.32 มาก 

จากตารางที่ 1  พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในอ าเภอเมือง 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) ตามล าดับ 
 ผู้วิจัยยังมีประเด็นทีน่่าสนใจในการวิเคราะห์ระดับความพึงประสงค์ต่อคุณลักษณะบณัฑติของสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลยัพิษณุโลก เป็นรายขอ้ ดังนี ้

1. ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิตของ 
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับ
มาก อันดับที่หนึ่งคือ มีความสามารถที่จะจัดท า และเข้าใจ สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา คือ มี
ความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป มีความสามารถท่ีจะระบุและแก้ไข
ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการท าบัญชีในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการสอบบัญชี การค านวณ
ต้นทุน การวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี และอันดับสุดท้าย คือ ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
รวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ตามล าดับ 
 2. ด้านทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิต
ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ใน
ระดับมาก อันดับที่หนึ่งคือมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบัญชี เช่น ความผิดพลาดของการบันทึก
บัญชี หรือ ปัญหาจากระบบการควบคุมภายใน และจัดการลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ รองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ มีความสามารถในการจัดท าและน าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามเกณฑ์ และทันต่อเวลา มีความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความช านาญทางตัวเลข การใช้คณิตศาสตร์และ
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สถิติ มีความเข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินได้และรายงานผลได้ และอันดับสุดท้าย คือ  มีความสามารถวัด/
ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ตามล าดับ 
 3. ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิต
ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ใน
ระดับมาก อันดับที่หนึ่งคือ ความสามารถในการจัดการตนเอง เช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงที่เมื่อเจอกับปัญหากับงาน เพื่อน
ร่วมงาน หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถโน้มน้าวและเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติ  ให้เข้ากับการตัดสินใจ ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ความสามารถท่ีจะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และอันดับสุดท้าย คือ มีความสามารถที่จะ
เลือกและเรียงล าดับทรัพยากรที่มีจ ากัดและจัดแจงงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา ตามล าดับ 
 4. ด้านทกัษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
อยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่งคือ สามารถท างานเป็นกลุ่มได้ รองลงมา คือ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และความคิดเห็น
ต่างกันได้ เจรจาต่อรองหนทางแก้ปัญหา และก าหนดข้อตกลงร่วมกันในสถานการณ์ทางวิชาชีพ การท างานร่วมกับผู้อื่นใน
กระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง การท างานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอ 
อภิปราย รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนและการพูดท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และอันดับสุดท้าย คือ ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม และภาษาท่ีแตกต่าง ตามล าดับ  
 5. ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
อยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่งคือ มีความสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ ได้อย่างผู้บริหาร รองลงมา คือ 
ความสามารถท่ีจะจัดแบ่งหน้าที่งานท่ีจะจูงใจและพัฒนาบุคลากร มีภาวะเป็นผู้น า ปฏิบัติงานที่ไดรับอบหมายแนวปฏิบัติที่ระบุไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และอันดับสุดท้าย คือ มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริห ารโครงการการจัดการ
บุคลากรและทรัพยากร และการตัดสินใจ ตามล าดับ 
 
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อความต้องการคุณลักษณะบัณฑิต
ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

จากท่ีผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการ 
บัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอสรุปแต่ละประเด็น 
ดังนี ้

2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ (t-test) พบว่า เพศที่ต่างกันมีผลต่อ 
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ (F-test) พบว่า อายุท่ีต่างกันมีผลต่อ 
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา (F-test) พบว่า ระดับ 
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การศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามประสบการณ์ (F-test) พบว่า ประสบการณ์ที่ 
ต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของสถานประกอบการ ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
        2.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเงินทุนจดทะเบียน (F-test) พบว่า เงินทุนจด
ทะเบียนที่ต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญ ชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

        2.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามลักษณะของหน่วยงาน    (F-test) พบว่า 
ลักษณะของหน่วยงานที่ต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
        2.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามประเภทของหน่วยงาน  (F-test) พบว่า 
ประเภทของหน่วยงานที่ต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

อภิปรายผล  
ผลจากการวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า สถานประกอบการมีความพึงประสงค์ต่อคุณลักษณะบัณฑิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อยู่ในระดับมาก เป็น
เพราะมีความสามารถท่ีจะจัดท า และเข้าใจ สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถที่จะสอบถาม วิจัย 
คิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป มีความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการท าบัญชีในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการสอบบัญชี การค านวณต้นทุน การวางระบบบัญชีและ
สารสนเทศทางการบัญชี และประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยยุทธ  เลิศพา
ชิน และอัจฉรา  เมฆสุวรรณ (2555) ได้วิจัยเรื่องการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ คือ ผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้ประกอบการเป็นหน่วยงานของรัฐมากกว่าภาคเอกชน ระยะเวลาที่ร่วมท างานกับมหาบัณฑิต 1 ปีขึ้นไปและมีระดับความคุ้นเคย
กับมหาบัณฑิตค่อนข้างดี มีความต้องการหรือความพึงพอใจต่อมหาบัณฑิตระดับมากที่สุดทุกปัจจัย โดยเฉพาะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีความต้องการหรือพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน      
จิตอาสาเป็นล าดับสุดท้าย 

 2. ด้านทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะมีความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบัญชี เช่น ความผิดพลาดของการบันทึก
บัญชี หรือ ปัญหาจากระบบการควบคุมภายใน และจัดการลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับ มีความสามารถในการจัดท าและน าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ ถู กต้องครบถ้วนตาม
เกณฑ์ และทันต่อเวลา มีความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความช านาญทางตัวเลข การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ มีความ
เข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินได้และรายงานผลได้  และมีความสามารถวัด/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจจิมา สมบัติปัน  (2554) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้างในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้างที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหน้าที่งานได้แก่ มีความช านาญทาง
ตัวเลข มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ มีความช านาญด้านการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ และมี
ความสามารถวัดค านวณมูลค่าของสินทรัพย์.หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วน
คุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่ มีความละเอียดรอบครอบ มีความซื่อสัตย์ และรู้จักรักษาความลับของกิจการ.และมีความขยันหมั่นเพียร 
และรับผิดชอบในระดับมากที่สุด ส่วนทักษะทางด้านปัญญาได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีในด้านการ
ค านวณต้นทุนในระดับมาก ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา สถาบันการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ควรบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญของสภาพความต้องการของนายจ้าง  และ
ผู้ประกอบการ 
 3. ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะบัณฑิต
ของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ใน
ระดับมาก เป็นเพราะความสามารถในการจัดการตนเอง เช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงที่เมื่อเจอกับปัญหากับงาน เพื่อนร่วมงาน 
หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถโน้มน้าวและเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พิจารณาปรับใช้
ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติ ให้เข้ากับการตัดสินใจ ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ความสามารถท่ีจะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และอันดับสุดท้าย คือ มีความสามารถที่จะเลือกและเรียงล าดับ
ทรัพยากรที่มีจ ากัดและจัดแจงงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริมา  บูรณ์กุศล และธนาศักดิ์  ข่ายกระ
โทก (2558) คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา 
ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการ จ านวน 290 ชุด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 41-45 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งในสถานประกอบการ คือ ผู้จัดการ ประเภทธุรกิจของสถานประกอบการคือ การขายส่งและ
การขายปลีก ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 11-15 ปี มีจ านวนนักบัญชีที่อยู่ในบริษัท จ านวน 1-2 คน และนักบัญชีที่อยู่ในบริษัท
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของรายด้านของสถานประกอบการ ต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านทักษะคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และ ด้าน
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ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ี คุณลักษณะรายข้อของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ 
 4. ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และความคิดเห็นต่างกันได้ 
เจรจาต่อรองหนทางแก้ปัญหา และก าหนดข้อตกลงร่วมกันในสถานการณ์ทางวิชาชีพ  การท างานร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการ
ปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง การท างานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอ อภิปราย 
รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนและการพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และฟัง
และอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภาพรรณ  
ไชยพัฒน ์(2555) ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลกัษณะผูท้ าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในจังหวัดภูเก็ต จาก
การศึกษาข้อมูล พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 36 -45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งในสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ ต าแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ และประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่ 10 ปีขึ้นไป ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
และการปฏิบัติงานทางการบัญชี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการมากกว่าธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม มีรูปแบบของธุรกิจ
เป็นบริษัทจ ากัดมากกว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทุนจดทะเบียน 1 – 5 ล้านบาท รองลงมาคือมากกว่า 10 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจการไม่มีนักบัญชี (ไม่มีการจัดท าบัญชีเองแต่ใช้บริการส านักงานบัญชี)  นักบัญชี
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้นบัญชี ส่วนใหญ่ลักษณะการจัดท าบัญชีของกิจการใช้บริการส านักงานบัญชี รองลงมาคือ
จัดท าเองร่วมกับการใช้บริการส านักงานบัญชีโปรแกรมที่ใช้ในกิจการจัดท าบัญชีส่วนใหญ่เป็นโปรแกรม Express for Windows 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยคือ ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน และทักษะทางปัญญา ผลการศึกษาในแต่ละด้านโดยเรียง
ตามค่าเฉลี่ย จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท า
บัญชีท่ีพึงประสงค์ในระดับมาก ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนประเภทธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท าบัญชีชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน 
 5. ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคุณลักษณะ
บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะมีความสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ ได้อย่างผู้บริหาร ความสามารถที่จะจัดแบ่ง
หน้าท่ีงานท่ีจะจูงใจและพัฒนาบุคลากร มีภาวะเป็นผู้น า ปฏิบัติงานท่ีไดรับอบหมายแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารโครงการการจัดการบุคลากรและทรัพยากร และการตัดสินใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชลิดา ลิ้นจี่ (2558) ได้วิจัยเรื่องทักษะวิชาชีพของนักบัญชีส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย  การ
วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะวิชาชีพของนักบัญชีส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จ านวน 91 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้บริหารส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศ
ไทย มีความเห็นว่าทักษะวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นักบัญชีมีทักษะวิชาชีพในแต่ละด้าน
เรียงตามล าดับดังนี้ ทักษะทางปัญญา ระดับมาก ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ระดับมาก ทักษะทางวิชาการ
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เชิงปฏิบัติและหน้าท่ีการงานระดับมาก ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ ระดับมาก และทักษะคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ระดับมาก และได้รับการยอมรับตามล าดับผลการศึกษานี้มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 
เงินทุนจดทะเบียน ลักษณะของหน่วยงาน และประเภทของหน่วยงาน มีผลต่อคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ โดย ทรงสิริ    
วิชิรานนท์ และคณะ (2557)  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  ลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ โดยการจ าแนกตามประเภทของสถานประกอบการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  การวิจัยในครั้งนี้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  ที่ให้การสนับสนุนแหล่งทุน  และต้อง

ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักวิจัยที่ช่วยด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินการเผยแพร่งานวิจัยในครั้งนี้ 

 

เอกสารอ้างอิง 
กรกัญญา ราชพลสิทธิ์.  (2549).  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และที่เป็นจริง ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
กัลยา วานิชย์บัญชา.  (2540). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งท่ี 3 : บริษัทธรรมสาร. 
ชยพล ทิพย์ทอง. (2550). คุณลักษณะของผู้บริหารต่อจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ท า บัญชีบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมใน

กรุงเทพมหานคร. งานนิพนธ์หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ชลิดา ลิ้นจี่. (2558). ทักษะวิชาชีพของนักบัญชีส านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 
ชัยยุทธ  เลิศพาชิน และอัจฉรา  เมฆสุวรรณ. (2555). การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้

มหาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ปีท่ี 5. ฉบับท่ี 1. เดือนมกราคม–มิถุนายน 2555. 

เพ็ญธิดา พงษ์ธานี. (2557). ผลของความรู้ ทักษะ คุณค่า จรรยาบรรณ และทัศนคติในวิชาชีพที่มีต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ลักขณา ด าชู และปทุมพร ชโนวรรณ. (2560). การพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8. 22 มิถุนายน 2560. 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

ทรงสิริ    วิชิรานนท์  วีนา สงวนพงษ ์และอรุณี อรุณเมือง. (2557). คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ที่พึงประสงค์ 
 ของสถานประกอบการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
วิไล พินโยภรณ์ และคะนึงนิจ นิรมิตเจียรพันธุ์. (2559). คุณลักษณะนักบัญชีตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 

จังหวัดภูเก็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6. 45 ปี. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัยใช้นวัตกรรมน าสังคม. 

384 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2553). มาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยี. เข้าถึงได้จาก : http://www.fap.or.th/
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยี.html.  (เข้าถึงเมื่อวันท่ี : 8 มกราคม 2560). 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เร่ืองทักษะทางวิชาชีพ.  (2553). เข้าถึงได้จาก 
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/ (วันท่ีค้นข้อมูล : 8 มกราคม 2560).  

สุภาพันธุ์  สายทองอินทร์. (2556). การพัฒนาประสิทธิผลในการท างานของผู้ท าบัญชีหลังจากเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพ. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สิริมา  บูรณ์กุศล และธนาศักดิ์  ข่ายกระโทก. (2558). คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี . การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2. 442. 18-19 มิถุนายน 2558. วิทยาลัย
นครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. 

โสภาพรรณ  ไชยพัฒน์. (2555). ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท าบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในจังหวัด
ภูเก็ต. วิทยาลัยราชพฤกษ์. 

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก. (2559). ภาวะธุรกิจจากสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) .    
เข้าถึงได้จาก : http://dbd.go.th/phitsanulok/main.php?filename=index. (วันท่ีค้นข้อมูล 8 มกราคม 2560).   

อัจจิมา  สมบัติปัน. (2554). คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้าง ในอ าเภอเมืองนครสวรรค์.   
การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   

Best, J. W. (1977). Research in Education. (3 rd ed). New Jersey: Prentice hall Inc. 
Krejecie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and 

Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.  
 

385 

http://www.fap.or.th/มาตรฐานวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยี.html
http://www.fap.or.th/มาตรฐานวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยี.html
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/
http://dbd.go.th/phitsanulok/main.php?filename=index


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561 

การวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต  

THE ANALYSES OF ENGLISH LANGUAGE USED IN CRIME NEWS HEADLINES OF BANGKOK 

POST NEWSPAPER 

 

ผาณติา เชิดเช้ือ และ ณัฐกานต เส็งช่ืน* 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail : ajnattakan@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหโครงสรางและความถ่ีของโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาว

อาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต กลุมตัวอยาง คือ พาดหัวขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต 

ประจําเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จํานวน 165 พาดหัวขาว โดยใชโครงสราง จํานวน 12 โครงสราง

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวประเภทขาวอาชญากรรมท่ีพบมากท่ีสุด คือ โครงสรางท่ี 3 คํานาม + กริยา

ชอง 3 จํานวน 67 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 40.6 และโครงสรางท่ีปรากฏนอยท่ีสุด คือ โครงสรางท่ี 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 

 ปจจุบันถึงแมวาอินเทอรเน็ตจะเขามามีบทบาทสาํคัญในการสื่อสารท่ัวโลกแตคนก็ยงัติดตามขาวสารทุกวัน ไมวาจาก

สํานักขาวในอินเทอรเน็ตหรือจากหนังสือพิมพ คนจํานวนมากกลัวกับการอานขาวท่ีเปนภาษาอังกฤษเพราะไมเขาใจโครงสราง

ของขาว และคําศัพท  แตในความเปนจริงภาษาอังกฤษท่ีใชในหนังสือพิมพไมไดยากอยางท่ีหลายคนเขาใจ เพียงแตจะมี

ลักษณะเฉพาะตัวท่ีตองทําความเขาใจ (ยงยุทธ ขําคง, 2550)  
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หนังสือพิมพมีขาวหลายประเภทใหคนเลือกอานแตขาวหน่ึงท่ีหนังสือพิมพแตละฉบับลวนใหความสําคัญ คือ ขาว

อาชญากรรม เพราะขาวอาชญากรรมเปนตัวสะทอนความผิดปกติของสังคม และการกระทํา ของมนุษยท่ีถูกบีบคั้นจากทุกๆ 

ดาน จนทําใหเขาเหลาน้ันมี พฤติกรรมท่ีโหดราย และกระทําการท่ีขัดตอกฎหมายอาญา  สรางความเสียหายรวมท้ังสงผล

กระทบตอสังคมและประเทศชาติได อาทิ พฤติกรรมของพอคา ยาเสพติด กระบวนการคามนุษย และแกงโจรกรรมทรัพยสิน

ของ ศาสนา เปนตน ซึ่งการรายงานขาวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ ยอมสงผลใหผูอานขาวสารเกิดความรับรูรวมกันในดาน

ผลเสียของ การกระทําดังกลาวจนหยุดความคิดท่ีจะปฏิบัติตนตามแบบอยาง ของผูตองหาท่ีตกเปนขาว (ปริณดา เริงศักดิ์, 

2554)  

สวนประกอบของขาว โดยท่ัวไปจะแบงเปน 3 สวนใหญๆ คือ  พาดหัวขาว (Headline)  ขาวนํา (Lead) และเน้ือ

ขาว (Body) โดยสวนท่ีตองทําความรูจักและตองมีความเขาใจมากท่ีสุด และเปนสวนท่ียากท่ีสุดก็คือ พาดหัวขาว (Headline) 

เน่ืองจากผูเขียนขาวจะใชกลวิธีในการเขียนพาดหัวขาวใหนาสนใจ ดึงดูดใจผูอาน จึงทําใหภาษาท่ีใชในการเขียนพาดหัวขาว

น้ันไมตรงตามหลักโครงสรางของไวยากรณ เปนประโยคท่ีไมสมบูรณ ประกอบกับเน้ือท่ีท่ีจํากัดและตองใชอักษรตัวใหญ หาก

ผูอานสามารถอานพาดขอขาวไดเขาใจ น่ันเทากับวาเขาใจเรื่องราวของขาวไปมากแลว นักอานท่ีมีเวลานอยจะเลือกอานเฉพาะ

พาดหัวขาว (Headline) และขาวนํา (Lead) เพ่ือใหรูวาเกิดเหตุการณอะไรข้ึนในขาว หัวขอขาวภาษาอังกฤษก็ไมตางจากขาว

ของไทยท่ีนิยมใชคําหวือหวาและเลนคํา และยังตัดคําบางคําออกไปจนไมเปนประโยค (ยงยุทธ ขําคง, 2550)  

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษากลวิธีการเขียนพาดหัวขาวและวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาว

ภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสตวามีการใชโครงสรางในการเขียนพาดหัวขาวแบบใด 

โดยเฉพาะในขาวอาชญากรรมท่ีเปนขาวท่ีประชาชนใหความสนใจ และสามารถสะทอนถึงการกระทําของมนุษยท่ีผิดปกติใน

สังคม  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จากการโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสตผูวิจัย

ไดดําเนินการวิจัยโดยทําการ ศึกษาเอกสาร ตําราตางๆท่ีเก่ียวกับโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ จากน้ันทําการ

สรุปหลักเกณฑโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวจากเอกสารท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะห และดําเนินการสงใหอาจารยท่ี

ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง เมื่อไดหลักโครงสรางท่ีจะนํามาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหโครงสรางและความถ่ีแลว ผูวิจัย

ดําเนินการสืบคน พาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรม จากหนังสือพิมพ Bangkok Post ประจําเดือนมิถุนายน 

ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ไดจํานวนท้ังสิ้น 290 พาดหัวขาว และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie 

และ Morgan และใชวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก ไดจํานวนท้ังสิ้น 165 พาดหัว 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือวิเคราะหโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต 

 2.เพ่ือวิเคราะหความถ่ีของโครงสรางท่ีปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ

บางกอกโพสต 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจัยน้ีมุงศึกษาโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต

ประจําเดือนมิถุนายน ถึง เดือน เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เปนจํานวน 290 พาดหัวขาว 

  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ โครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษของ เศรษฐวิทย (2550) จํานวน 

12 โครงสราง 
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การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงควิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ

ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสอืพิมพบางกอกโพสต ผูวิจัยออกแบบวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

       ประชากร คือ พาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน

ประจําเดือนมิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 จํานวนท้ังสิ้น 290 พาดหัวขาว 

        กลุมตัวอยาง คือ พาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลน

จํานวน 165 พาดหัวขาว ซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie และ Morgan และใชวิธีสุมแบบงาย (Simple 

Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

       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 

      วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมจาก

หนังสือพิมพบางกอกโพสต มีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

       1. รวบรวมพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพบางกอกโพสตออนไลนวันท่ี 1 

มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไดจํานวนท้ังสิ้น 290 พาดหัวขาว 

       2. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan และใชวิธีสุมแบบงาย (Simple 

Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก ไดจํานวนท้ังสิ้น 165 พาดหัว (บุญชม ศรสีะอาด, 2556) 

       3. ศึกษาและสรปุโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษของเศรษฐวิทย (2550)  ไดท้ังสิ้น 12 โครงสราง 

                  4. นําโครงสรางท่ีผูวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหสงใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของ

โครงสราง 

       5. ทําการปรบัแกโครงสรางท่ีวิเคราะหตามคาํแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

       6. ทําการวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต

ท่ีตรงกับโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษของเศรษฐวิทย (2550) ประกอบดวย 12 โครงสราง  
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สถิติในใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหความถ่ีของโครงสรางท่ีปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต 

ไดแก คาเฉลี่ยรอยละ  

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหความถ่ีของโครงสรางท่ีปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมใน 

หนังสือพิมพบางกอกโพสต 

โครงสรางการเขียนพาดหัวขาว จํานวน รอยละ 

โครงสรางท่ี 1 ประธาน + กริยา + (กรรม) + สวนขยาย 40 24.24 

โครงสรางท่ี 2 คํานาม + v-ing 3 1.81 

โครงสรางท่ี 3 คํานาม + กริยาชอง 3 67 40.6 

โครงสรางท่ี 4 คํานาม + คําคุณศัพท 6 3.63 

โครงสรางท่ี 5 คํานาม + คําบุพบท 16 9.69 

โครงสรางท่ี 6 to + กริยา 6 3.63 

โครงสรางท่ี 7 to + คํานาม 4 2.42 

โครงสรางท่ี 8 กริยา, คํานาม, คุณศัพท + to กริยา 1 0.6 

โครงสรางท่ี 9 เครื่องหมาย ( , ) 10 6.06 

โครงสรางท่ี 10 Colon ( : ) 4 2.42 

โครงสรางท่ี 11 Hyphen (-) 5 3.03 

โครงสรางท่ี 12 คํานาม + คํานาม 3 1.81 

รวม 165 100 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหความถ่ีของโครงสรางท่ีปรากฏในพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรม

ในหนังสือพิมพบางกอกโพสต ประจํามิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  จํานวน 165 พาดหัวขาว จากโครงสราง 12 

โครงสราง พบวา ความถ่ีของโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวท่ีพบมากท่ีสุดในการเขียนพาดหัวขาวประเภทขาวอาชญากรรมใน

หนังสือพิมพบางกอกโพสต  คือ โครงสรางท่ี 3 คํานาม + กริยาชอง 3 จํานวน 67 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 40.6  รองลงมา 

คือ โครงสรางท่ี 1 ประธาน + กริยา + (กรรม) + สวนขยาย จํานวน 40 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 24.24 และโครงสรางท่ี

พบนอยสุด คือ โครงสรางท่ี 8 กริยา, คํานาม, คุณศัพท + to กริยา จํานวน 1 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 0.6  

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษ ประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ

บางกอกโพสต พบวา การเขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสตมีการใช

ลักษณะของโครงสราง คํานาม + กริยาชอง 3 ซึ่งเปนรูปแบบการใชประโยค Passive Voice มากท่ีสุดในการเขียนนําเสนอ

ขาวประเภทขาวอาชญากรรม  ซึ่งตางจากโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวของประเภทขาวธุรกิจ และขาวการเมือง ซึ่งใช

ลักษณะของโครงสรางการเขียนพาดหัวขาวเปนแบบ Active Voice  ดังเชน ผลการวิจัยของ สุรศักดิ์ พรหมจรรย ท่ี

ทําการศึกษาลักษณะภาษาพาดหัวขาวการเมืองในหนังสือพิมพบางกอกโพสต โดยมุงศึกษาขาวการเมืองใน 3 ประเด็น ไดแก 

ประเภทของภาษา โครงสรางของภาษา และรูปแบบของประโยค พบวา ขาวประเภทขาวการเมืองมีรูปแบบการใชประโยค 

Active Voice มากท่ีสุด และใชโครงสราง คํานาม + คํากริยา มากท่ีสุด และผลการวิจัยของ ศิริพร เมฆสุจิตต ท่ีได
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ทําการศึกษาโครงสรางไวยากรณท่ีใชในขาวธุรกิจของหนังสือพิมพเดอะเนช่ันและหนังสือพิมพบางกอกโพสต พบวา การเขียน

ขาวธุรกิจใชโครงสรางแบบ Active Voice มากวา แบบ Passive Voice  ซึ่งสามารถสรุปไดวาขาวอาชญากรรมมีรูปแบบการ

ใชประประโยค Passive Voice เพ่ือหลีกเลี่ยงการกลาวถึงประธานอยางจงใจ แตขาวการเมืองและขาวธุรกิจมีรูปแบบการใช

ประโยค Active Voice 
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บทคัดยอ 

 กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญเพราะเปนการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพความเปน

มนุษย เพราะ มนุษยเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาสูงสุด มีชีวิตจิตใจ มีสติปญญา มีอารมณและความรูสึก สามารถเรียนรู เพ่ิมพูน

ทักษะทางความคิด และการกระทําไดอยูตลอดเวลา อน่ึง มนุษยน้ัน เปนทุนมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ซึ่งสามารถขับเคลื่อนองคการใหไปสูเปาหมายท่ีไดตั้งไวในอนาคต และสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยาง

ยั่งยืน สวนพุทธิปญญา ปญญาเปนเครื่องตรัสรูของพระพุทธเจา ทรงมีพุทธวิธีการบริหารกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ดวยหลักไตรสิกขา 3 กลาวคือ ศีล หรืออธิศีลสิกขา เปนการฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ดํารงตนดวยดี

ในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา เปนการฝกปรือใน

ดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ฝกจิตใจใหเขมแข็ง มั่นคง แนวแน ควบคุมตนไดดี มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตท่ีสงบ ผองใส 

เปนสุข บริสุทธ์ิ และปญญา หรืออธิปญญาสิกขา เปนการฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจในสิ่งท้ังหลายตามความเปน

จริง จนถึงความหลุดพน มีจิตใจท่ีเปนอิสระ ผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ รูแจงชัดตรงตามสภาพความเปนจริง สามารถแกไข

ปญหาอยางถูกตองตรงตามเหตุปจจัยเปนประโยชนตอตนเองและสังคมไดอยางแทจริง  
 

คําสําคัญ : พุทธิปญญา  กลยุทธ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไตรสกิขา 
 

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. 
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บทนํา 

โลกปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวิตน มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก

องคการอยางรุนแรงและรวดเร็ว ไม วาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการแขงขันดานกฎหมายและการเมือง จึงเปน

ท่ียอมรับกันวาธุรกิจท่ีตองการความเจริญเติบโต และการอยูรอดในระยะยาวจําเปนตองมีกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โดยใชกลยุทธเปนเครื่องมือนําไปสูความสําเร็จตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว ท้ังน้ี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็จําเปนตองอาศัยกล

ยุทธ เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมาย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน และทําใหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมข้ึน กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนกลยุทธระดับหนาท่ี เมื่อ

สังคมมนุษยขยายใหญข้ึนเรื่อยๆ เริ่มจะเกิดปญหาในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามมา มนุษยจึงไดเริ่มสนใจคิดคน

วิธีแกไขปญหาทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข้ึน เชน ฝกหัดบุคลากรใหมีความสามารถเขมแข็งกวาท่ีเปนอยู เพ่ือแสวงหาคนมี

ความสามารถมาก ๆ เขามาปฏิบัติงาน การท่ีองคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปน

จะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2551)  

กลยุทธ (Strategy) หรือยุทธศาสตร เปนแนวคิดทางการจัดการ ซึ่งสามารถตอบโจทยของการปรับตัวใหองคกร

บรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี ในภาวะท่ีเกิดความขาดแคลนในทรัพยากร และมีความไมแนนอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

เผชิญหนากันระหวางคุณคา จํานวนมากของคนในสังคมท่ีแตกตางกันอันนําไปสูความเห็นท่ีไมสอดคลองหรือแมแตเกิดความ

ขัดแยง ภาคเอกชนไดใชแนวคิดเชิงยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนองคการใหสามารถแขงขันกับ คูแขงบนพ้ืนฐานจุดแข็งของ

องคกรและโอกาสจากบริบทของอุตสาหกรรมท่ีเอ้ือใหองคกรไดเปรียบ และพยายามปกปองจุดออนไมใหถูกโจมตี การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย จึงมีความสําคัญในการสรางความเขมแข็ง และการดํารงอยูอยางมั่นคงขององคกร เปนการพัฒนาเพ่ือใหเกิด

ความกาวหนา และเกิดความเรียบรอยดีงาม ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเปนสําคัญ โดยผูบริหารเองตองประพฤติธรรม

และใชหลักไตรสิกขาเปนหลักในการบริหาร และตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2551) 

พุทธิปญญา ปญญาเปนเครื่องตรัสรูของพระพุทธเจาน้ัน พระพุทธองคไดทรงวางหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ

ปญญา เพ่ือใชสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหดํารงอยูดวยความไมประมาท ไมเมาในชีวิต เปนยารักษาใหพนจากความ

ทุกข ซึ่งแนวทางในการพัฒนามี 3 แนวทางสําคัญ (ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, 2545) คือ แนวทางของการใช “ศีล” นําการ

พัฒนา เปนการใชศีลเปนจุดเริ่มตน เปนแนวทางปฏิบัติใหแกผูถูกพัฒนา แนวทางท่ีสอง คือ การใช “สมาธิ” เปนจุดเนนในการ

พัฒนา และแนวทางท่ี 3 คือ การใช “ปญญา” เปนแนวทางจุดเนนในการพัฒนา แนวทางท้ังสาม จะตองสอดคลองกับ

เปาหมาย ลักษณะและความพรอมของกลุมเปาหมาย ดังน้ัน ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา จึงเปนการฝกอบรม (Training) 

ท่ีเนนภาคปฏิบัติมากกวา จะเปนการเรียนการสอนในทางทฤษฎี (Teaching) เมื่อกลาวในเชิงบริหาร เราตองยอมรับวา 

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญ แกการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุน้ี พระพุทธศาสนา จึงช่ือวาเปน

ศาสนาแหงการศึกษา บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลว ก็จะไดรับการจัดสรรภาระหนาท่ีใหปฏิบัติงานภายในองคกรตามความรู

ความสามารถ (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตโต), 2549)  

ดังน้ัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรในบริหารงาน 

อ่ืน ๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ ปจจัยดานอ่ืน 

ๆ ก็จะดี ดังน้ัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงมีความสําคัญเพราะเปนการดําเนินการท่ีเก่ียวกับบุคคล ท่ีถือวาเปนทรัพยากรท่ี

มีคาท่ีสุดขององคการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค พรอมท้ังดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาให

ทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การกําหนดงาน

หรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การสงเสริมงานวิชาการ การศึกษาดูงานและการศึกษาตอ ดังน้ัน 

จึงเปนหนา ท่ีของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองรับผิดชอบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ัง น้ีหลักไตรสิกขา เปน

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยเปนขอศึกษาและปฏิบัติท่ีเปนหลักในการศึกษา ฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และ

ปญญาโดยใชปญญาเปนเครือ่งชวยนําทาง ใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดําเนินไปในทางท่ีถูกตองดีงาม ปองกันโทษและความ
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ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักธรรมไตรสิกขา ก็เพ่ือใหมีความพรอมตอการปฏิบัติ

หนาท่ี โดยใหมีการพัฒนาท่ีเริ่มจากรางกาย วาจา อันเปนสวนภายนอกท่ีเห็นไดงายใหมีสภาวะปกติ และใหเกิดความสงบ

เรียบรอยในกลุม ในสังคม พรอมรับตอการพัฒนาดานจิตใจ ท่ีมีความตั้งมั่น เขมแข็ง พรอมกลาตอการเผชิญปญหาอุปสรรค 

และท้ังชวยสงเสริมใหปญญาไดทํางานอยางอิสระ คลองแคลว สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยดี เพ่ือใหเกิดการแกปญหา

และการพัฒนาจนบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด 

 

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ 

 กลยุทธเปนเรื่องของความคิด แผนงาน และการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีบริษัทนํามาใชเพ่ือใหเกิดความสําเร็จเหนือคูแขง 

จากความไดเปรียบทางการแขงขันท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดเดนชัดมากกวา หรือมีประสิทธิภาพเหนือกวาคูแขง 

ความหมายของคําวา “กลยุทธ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “strategy” มาจากคําวา “Strategos” ในภาษากรีก ท่ีเกิดจากคําวา 

“Stratos” ซึ่งหมายถึง “Army” หรือกองทัพ ผสมกับคําวา “Agein” ซึ่งหมายถึง “Lead” หรือ “นําหนา” จึงทําให

นักวิชาการทางดานการบริหารตีความหมายวา “Leading the total organization” หรือการนําทางใหองคกรโดยรวม ซึ่งมี

นัยท้ังเชิงจุดมุงหมายและวิธีการวา ตองการอะไรท่ีใหสําเร็จและทําอยางไร (วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคนอ่ืน, 2548) และ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคระยะยาว ท่ีจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ การขยายตัวทางพ้ืนท่ี การขยายสินคาท่ี

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 เพ่ือชวยใหบริษัทมีความไดเปรียบในการแขงขัน (Robert A, Pitts and David 

Lei, 2006, p.8). ใกลเคียงกับการบริหารกลยทุธวา เปนศาสตรและศิลปของการสรางกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการ

ประเมินผลของกลยุทธใชเพ่ืออางถึงการสรางกลยุทธ (สาโรจน โอพิทักษชีวิน, 2550) 

   การกําหนดกลยุทธขององคกรโดยท่ัวไป แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 1) กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เปน

การกําหนดนโยบายหรือทิศทางของผูบริหารระดับสูง เพ่ือตัดสินใจวา ธุรกิจควรขยายกิจการรักษาสภาพปจจุบัน ลดการ

ดําเนินงาน หรือเลิกกิจการ 2) กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Business Strategy) เปนกลยุทธท่ีอยูในระดับหนวยธุรกิจ มุงเนนใน

ดานการปรับปรุงการแขงขันของสินคาและบริการใหสูงข้ึน 3) กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional Strategy) เปนกลยุทธระดับ

ฝายปฏิบัติการหรือแผนกตาง ๆ มุงเนนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการกิจกรรมกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใช

ทรัพยากรอยางคุมคาและมีประโยชนมากท่ีสุด เชน กลยุทธการตลาด กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย กลยุทธการผลิต กลยุทธการเงิน 

โดยมีจุดมุงหมายและทิศทางท่ีชัดเจนท่ีองคกรกําหนดข้ึน เพ่ือการปฏิบัติในอนาคตและเปนแผนท่ีมุงพิจารณาถึง ทิศทางการ

ดําเนินงานขององคกรในระยะยาว จะตองตรงตามความเปนจรงิและเกิดจากความเขาใจรวมกัน เพ่ือมุงปฏิบัติเปนสําคัญ (บุญม ี

จันทรวงศ, 2553) กลยุทธการบริหารท่ีทรงประสิทธิภาพ จะตองดีพรอมสมบูรณตามความหมายของการบริหาร คือ การมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) ท่ีสามารถกําหนดเปาหมายท่ีดี และสามารถบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายน้ัน ๆ  ได และการมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ท่ีสามารถทําสําเร็จในเปาหมายเหลาน้ันโดยมีตนทุนคาใชจายท่ีต่ําท่ีสุด ดวยการจัดการเชิงกลยุทธน้ัน ชวยให

ผูบริหารสามารถประยุกตใชในการดําเนินงานขององคการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และไดรับผลกระทบ โดยคํานึงผลท่ีจะเกิดข้ึน

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ท่ีมีตอองคการไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิผล  

สรุปไดวา กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ ท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคระยะยาวในอนาคต จากการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกกับสิ่งแวดลอมภายในองคกร เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคในระยะยาวอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเผชิญอยู จึงตองวางแผนกลยุทธ ท่ีแตกตางจากแผนท่ัวๆ ไป 

เพราะคําวา “กลยุทธ” จะตองเก่ียวของกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กลยุทธในการพัฒนาน้ันคือ การนําแผนงานตาง ๆ ท่ีองคการไดกําหนดไว 
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ประกอบดวย วิสัยทัศน จุดมุงหมายภารกิจ และวัตถุประสงคทางกลยุทธ ขององคการนโยบายตาง ๆ ท่ีสําคัญ แผนงานหลัก

และแผนงานอ่ืน ๆ ท่ีจะนํามาปฏิบัติและบูรณาการ เพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงสอดรับกับหลักการบริหารขององคการ เพ่ือให

องคการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  

ความหมายท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คําวา “พัฒนา” คือ “ทําใหเจริญ” ดังน้ัน การพัฒนาจึงหมายถึง การทํา

ใหเจริญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) อาจจะกลาวไดวา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกระทําใหเกิดข้ึน หรือมี

การวางแผนกําหนดทิศทางไวลวงหนา โดยการเปลี่ยนแปลงน้ี ตองเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนถาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไมดี ก็ไม

เรียกวาการพัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนามิไดหมายถึง การเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคาหรือรายไดของประชาชนเทาน้ัน 

หากแตการพัฒนาน้ัน ยังหมายถึง การพัฒนาดานการผลิตการจําหนายจายแจก การแลกเปลี่ยนการลงทุน เพ่ือทําใหประชาชน

ไมยากจน การพัฒนาดานจิตใจแบบแผนพฤติกรรม ตลอดท้ังความสัมพันธของคนในสังคม เพ่ือแกปญหาตาง ๆ และการพัฒนา

ดานการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสรางกระบวนการปกครองใหเปนประชาธิปไตย และประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตาม

กฎหมาย ดังน้ัน การพัฒนาไมวาจะสื่อไปในลักษณะของการเปนสภาวะเปาประสงค หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูสภาวะ

เปาประสงคก็ตาม  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ี (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2542) นาจะแตกตางจากคําวา การพัฒนามนุษย สอง

คําน้ีไมเหมือนกันทีเดียว ยิ่งเวลาน้ีเราเนนการพัฒนาคน เราจะตองเขาใจใหชัดเจนเก่ียวกับความหมายของคําวา การพัฒนา

มนุษย ซึ่งหมายถึง การพัฒนาคนในฐานะท่ีเปนการพัฒนาทรัพยากรอยางหน่ึง และเปนคําท่ีเกิดมาไมนานนัก (ชวง พ.ศ. 

2503-2508) เปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีเนนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ และตอมาก็ขยายไปถึงการพัฒนาสังคม เปนการมอง

คนอยางเปนทุนเปนเครื่องมือ เปนปจจัยหรือเปนองคประกอบท่ีจะใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตอมาเราเห็นวา การท่ี

จะพัฒนาโดยมุงเนนแตในดานเศรษฐกิจน้ันไมถูกตอง แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ คนเราน่ีเอง ซึ่งควรจะใหความใสใจเปนพิเศษ เราจึง

หันมาเนนในเรื่องการพัฒนาคน แตก็ยังมีการใชศัพทท่ีปะปนกัน บางทีใชคําวา ทรัพยากรมนุษย บางทีใชคําวา พัฒนามนุษย 

แตกอนน้ีเราไมมีคําวา ทรัพยากรมนุษย คําน้ีเกิดข้ึนมาเพ่ือสนองความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังน้ัน จะตองเขาใจใหดีวาคํา

วา ทรัพยากรมนุษยน้ัน เปนการมองมนุษยในฐานะทรัพยากร คือ เปนทุน เปนปจจัยในการท่ีจะนํามาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมการพัฒนามนุษยมองคนในฐานะเปนมนุษย มีความหมายวา มนุษยมีความเปนมนุษยของเขาเอง ชีวิตมนุษยน้ันมี

จุดหมาย จุดหมายของชีวิต คือ ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล เราตองให

ความสําคัญวา เราจะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางไร พรอมกับท่ีอีกดานหน่ึง เขาก็จะเปนทรัพยากรเปนทุนเปน

ปจจัย ท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนามนุษยในฐานะท่ีเปนมนุษย กับการพัฒนามนุษยในฐานะท่ี

เปนทรัพยากรมนุษยน้ี มีความหมายตอการศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาคน ท้ังในฐานะท่ีเปนมนุษย

โดยตัวของมันเองและในฐานะท่ีเปนทรัพยากร ซึ่งมีลักษณะท่ีแตกตางกัน คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวมนุษยน้ันเปนการศึกษาท่ี

เรียกไดวา เปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความหมายข้ึนกับกาลเทศะ หรือยุคสมัย

มากกวา คือเปนการศึกษาท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมของยุคสมัยน้ัน ๆ เชน เพ่ือสนองความตองการของสังคมในดานกําลังคน

ในสาขางานและกิจการตาง ๆ ฉะน้ัน เราจึงควรจัดการศึกษาสองอยางน้ีใหสัมพันธกัน เพราะถาเราสามารถพัฒนาท้ังสองสวนน้ี

ใหสัมพันธกันจนเกิดดุลยภาพข้ึน ก็จะเปนผลดีตอชีวิตและสังคมเปนอยางมาก 

 กลยุทธเปนวิธีการจัดการท่ีคํานึงถึงความสอดคลองขององคการกับสภาพแวดลอม ท้ังน้ี เพ่ีอเปนการพิจารณาถึง

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคการโดยการประเมินจากสภาพแวดลอมภายนอก และเพ่ือพิจารณา

ถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององคการโดยการประเมินจากสภาพแวดลอมภายในขององคการ ซึ่ง

การประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในองคการน้ี เรียกวา การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)  

 ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ีสําคัญท่ีสุด เมื่อพัฒนามนุษยข้ึนไปก็จะคอยๆ ทําใหคนหางออกไปจากการท่ีตกอยู

ภายใตอิทธิพละครอบงําของตัณหา มานะ ทิฐิ คือถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบงํานอยลงเมื่อครอบงํานอยลงก็เปนอิสระแกตัว

มากข้ึน สามารถทําสิ่งท่ีดีงามได มากข้ึน การท่ีจะสรางสันติก็มีทางเปนไปไดโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็คือการศึกษา ซึ่ง

ไดแก สิกขาน่ันเอง (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543) สวนการดําเนินงานบนพ้ืนฐานกระบวนการลูกโซ ตั้งแตการวาง

นโยบาย กําหนดแผนงาน อัตรากําลังคน การสรรหาคัดเลอืกคนดี มีความสามารถเขามาทํางานในอัตราคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

การวางโครงสรางและกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ การฝกบรมใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผล การ

ปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง โยกยาย การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง มีขวัญ

กําลังใจ มีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดีจนกระท่ังพนสภาพการเปนคนในองคกร โดย

ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยใน 3 ประการ คือ  

1. ทรัพยากรมนุษยเปนทรพัยสินขององคกรมิใชคาใชจาย 

2. ศักยภาพของมนุษยพัฒนาไดไมมีท่ีสิ้นสุด  

3. ทรัพยากรมนุษยเปนแหลงสรางเสริมและเพ่ิมคุณคาของผลผลิตและการบริการขององคกร (ธงชัย สมบูรณ, 

2549) 

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พอสรุปไดดังน้ี  

1. ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสื่อกลางในการประสานงานกับแผนก

ตางๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเพ่ือท่ีจะเขามาทํางาน ในองคการ เมื่อองคการไดบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติดังกลาวแลว ก็ยอมทําใหองคการเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งข้ึน  

2. ชวยใหบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคการ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดความจงรักภักดีตอองคการท่ี

ตนปฏิบัติงานอยู ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลผลิตขององคการ 

3. ชวยเสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการพัฒนาทรัพยากร มนุษยดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพแลว ก็ยอมไมเกิดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพสังคมโดยรวมมีความเขาใจท่ีดีตอกัน 

(พะยอม วงศสารศรี, 2538) 

ธรรมชาติของชีวิตมนุษย คือ เปนสัตวท่ีตองฝกและฝกได การท่ีมนุษยเราจะมีชีวิตท่ีดีงาม เราจะตองศึกษาฝกฝน

พัฒนาตนเองใหดีข้ึนไปในระบบการดํารงชีวิตของเรา ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรม จิตใจและปญญา เมื่อเราฝกฝนพัฒนามี

การศึกษา ก็ทําใหการดํารงชีวิตของเราดีข้ึน แตถาเราไมเรียนรู ไมฝก เราท่ีเปนมนุษยน้ันก็จะดํารงชีวิตไดไมดีเลย (พระธรรม

ปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2549) มนุษยเรามีศักยภาพท่ีพัฒนาได พูดดวยภาษาทางพระวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกไดและประเสริฐได

ดวยการฝก เรามักจะพูดวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ แตไมถูกตองตามหลักธรรมไมไดบอกวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ ทานวา 

มนุษยเปนสัตวประเสรฐิดวยการฝก ถาไมฝกก็ไมประเสริฐ เพราะฉะน้ัน มนุษย จึงเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก สัตวท้ังหลาย

ท่ีเอามาฝกน้ันวาตามคํา บาลีวา วรมสฺสตรา ทนฺตา เปนตน ซึ่งมีใจความวา ชางมาเอามาฝกแลว ก็เปนสัตวท่ีประเสริฐ ใชงาน

ได เอามาเลนละครสัตวตาง ๆ ตามท่ีเคยพูดก็ได แตมนุษยน่ีถาฝกแลว ประเสริฐกวาน้ันมากมาย สัตวท้ังหลายเอามาฝกให

ประเสริฐได ก็แคท่ีมนุษยฝกใหมันมีขีดจํากัดแคน้ัน แตมนุษยสามารถฝกตัวเองไปไดโดยตลอด ตกลงวา มนุษยมีศักยภาพ ซึ่ง

จะตองฝกตองพัฒนาข้ึนมา จึงเปนเครื่องเตือนใจ ทําใหเราตองมีจิตสํานึกในการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตน โดยเตือนตัวเองอยู

เสมอวา เราจะตองพัฒนาศักยภาพของตนใหเต็มท่ี เริ่มแตตองมีความเช่ือในศักยภาพท่ีฝกได และมี จิตสํานึกในการพัฒนาตน

อยูเสมอวา เราจะตองฝกตน เราจะตองพัฒนาตนใหเต็มท่ี น่ีก็เปนตัวชวยท่ีสําคัญ ถาไมมีหลักขอน้ี แรงสงก็จะขาดไปอยางหน่ึง 

เพราะฉะน้ัน จะตองมีตัวชวยน้ีดวย ศัพททางภาษาบาลีเรียกวา อัตตสัมปทา แปลวา การทําตนใหถึงพรอม (พระธรรมปฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), 2542) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน มีความสําคัญก็เพ่ือใหมนุษยไดมีการศึกษา การฝกฝนตนเอง ใหเปนผูมี

ความรูความสามารถอยางถูกตอง แกไขปญหาใหกับตนเองและสังคมได ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนสัตวประเสริฐ ดวยการ

หางออกไปจากการท่ีจะตกอยูภายใตอิทธิพลครอบงําของตัณหา มานะ และทิฏฐิ  

พุทธิปญญา: กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา 
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กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีแหลงใหญอยูท่ีมโนกรรม ซึ่งเปนตนกําเนิดแหงอารยธรรมของมนุษยชาติท่ี

ปรากฏในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนความเห็น ความเช่ือ เจตจํานงหรือทัศนคติ เปนตน ซึ่งสงผลใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม 

ตามมาอยางมีความสมัพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือ เมื่อคิดอยางไร ก็จะทําและพูดเชนน้ัน หรือเมื่อทําและพูดอยางไร ก็จะสะทอนถึง

ความคิดวาเปนอยางไร ดงัน้ัน การมีความเขาใจในมโนกรรมวามีความสําคัญและสงผลอยางไรท้ังตอตนเองและตอโลก น่ันคือ 

การทําใหเกิดการพัฒนาคนและโลกไปในทิศทางท่ีถูกตองพรอมกันไป (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2544) ดังน้ัน การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีอาศัยมโนกรรมท่ีถูกตอง จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการสรางอารยธรรม สรางสังคมท่ีสงบสุข

ตอไป และดวยเหตุท่ีมโนกรรมเปนตัวช้ีวัดถึงทิศทางแหงการพัฒนามนุษย ความหมายของคําน้ี จึงสามารถเปนตัวบอกนัยของ

มโนกรรม พระพุทธศาสนาใหความสําคัญตอเรื่องจิต เพราะจิตเปนผูบงการใหมีบุคคลมีพฤติกรรมตาง ๆ ไดในการพัฒนาจิต

ของบุคคลตามแนวพุทธน้ี เปนการฝกใหบุคคลมีจิตใจสงบ ถือวา เปนการทําใหบุคคลไดพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตามท่ี

สังคมตองการ ผูท่ีไดรับการอบรมทางจิตใจใหถูกวิธี จะสามารถพัฒนาจิตได การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน บุคคล

ทุกคนจําเปนท่ีจะตองลงมือฝกปฏิบัติดวยตนเอง จึงจะสามารถพัฒนาจิตไดเพราะการพัฒนาจิตใจในลักษณะน้ี เปนการฝกจิต

ใหลดจากกิเลสและเกิดความอดกลั้นตอสิ่งยั่วยุท้ังหลาย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองมีการปฏิบัติศีล สมาธิ และปญญา การศึกษาท่ีสมบูรณตองทําความเปนมนุษยให

ถูกตองและสมบูรณ อันประกอบดวย 

1) ความฉลาด หรือสติปญญาในข้ันพ้ืนฐานพอตัว คือ พอแกความตองการ  

2) มีความรูเรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือ การเรียนอาชีพ 

3) มีมนุษยธรรม คือ มีความเปนมนุษยอยางถูกตอง คือ การเรียนความเปนมนุษย ซึ่งกระทําไดดวยการสอน การ

อบรมจริยธรรม (พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส ภิกขุ), 2537) 

พระพุทธเจา ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไวในพระไตรปฎกวา ภิกษุท้ังหลาย สิกขา 3 

ประการน้ี 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 ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา 3 ประการ เพ่ือฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งข้ึนไป 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 “ขอท่ีพึงหรือขอท่ีตองศึกษาและปฏิบัติ” ตรงกับภาษาสันสกฤต

วา “ศิกฺษา” ภาษาไทยนํามาใชเปนศึกษาหลักไตรสิกขามาในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค และอังคุตรนิกาย ติกนิ

บาต (ที.ปา.(ไทย)11/228/2. และ องฺ.ติก. (ไทย) 2/521/259) 

 การพัฒนาตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มท่ีหลักการของการศึกษา เพราะการพัฒนาน้ัน แทท่ีจริงก็คือสิ่ง

เดียวกันกับการศึกษาหรือสิกขา สิ่งท่ีตองศึกษาหรือสิ่งท่ีตองพัฒนาแยกออกไปเปน 3 ดานใหญๆ โดยสอดคลองกับ

องคประกอบแหงการดําเนินชีวิตของมนุษยท่ีมี 3 ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เรียกวา ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสําคัญ 

(พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2539) ดังน้ี 

1) ศีล หรืออธิสีลสิกขา คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจาใหมี

ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง มีผลดี สิ่งแวดลอมท่ีเราเก่ียวของสัมพันธ อบรมปฏิบัติใหถูกตองดีงาม ใหถูกตองตาม

หลักจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ปฏิบัติอยู ในหลักมัชฌิมศีลและมหาศีลตลอดถึงปฏิบัติอยู ในหลักอินทรียสังวร 

สติสัมปชัญญะ และสันโดษ  

อธิศีลสิกขา กลาวคือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสังวรในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและ

โคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายอยู มีศีลเปนท่ีพ่ึง  เปนเบ้ืองตน เปนความประพฤติ เปน

ความสํารวม เปนความระวัง เปนหัวหนา เปนประธาน เพ่ือความถึงพรอมแหงธรรมท่ีเปนกุศลน้ีช่ือวา อธิสีลสิกขา” (ขุ.ม.(ไทย) 
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29/1/48). จะเห็นไดวา เมื่อคนอยูรวมกัน หรือทํางานทํากิจการรวมกันเปนชุมชน เปนหนวยงาน เปนองคกร ตลอดจนเปน

ประเทศชาติ จะตองมีกฎเกณฑกติกา ตลอดจนกฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบใหเกิดความเรียบรอยความ ประสานสอดคลอง 

ความเก้ือหนุนตอกัน ความรวมรับผิดชอบและสามัคคี ท่ีจะเอ้ือโอกาสหรือเปนหลักประกันใหชีวิตความเปนอยูและกิจการตางๆ 

ดําเนินไปดวยดี สมตามวัตถุประสงคแหงชีวิตหรือกิจการของชุมชนน้ัน ดังเชนพระสงฆในพระพุทธศาสนา มีวินัยแมบทท่ี

เรียกช่ือ เฉพาะวา ปาฏิโมกข ซึ่งเรามักเรียกกันงายๆ วาศีล 227 ชุมชนอ่ืนๆ เชน โรงเรียนก็ตองมีกฎกติกาท่ีเปนวินัยแมบท

ของตนเชนเดียวกัน วินัยแมบทสําหรับสังคมคฤหัสถหรือสังคมแหงมนุษยชาติท้ังหมด ก็คือ ศีล 5 ซึ่งถือวา เปนคุณคาของชีวิต

และสังคม เปนมนุษยธรรม เพราะเปนบรรทัดฐานท่ีจะทําใหมนุษยมีวิถีชีวิตท่ีสูงกวาสัตวดิรัจฉาน อยูรวมกันโดยไมเบียดเบียน

กัน และรักษาสังคมใหมีสันติสขุ สังคมมนุษยสวนยอยลงไป เชน ประเทศ สถาบัน องคกร และหนวยงานตางๆ นอกจากจะตอง

รักษาศีล 5 แลว ก็ยังตองปฏิบัติตามวินัยแมบทท่ีเปนสวนเฉพาะของตนเองยอยลงไปอีกเชน (1) กฎหมาย ตั้งแตรัฐธรรมนูญลง

มา (2) จรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ เชน จรรยาแพทย จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน เปนตน 

 การทํามาหาเลี้ยงชีพเปนพฤติกรรม หลักในการดําเนินชีวิตของมนุษย ถามีผูหาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เปนมิจฉาชีพ 

นอกจากชีวิตของคนน้ันเองจะช่ัวรายเสื่อมเสียแลว ก็จะกอความเดือดรอนแกสังคมอยางมาก    จึงตองย้ําเนนกันอยางยิ่ง ใน

เรื่องการพัฒนาสัมมาชีพและสงเสริมใหประชาชนฝกฝนตนใหสามารถประกอบสัมมาชีพ คือ หาเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไมผิด

กฎหมาย สัมมาชีพ พึงมีลักษณะท่ีสําคัญๆ ดังน้ี 1) เปนอาชีพการงานท่ีไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมกอเวรภัย หรือสรางความ

เดือดรอนเสียหายแกสังคม 2) เปนอาชีพการงานท่ีชวยแกไขปญหา หรือสรางสรรคชีวิตและสังคมในทางใดทางหน่ึง 3) เปน

อาชีพการงานท่ีชวยใหผูทําไดพัฒนาชีวิตของตนใหงอกงามยิ่งข้ึนท้ังดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา 4) เปนอาชีพ

การงานท่ีไมทําลายคุณคาของชีวิต และไมเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต แตทําใหชีวิตของตนมีคุณคานาภาคภูมิใจ และ5) เปนอาชีพ

การงานท่ีทําใหไดปจจัยเลี้ยงชีวิตมาดวยเรี่ยวแรงกําลังกาย กําลังสติปญญา ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝมือของตน 

และทําใหไดฝกฝนพัฒนาความเช่ียวชาญจัดเจน หรือฝกปรือฝมือในทางสรางสรรคยิ่งข้ึนไป  

2) สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝกพัฒนาในดานจิตใจ มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจิตใจ เปนฐานของ

พฤติกรรม เน่ืองจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดข้ึนจากความตั้งใจหรือเจตนา และเปนไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจท่ีอยูเบ้ือหลัง 

ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงามแลว ก็จะควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามดวย แมความสุขความทุกขในท่ีสุดก็

อยูท่ีใจ ยิ่งกวาน้ัน ปญญาจะเจริญงอกงามได ตองอาศัยจิตใจท่ีเขมแข็งสูปญหา เอาใจใส มีความเพียรพยายามท่ีจะคิดคนไม

ทอถอย ยิ่งเรื่องท่ีคิดหรือพิจารณาน้ันยากหรือละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งตองมีจิตใจท่ีสงบแนวแน ไมฟุงซาน ไมพลุงพลาน กระวน

กระวาย คือ ตองมีสมาธิ จึงจะคิดไดชัดเจน เจาะลึกทะลุได และมองเห็นท่ัวตลอด จิตท่ีฝกดีแลว จึงเปนฐานท่ีจะใหปญญา

ทํางานและพัฒนาอยางไดผล การพัฒนาจิตใจน้ี มีสมาธิเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง ซึ่งอาจแยกออกไดเปนการพัฒนาคุณสมบัติ

ของจิตใจในดานตางๆ คือ (ขุ.ม.(ไทย) 29/1/48). พัฒนาคุณธรรม ซึ่งเปนคุณภาพของจิตใจ กลาวคือคุณสมบัติท่ีเสริมสราง

จิตใจใหดีงามใหเปนจิตใจท่ีสูง ประณีต และประเสริฐ พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสรางคุณสมบัติท่ี

ทําใหจิตใจมีความเขมแข็ง หนักแนน มั่นคง แกลวกลา สามารถทํากิจหนาท่ีไดผลดี และพัฒนาความสุขและภาวะท่ีเก้ือหนุน

สุขภาพของจิตใจ คุณสมบัติท่ีควรเสริมสรางข้ึนใหมีอยูประจําในจิตใจ เพ่ือความมีสุขภาพจิตท่ีดี  

อธิจิตตสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดอบรมจิต เพ่ือใหเกิดสมาธิอยางสูง คือ ศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตใหสงบมั่นคง

เปนสมาธิ ไดแก การบําเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน ของผูสมบูรณดวยอริยสีลขันธจนไดบรรลุฌาน 4 อธิจิตตสิกขา เปนอยางไร คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยน้ี สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปติ และสุข อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะ

วิตก วิจาร สงบระงับไปแลว บรรลุตติยฌาน มีความผองใสในภายใน มีภาวะท่ีจิตเปนหน่ึงผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติ

และสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยู เพราะปติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะ

ท้ังหลาย สรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลว บรรลุ

จตุตถฌานท่ีไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยูน้ี ช่ือวา อธิจิตสิกขา (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/49). โดยการฝกอบรมจิต

น้ัน มุงเนนท่ีความตั้งมั่นแหงจิต การทําใจใหสงบแนวแน เพ่ือใหจิตบริสุทธ์ิ ไมฟุงซาน เปนกลาง ปราศจากอคติ  
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3) ปญญา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซึ่งมีความสําคัญสูงสุด เพราะปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรม

ท้ังหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหนก็อยูท่ีวาจะมีปญญาช้ีนําหรือบอกทางใหเทาใด และปญญาเปนตัว

ปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน เมื่อจิตใจอึดอัดมีปญหาติดตันอยู พอเกิดปญญารูวาจะทําอยางไร จิตใจก็โลง เปน

อิสระไดการพัฒนาปญญาเปนเรื่องกวางขวางแยกออกไปไดหลายดาน เชน ปญญาท่ีชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ

ประสบความสําเร็จ ความรู ความเขาใจในขอมูล รวมท้ังศิลปวิทยาการตางๆ เขาถึงเน้ือหาความหมายถูกตองชัดเจน การเรียนรู

อยางถูกตองตามเปนจริง โยงเขามาประสานเปนภาพองครวมท้ังชัดเจน หรือโยงออกไปสูความหยั่งรูหยั่งเห็นใหมๆ ปญญาท่ี

ชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงาม ความรูเขาใจในระบบความสัมพันธของสิ่งท้ังหลาย ท่ีอิงอาศัยสืบเน่ืองสงผลตอกันตาม

เหตุปจจัย และปญญาท่ีชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม ความเขาใจเขาถึงเทาทัน ความจริงของสังขารคือโลก และ

ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย ทําจิตใจใหหลุดพน เปนอิสระ

ไดโดยสมบูรณ  

พฤติกรรมของมนุษย ในท่ีสุดก็มาลงท่ีการกิน ใช เสพ บริโภค ถามนุษยไมพัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะ

กอปญหาอยางมากท้ังแกชีวิต แกสังคม และแกโลก เพราะเขาจะกิน ใช บริโภคปจจัย 4 และสิ่งของเครื่องใชท้ังหลาย รวมท้ัง

เทคโนโลยีดวยโมหะ กอใหเกิดความลุมหลง มัวเมา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ความเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต การใชจายสิ้นเปลือง การ

ขัดแยง แยงชิง เบียดเบียนกันในสังคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และการกอมลภาวะ เปนตน จึงตองพัฒนาพฤติกรรมใน

การกิน ใชเสพ บริโภค ใหเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากปญญาท่ีรูเขาใจ และปฏิบัติใหถูกตอง ตามวัตถุประสงคของปจจัย 4 

ตลอดจนเทคโนโลยีน้ันๆ โดยการพิจารณาจัดสรรควบคุมใหไดปริมาณ ประเภท และคุณสมบัติของสิ่งท่ีบริโภคตรงพอดีกับ

วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการบริโภคสิ่งน้ัน เชน บริโภคอาหารในปริมาณ และประเภท ซึ่งพอดีกับความตองการของรางกายท่ี

จะชวยใหมีสุขภาพดี และสามารถละเวนหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งท่ีไมเปนปจจัยเก้ือหนุนชีวิต เชน สิ่งท่ีทําลายสุขภาพ เปนตน 

โดยไมเห็นแกการเสพรสหรือความโกหรูหรา เปนตน  

อธิปญญาสิกขา คือ สิกขาคือปญญาอันยิ่ง หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา เพ่ือใหเกิดความรูแจงอยาง

สูง การรูชัดตามความเปนจริงในอริยสัจ 4 เปนลําดับไป จนทําใหแจงท้ังเจโตวิมุติและปญญา วิมุติ สามารถทําลายอาสวะกิเลส

ใหหมดไป อธิปญญาสิกขา เปนอยางไร คือ ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ หยั่งถึงความ

เกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสใหบรรลุถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เธอรูตามความเปนจริงวา “น้ีทุกข น้ีทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข) 

น้ีทุกขนิโรธ (ความดับทุกข) น้ีทุกขนิโรธ คามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข)” เธอรูตามความเปนจริงวา 

“เหลาน้ีอาสวะน้ีอาสวสมุทัย น้ีอาสวนิโรธ น้ีอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” น้ีช่ือวา อธิปญญสิกขา (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/49). โดยการ

ฝกอบรมปญญาน้ัน มุงเนนท่ีการรูและเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง เพ่ือใหเกิดคามเห็นท่ีบริสุทธ์ิ จึงจะสามารถทําลาย

กิเลสได (ขุ.ป.(ไทย) 31/41/606-607). ดังน้ัน อธิปญญาสิกขา จึงเปนขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดอบรมปญญา เพ่ือใหเกิดความรู

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

ชีวิตท่ีดี หรือการดําเนินชีวิตท่ีดีก็เกิดมีข้ึน ซึ่งสิกขา 3 อันประกอบดวย 1) อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริตทางกาย 

วาจา และอาชีวะ ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เขามาวาโดยสาระก็คือ การดํารง

ตนดวยดีในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง มีความสัมพันธทางสังคมท่ีดีงาม 

เก้ือกูลเปนประโยชน ชวยรักษาและสงเสริม สภาพแวดลอมโดยเฉพาะในทางสังคม ใหอยูในภาวะเอ้ืออํานวยแกการท่ีทุกๆ คน

จะสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงามหรอืปฏิบัตติามมรรคกันไดดวยดี 2) อธิจิตตสิกขา คือ การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพ

ของจิต ไดแกรวมเอาองคมรรคขอสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เขามาวาโดยสาระก็คือ การฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง 

มั่นคงแนวแน ควบคุมตนไดดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตท่ีสงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธ์ิ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําใหเศรา

หมอง อยูในสภาพเหมาะแกการใชงานมากท่ีสุด โดยเฉพาะการใชปญญาอยางลึกซึ้ง และตรงตามความเปนจริง 3) อธิปญญา
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สิกขา คือ การฝกปรือปญญาใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง จนถึงความหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ ผอง

ใส เบิกบานโดยสมบูรณ ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ สองอยางแรกเขามาวาโดยสาระก็คือ การ

ฝกอบรมใหเกิดปญญาบริสุทธ์ิท่ีรูแจงชัดตรงตามสภาพความเปนจริง ไมเปนความรูความคิดความเขาใจ ท่ีถูกบิดเบือนเคลือบ

คลุม ยอมสี อําพราง หรือพรามัว เปนตน เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชา และตัณหาเปนผูนําท่ีครอบงําจิตอยู (พระธรรมปฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), 2538) 

กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา เปนขอศึกษาและปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับ ศึกษา ฝกหัด

อบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหมีความพรอมตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยใหมีการพัฒนาท่ีเริ่มจากรางกาย วาจา ใหเกิด

ความสงบเรียบรอย พรอมรับตอการพัฒนาดานจิตใจ ท่ีมีความตั้งมั่น เขมแข็งและท้ังชวยสงเสริมใหปญญาไดทํางานอยาง 

อิสระ คลองแคลว สามารถแกไขปญหาตางๆไดดวยดี การฝกอบรมท้ัง 3 ดาน จึงมีวัตถุประสงคโดยรวม เพ่ือการทําลายกิเลส

อันเปนเครื่องเศราหมองของบุคคล ดังท่ีพระพุทธองคทรงดํารัสวา “สําหรับบุคคลผูตื่นอยูตลอดเวลา หมั่นศึกษาไตรสิกขาท้ัง

กลางวันและกลางคืน นอมจิตเขาหานิพพาน อาสวะท้ังหลาย ยอมตั้งอยูไมได” (ขุ.ธ.(ไทย)25/226/103). ท้ังน้ี พระสารีบุตร ได

แสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงคเพ่ิมเติมไวในคัมภีร มหานิเทส (ขุ.ม.(ไทย) 29/10/50, 29/52/182), วา  

1. เพ่ือไมประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรูในเหตุท่ีทําใหประพฤติผิดน้ัน 

2. เพ่ือละเมถุนธรรม เพราะรูวาเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมยศและเกียรติของสมณะ 

3. เพ่ือกําจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ 

4. เพ่ือทางแหงญาณ เพราะรูเหตุแหงความลังเลสงสัยวา เกิดจากสิ่งท่ีนาปรารถนาและสิ่งท่ีไมปรารถนา 

5. เพ่ือกําจัดมลทินของตน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา 

มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณ มิจฉาวิมุตติ เพราะไดสมาทานไตรสิกขา จึงมี

สมาธิ มีสติ มีปญญาท่ีรักษาตน 

เปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน มีองคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรอยางยั่งยืนอยู 3 ระบบ 

ประกอบดวย 

1. ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economy Development) ซึ่งทานใชคําวา พัฒนา โดยมีการนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเขามาเปนเครือ่งมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือสนองความมุงหมายในทางเศรษฐกิจ ดวยการดําเนินการเช่ือมโยงกับ

การพัฒนามนุษย (Human Development) 

2. ระบบการพัฒนาคน ซึ่งทานใชคําวา ไตรสิกขา โดยการพัฒนาคนใหครบท้ัง 3 ดาน คือ ดานพฤติกรรม ดาน

จิตใจ และดานปญญา การนําเอาปญญา (Wisdom) กับศีล (ethics) มาประสานกัน โดยมีจิตใจ (Mental Qualities) เปน

ตัวเช่ือม ซึ่งจะนําไปสูการสรางจริยธรรม (Ethics) แตมิใชจริยธรรมตามความหมายของตะวันตก  

3. ระบบการพัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่งมีปญหาท่ีเกิดจากปจจัยสําคัญอันไดแก เรื่อง ประชากร ความรอยหรอของ

ทรัพยากร และเรื่องมลภาวะ สวนยุทธศาสตรท่ีใชในการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนา คือ วิธีแกปญหา

เบ้ืองตน ซึ่งเปนการพัฒนาแบบแยกสวน 3 ประเด็น ไดแก เรื่องทาทีตอธรรมชาติ ซึ่งมนุษยจําเปนตองปรับทาทีตอธรรมชาติให

ถูกตอง มองเห็นธรรมชาติเปนสิ่งท่ีรื่นรมย มีความสุขกับธรรมชาติ และมองสิ่งท้ังหลายในธรรมชาติเปนเพ่ือนรวมกฎธรรมชาติ

เดียวกันกับตน จะตองมีเมตตาไมตรีตอกัน เพราะมองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมท่ีมีคุณคาเก้ือกูลตอการพัฒนาตนของมนุษย

ในฐานะท่ีเปนทรัพยากรบุคคล (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2542) 

สรุปการวิจัย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และทําใหผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเพ่ิมข้ึน กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญ เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากรใน

บริหารงาน และเปนการดําเนินการท่ีเก่ียวกับบุคคล ท่ีถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดขององคการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

สําเร็จตามวัตถุประสงค พรอมท้ังดําเนินการธํารงรกัษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา เปนขอศกึษาและปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา ฝกหัดอบรมกาย วาจา 
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จิตใจ และปญญา ใหมีความพรอมตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยใหมีการพัฒนาท่ีเริ่มจากรางกาย วาจา ใหเกิดความสงบเรียบรอย 

พรอมรับตอการพัฒนาดานจิตใจ ท่ีมีความตั้งมั่น เขมแข็ง พรอมกลาตอการเผชิญปญหาอุปสรรค และชวยสงเสริมใหปญญาได

ทํางานอยางอิสระ คลองแคลว สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดวยดี กลยุทธ (Strategy) หรือยุทธศาสตร เปนแนวคิดทางการ

จัดการ ซึ่งสามารถตอบโจทยของการปรับตัวใหองคกรบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี ในภาวะท่ีเกิดความขาดแคลนในทรัพยากร 

และมีความไมแนนอนในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนการเผชิญหนากันระหวางคุณคา จํานวนมากของคนในสังคมท่ีแตกตางกัน อัน

นําไปสูความเห็นท่ีไมสอดคลอง หรือแมแตเกิดความขัดแยง ภาคเอกชนไดใชแนวคิดเชิงยุทธศาสตร ในการขับเคลื่อนองคการ

ใหสามารถแขงขันกับคูแขง บนพ้ืนฐานจุดแข็งขององคกร และโอกาสจากบริบทของอุตสาหกรรมท่ีเอ้ือใหองคกรไดเปรียบใน

การแขงขัน  

พุทธิปญญาของพระพุทธเจา เ ก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย น้ัน พระพุทธองคทรงใชกลยุทธ ใน

กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ขอศึกษาและปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา ฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา 

โดยใชปญญาเปนเครื่องชวยนําทาง ใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดําเนินไปในทางท่ีถูกตองดีงาม ปองกันโทษและความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในการพัฒนา เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันมีเปาหมายในการพัฒนา 2 ประการสําคัญ กลาวคือ 

ประการแรก เพ่ือการพัฒนาผลงาน (Performance) ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิตภาพของบุคคลและองคการ ประการ

ท่ีสอง พัฒนาเพ่ือใหมนุษยเกิดการเรียนรู (Learning) สนองความตองการของมนุษยเอง โดยท่ีเปาหมายท้ังสองน้ัน ตองอยูบน

พ้ืนฐานของจริยธรรมและทําใหเกิดกระบวนทัศนในการพัฒนา 2 แบบ คือ กระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือผลงาน และกระบวน

ทัศนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู  

กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขาน้ัน คือ อริยมรรคมีองค 8 แตพูดในฐานะท่ีเปนระบบฝกฝน

อบรม เมื่อจัดเปนระบบฝกฝนอบรมก็จะฝกฝนในสามมิติเทาน้ัน คือ ทางดานศีล การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม ใหมีสุขภาพท่ี

แข็งแรงสมบูรณ สามารถดํารงชีวิตไดสะดวกดวยดี การพัฒนาดานกายและวาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง

มีผลดี ทางดานจิต การฝกฝนพัฒนาดานจิตใจมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจิตใจเปนฐานของพฤติกรรม เน่ืองจากพฤติกรรมทุก

อยางเกิดข้ึนจากความตั้งใจหรือเจตนา และเปนไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจท่ีอยูเบ้ืองหลัง ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงาม

แลว ก็จะควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามดวย ทางดานปญญา การพัฒนาปญญา มีความสําคัญสูงสุด เพราะ

ปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด ท้ังน้ี เพราะปญญาเปนเรื่องเก่ียวกับความรู ความเขาใจ แนวคิด คานิยม

น่ันเอง อน่ึง การพัฒนาทรัพยากรในองคการ เปนการใหความสําคัญกับบุคลากร ในการกําหนดแนวทางนโยบายการพัฒนา 

เพ่ือใหทรัพยากรมนุษยในองคการน้ัน ไดมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน โดยผานกระบวนการ

การพัฒนา เชน การฝกอบรม เพ่ือใหมีความสามารถ มีศักยภาพพรอมตอการปฏิบัติงาน มีความรัก ความผูกพันกับองคการ 

และเพ่ือนรวมงาน ทําใหเกิดความสามัคคีกัน การใหการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

และเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือมาใชในการแกปญหาและพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
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ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

THE STUDY OF PUBLIC SERVICE QUALITY IN THE CIVIL AFFAIRS OPERATIONS OF 
THE 104TH ARTILLERY BATTALION, PHOMPIRAM DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน
ด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มประชากร โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูปของทาโรยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน +5% จ านวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย ( ̅), 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t - test, F - test และหาค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า               
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความ
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ และจ านวนครั้งที่ใช้บริการ มีผลต่อ
คุณภาพการให้บริการประชาชน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. แนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้าน
กิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า ควรมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมต่อลักษณะงาน และปริมาณงาน ควรจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตน กิริยา มารยาท และลักษณะการให้บริการที่
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป  
 
ค าส าคัญ : คุณภาพการให้บริการ  กิจการพลเรือน  กองพันทหารปนืใหญ่ที่ 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  
 
บทน า 
 สังคมโลกในปัจจุบัน เป็นสังคมเปิดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกาลเวลา ท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลท าให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยมีการปรับปรุงรูปแบบ และกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการใหม่ ที่เน้นการให้บริการประชาชน
เชิงยุทธศาสตร์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ อันจะน ามาสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการที่มีคุณภาพ เนื่องจากการให้บริการที่ ดีถือเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จ และเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของหน่วยงานราชการ   
 การจัดหน่วยทหาร ในภารกิจการบริการประชาชนหรือการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านกิจการ
พลเรือน ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบไปตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลานั้น อาจจะเป็นภัยคุกคาม
ที่เกิดขึ้นได้ทั้งเกิดจากภายใน และภายนอกประเทศ ประกอบกับการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก และมักจะประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ก็ท าให้เกิดความ
เสียหาย และเกิดความเดือดร้อน จึงมีความจ าเป็นในการใช้ก าลังทหารและยุทโธปกรณ์ เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งใน
ภาวะปกติ ภาวะไม่ปกติ และในสถานการณ์ภัยพิบัติตา่งๆ ซึ่งท่ีได้มีการด าเนินการมาโดยตลอด และอย่างต่อเนื่อง (กรมกิจการ
พลเรือนของกองทัพบก, 2552 : 1) 
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 วิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายครั้งที่ผ่านมา ทั้งความขัดแย้งในระบบรัฐสภา และความขัดแย้งทางสังคม หรือภัยคุกคาม
อื่นๆ ซึ่งในหลายโอกาส กองทัพบกจ าเป็นต้องใช้ก าลังทหารเข้าควบคุมและยึดอ านาจการปกครองของประเทศเอาไว้ เป็นการ
ช่ัวคราว หรือที่เรียกว่า การท า “รัฐประหาร” เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองให้ส าเร็จลุล่วงแล้ว จึงคืนอ านาจกลับคืน
ไปสู่ประชาชนเช่นเดิม ซึ่งผลการปฏิบัติในหลายครั้งท่ีผ่านมา ก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่าง
ดียิ่ง แต่ในหลายๆ ครั้ง ก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชน จนน าไปสู่การบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิต ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของกองทัพบกอย่างยิ่ง ซึ่งกองทัพบกก็ได้ใช้งานด้านกิจการพลเรือนเป็นเครื่องมือหลัก ที่ส าคัญในการสร้างความ
เชื่อมั่น ศรัทธา และเรียกความไว้วางใจจากประชาชนกลับคืนมา (กรมกิจการพลเรือนของกองทัพบก, 2552 : 2-3)  
 ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลภายใต้การรัฐประหาร จึงให้ความส าคัญที่จะให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งานด้านกิจการพลเรือน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญที่หน่วยต่างๆ น ามา
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข และให้ความส าคัญในการด าเนินการ เพื่อให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ ส่งเสริมความสามัคคี และ
ความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ มุ่งมั่นท างานภายใต้นโยบาย “ท าก่อน ท าจริง ท าทันที มีผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน” รวมทั้ง
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทาง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้
สังคมมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น มีความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้กฎหมาย และระเบียบที่มีอยู่ รวมถึงเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง 
และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณธรรม และจริยธรรม และประเทศไทย สามารถยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก 
ตลอดจนการขับเคลื่อนการด าเนนิงานของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของรัฐบาล (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2558 : ก) 
 หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก มีการแบ่งมอบพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยอาศัยหลักพิจารณา
พื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งหน่วยปกติ และศักยภาพของหน่วยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งมอบ หน่วยในระดับกองพันหรือเทียบเท่าให้รับผิดชอบ
ในพื้นที่ต่างๆ หรือหน่วยเหนือจะแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยบังคับบัญชา พร้อมทั้งเพื่อรองรับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนการป้องกัน 
ระงับ/ยับยั้งเหตุการณ์ความรุนแรง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ส าคัญ รวมทั้งการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยมุ่งเน้นในการบริการประชาชนในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการสนับสนุนก าลังพล และเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
ซึ่งจะผลท าให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ   
 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบก ซึ่งมีที่ตั้งปัจจุบัน ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ จากกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3           
ในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
หน่วยบังคับบัญชา โดยเน้นการด าเนินงานด้านกิจการพลเรือน ควบคู่กับการด าเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย จะเป็นการ
ผสมผสานหลักการทางทหารเข้ากับหลักการทางพลเรือนท่ีมีความแตกต่างกัน บูรณาการทุกภาคส่วนให้สามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และหน่วยบังคับบัญชา โดยได้แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้กับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 
104 ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน  
 บทบาทในการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก นั้น ได้มุ่งเน้นในการบริการประชาชนในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น การแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการสนับสนุนก าลังพล และเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยตามสถานการณ์        
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะผลท าให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เข้าด าเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ  
ด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาล การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการด ารงชีวิต การสร้างบ้าน
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ให้กับผู้ยากไร้ การเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้ดูแลคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลยามฉุกเฉิน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าตามธรรมชาติต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการ
ไหลของน้ า และน้ าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนการด าเนินงานในการสนับสนุนการ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร ธรรมชาติ การส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย การเสริมสร้างความ
ปรองดอง ความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนั้น ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม           
ซึ่งร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนต่างๆ ในพ้ืนท่ีอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 การบริการที่ดีจะต้องมีลักษณะ สะดวกและรวดเร็ว การติดต่อของประชาชนจะต้องสะดวก ไม่สลับซับซ้อนทั้งใน
ด้านการจัดส านักงานและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จะต้องกรอกเมื่อมีปัญหาประชาชนสามารถพบปะหรือสอบถามได้เสมอ และเมื่อ
ได้รับเรื่องราวของประชาชนแล้ว จะต้องรีบด าเนินการโดยเร็ว ถ้าเรื่องใดไม่สามารถด าเนินการ ให้ได้ในขณะนั้น ต้องช้ีแจงให้
ทราบถึงสาเหตุ สมบูรณ์และถูกต้อง การท างานใดๆ อย่างเร่งด่วน รวดเร็ว มักจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ในกรณีเช่นนี้ 
เราจะแก้ไขด้วยการศึกษาระเบียบแบบแผน ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้ชัดเจน เมื่อมีเรื่องราวมาถึง 
ก็จะสามารถตัดสินใจด าเนินการให้ได้ทันที ไม่ต้องลังเล เปิดดูระเบียบ กฎหมาย ซึ่งจะท าให้เกิดความล่าช้างานที่ท าต้อง
สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนด้วย การบริการที่ท่ัวถึงจะต้องให้ท่ัวถึงแก่ผู้มาติดต่อทุกระดับ มิใช่
เลือกปฏิบัติ ให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีดีเท่าน้ัน แต่จะต้องให้ความส าคัญอย่างท่ัวถึง ซึ่งเป็นการ
กระท าโดยปราศจากความล าเอียง และเป็นธรรม ต้องให้บริการอย่างเป็นธรรม เช่น ให้บริการตามล าดับของผู้ที่มาถึงก่อนหลัง 
มิให้มีการใช้อภิสิทธิ์ ลัดขั้นตอน หรือลัดคิวให้แก่บุคคลบางคน ปล่อยปละละเลยบุคคลบางคน โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยการศึกษา 
ควรจะให้ความสนใจช่วยบริการให้เป็นพิเศษ (จิตติกร สิงหพันธ์, 2557 : 21) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ว่าการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนนั้น สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ในแง่ของการบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีได้หรือไม่ ประชาชนมีความรู้สึกอย่างไร เพราะอาจจะมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนโดยรวมได้ รวมทั้งจะได้น า ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านกิจการพลเรือนของหน่วย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยบังคับบัญชา ตลอดจนความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง เพื่อเป็นประโยชน ์ต่อการพัฒนาชุมชน อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าแนวความคิดและทฤษฎีของพาราซูรามานและคณะ (Parasuraman et al., 1988)       
มาใช้เป็นตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้    
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ          
ในการน าเสนอกรอบแนวความคิดของการศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่
ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้   
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวนทั้งหมด 
87,333 คน (ส านักงานฝ่ายทะเบียนราษฎร : 2559) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การสุ่มประชากร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มารับบริการ โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
ส าเร็จรูปของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน +5% ในการ
วิจัยครั้งนี้ ขนาดของตัวอย่าง คือ 398 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บข้อมูล สะดวกในการค านวณ และการแทนค่า และตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ได้แก่         
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104, นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน, หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (3 คน), นายสิบกิจการ
พลเรือน และเสมียนกิจการพลเรือน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง    

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ  
2. การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขต

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งในลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert,s Scale) ในการวัดระดับความคิดเห็น  

3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 
เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การหาค่าที 
(t-test) ส าหรับ 

4. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรต่างๆ โดยสมมติฐาน คือ ระดับคุณภาพ
การให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือน สถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สัน  

 - เพศ 
 - อาย ุ
 - สถานภาพสมรส 
 - อาชพี 
 - ระดบัการศกึษา 
 - รายได ้
 - ระยะเวลาอาศยัในพืน้ที ่
 - จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรต้น 

คณุภาพการบริการ ตามแนวความคิดของ พาราซูรามาน 
และคณะ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร   
2. ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจได ้
3. การตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร 
4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร 
5. ความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร   
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นความเรยีง ซึ่งจะเป็นการที่เน้น
ในเรื่องของการแสดงความคดิเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ และผู้วิจัยน ามาเขียนสรุปเป็นร้อยแก้ว เพื่ออธิบายถึงการแสดงความ
คิดเห็นประกอบกับหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีความถูกต้องตามหลกัวิชาการมากข้ึน    
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรอง และแนะน าตัวผู้วิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึง อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดเตรียมแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ท าการลงพื้นที่ส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 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 จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30-39 ปี 
มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 และรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.8, ช่วงอายุ 40-49 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 22.2 และช่วงอายุ15-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.0 จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
สถานภาพสมรส มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.0 และรองลงมา คือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 30.0, สถานภาพ
หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 5.0 และสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 4.0 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจ านวนมากท่ีสุด 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 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด 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 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 -10,000 บาท มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมา 
คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 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 จ าแนกระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาอาศัยในพ้ืนท่ี 15 ปี ข้ึนไป มีจ านวนมากที่สุด 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 จ าแนกตามจ านวนครั้งที่ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ได้มาใช้บริการ มีจ านวนมากที่สุด คือ จ านวน 1 - 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.8 รองลงมาตามล าดับ คือ จ านวน 4 - 5 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 15.0, จ านวน 6 - 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.8 และมากกว่า 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.5 
  1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้าน
กิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า     
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ใน
ภาพรวม 

คุณภาพการให้บริการประชาชน  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ   
2. ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้   
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ   
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ   
5. ด้านความเข้าใจและเห็นอกเหน็ใจในผู้รับบริการ      

3.45 
3.93 
3.94 
4.01 
4.51 

0.581 
0.639 
0.634 
0.645 
0.248 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม 3.97 0.464 มาก 

  จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพื้นที่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก            
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากล าดับสูงสุดไปล าดับท้ายสุด 
ได้แก่ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.51, รองลงมา คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ           
มีค่าเฉลี่ย 4.01, ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.94, ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ย 3.93 และ          
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.45 ตามล าดับ     
   1.3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือน ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 
เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า 
     1.3.1 ตัวแปรต้น 2 กลุ่ม ได้แก ่   
 ตาราง 2 การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลตอ่คุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 
104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวดัพิษณุโลก ในด้านต่างๆ จ าแนกตามเพศ   

คุณภาพการให้บริการ F Sig. t Df 
Sig. 

(2-tailed) 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
   

0.578 
 

0.448 
 

0.177 
0.178 

400 
393.863 

0.859 
0.859 

2. ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้   
 

3.518 
 

0.061 
 

-0.052 
-0.052 

400 
397.351 

0.959 
0.958 

3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ   
 

3.125 
 

0.078 
 

0.973 
0.980 

400 
396.760 

0.331 
0.328 

4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ   0.949 
 

0.330 
 

1.018 
1.022 

400 
393.352 

0.309 
0.308 

5. ด้านความเข้าใจและเห็นอกเหน็ใจใน  
   ผู้รับบริการ 

0.007 0.935 
 

-0.534 
-0.535 

400 
396.704 

0.593 
0.593 

รวม 
3.806 0.052 0.523 

0.526 
400 

396.701 
0.602 
0.599 

 จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการ พล
เรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้าน
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ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
     1.3.2 ตัวแปรต้น 3 กลุ่ม ขึ้นไป   
   ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกตา่งของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการ 
พลเรือนของกองพันทหารปืนใหญท่ี่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ จ าแนก
ตามอาย ุ

(I) อาย ุ (J) อาย ุ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
15 - 29 ปี 

 
30 - 39 ปี 
40 - 49 ปี 
50 ปี ข้ึนไป 

-0.02068 
-0.25339* 
-0.14303 

0.09437 
0.10129 
0.09620 

0.827 
0.013 
0.138 

30 - 39 ปี 
 

15 - 29 ปี 
40 - 49 ปี 
50 ปี ข้ึนไป 

0.02068 
-0.23271* 
-0.12235 

0.09437 
0.08680 
0.08080 

0.827 
0.008 
0.131 

40 - 49 ปี 
 

15 - 29 ปี 
30 - 39 ปี 
50 ปี ข้ึนไป 

0.25339* 
0.23271* 
0.11036 

0.10129 
0.08680 
0.08879 

0.013 
0.008 
0.215 

50 ปี ข้ึนไป 15 - 29 ปี 
30 - 39 ปี 
40 - 49 ปี 

0.14303 
0.12235 
-0.11036 

0.09620 
0.08080 
0.08879 

0.138 
0.131 
0.215 

* อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 3 พบว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความแตกต่างกันดังนี้  
    กลุ่มอายุ 40 - 49 ปี กับ กลุ่มอายุ 15 - 29 ปี, กลุ่มอายุ 30 - 39 ปี  
       โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
  1.4 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร         
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่าประชาชนในเขตพื้นที่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก       
ที่มอีายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ และจ านวนครั้งที่ใช้บริการ มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่  104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 
ได้แก่ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104, นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน, หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (3 คน), นายสิบ
กิจการพลเรือน และเสมียนกิจการพลเรือน พบว่า  
   การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนกับการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาวการณ์ของบ้านเมืองอยู่ในช่วงวิกฤติ ดังนั้นการปฏิบัติจะเป็นการบังคับใช้
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กฎหมายให้ประชาชนได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย พร้อมกันนี้จะสอดแทรกงานงานด้านกิจการพลเรือนไปในทุกการปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญร่มเย็นแก่บ้านเมือง และ
ประชาชน โดยฝ่ายทหารจะเข้าไปร่วมให้การช่วยเหลือฝ่ายพลเรือนในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือในการบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือของทาง
ทหารเข้ากับทางพลเรือนให้สามารถท างานร่วมกันได้ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของประเทศชาติในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน  ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีความแตกต่างกันในลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ขนบธรรมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น อันที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน              
ส่วนใหญ่ได้ ในการด าเนินการให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ที่มีความขัดแย้งภายในองค์กรสามารถสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุด โดยให้กับประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการท างานร่วมกันแก้ ปัญหาในชุมชน ประกอบกับมี
เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการบังคับใช้กฎหมาย และการประพฤติตนวางตัวเป็นกลาง 
เพื่อให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อเจ้าหน้าที่ และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะน าไปสู่การขจัดปัญหาต่างๆ  อาทิเช่น 
การแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพล การบุกรุกป่าไม้ การพนัน ยาเสพติด การค้ามนุษย์ กลุ่มผู้ประพฤติไม่ชอบในทางราชการ เป็นต้น 
ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของบ้านเมือง หากยังไม่ได้รับการแก้ไข จะเป็นปัญหาต่อเนื่อง และแก้ไขไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อ
คนในชาติได้ในอนาคต  
   การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เป็นการการสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ทหาร มีการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างฝ่ายทหาร กับฝ่ายพลเรือน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์
สร้างความมั่นคงภายใน ส่งผลต่อการสร้างความรัก ความสามัคคี และปรองดอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
ใช้ทรัพยากรของฝ่ายทหารที่มีความเหมาะสม ท้ังคน และเครื่องมือ เข้าไปให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนฝ่าย พลเรือนในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับการสนับสนุนในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนด้านการเมือง ด้วยการประสานงานส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อบูรณาการแผนงาน 
รวมถึงงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชนมากที่สุด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ประเพณี อันดีงาม 
สนับสนุนให้ส่วนราชการองค์กรต่างๆ ป้องกันและแก้ปัญหาอย่างจริงจังช่วยเหลือประชาชนภัยพิบัติต่างๆ โดยให้ประชาชนมี       
ส่วนร่วมในการด าเนินงานมากทีสุ่ด 
   แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 
104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สามารถด าเนินการให้เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ          
เห็นควรจัดให้มีความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รวมทั้งจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมต่อลักษณะงานและปริมาณงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าว มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ท าให้เกิดความพึงพอใจ เกิดความ
ศรัทธา จากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก ควรจัดให้มีการอ านวยความสะดวก ในการติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ ด้วยการ
เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่และช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการบริการด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจที่
จะให้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดคุณภาพบริการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอ 
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายดังนี้  
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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) และมีจ านวนครั้งที่
ใช้บริการ จ านวน 1 - 3 ครั้ง (ร้อยละ 73.8)   
 2. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
ล าดับสูงสุดไปล าดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ รองลงมา คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ, ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ, ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ และส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลีย่ล าดับสดุท้าย คือ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา โภคา (2553 อ้างถึงใน จิตติกร สิงหพันธ์, 2557 : 18)          
ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพบริการ หมายถึง การส่งมอบบริการที่ดีเลิศและเหมาะสมให้กับผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างความประทับใจ และท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการได้รับบริการ
นั้น และท าให้ผู้รับบริการเกิดความจงรักภักดีกลับมาใช้บริการอีกในภายหลัง โดยที่การบริการ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่บุคคล
ใดหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด น าเสนอให้กับบุคคลอื่น โดยกิจกรรมนั้นจะถูกน าเสนอไปพร้อมๆ กับตัวสินค้าหรือบริการแต่ไม่สามารถ
จะจับต้องได้ ซึ่งจะเป็นผลทางด้านจิตใจ ท าให้เกิดความประทับใจหรือความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการให้กับผู้รับบริการ
องค์ประกอบของคุณภาพบริการ และซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของพาราซูรามาน, ไซเธมอล และ แบร์รี่ (Parasuraman, 
Zeithaml, and Berry, 1985 อ้างถึงใน จิตติกร สิงหพันธ์, 2557 : 22-24) และหากผู้ให้บริการนั้น สามารถให้บริการที่
สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือเป็นการสร้างรูปแบบของการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการที่คาดหวัง
ไว้ จะส่งผลทาให้การบริการดังกล่าว เกิดคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะท า ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เกิดความศรัทธา 
จากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของพันเอกปรีชา จันทร์โอชา, พันเอก
ชาญชัย นพวงศ์ และพันเอกสุเชษฐ์ ตันยะเวช (2550) ได้ศึกษาการน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน ด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอ าเภอเมือง อ าเภอลับแล 
และอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการช่วยเหลือ        
ผู้ประสบอุทกภัยโดยหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีดังนี้ หน่วยทหารขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะในการช่วยเหลือ             
ผู้ประสบอุทกภัย ขาดการวางแผน และการฝึกร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ยามปกติ ท าให้เกิดความสับสน ทั้งด้าน
การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การสั่งการ การบูรณาการเครื่องมือ ขาดความช านาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความ
ไม่ชัดเจนของงบประมาณเกี่ยวกับเครื่องมือทางทหารที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เมื่อเกิดการช ารุดสูญหาย รวมถึงการ
ของบพิเศษซ่อมแซมเครื่องมือ จึงท าให้หน่วยทหารขาดความสมบูรณ์ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ตามภาระหน้าที่ 
 3. แนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การน าไปใช้ประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ดังนี ้
  3.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ จะเห็นว่าเป็นลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร และการใช้สัญลักษณ์ หรือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ให้ผู้บริการได้
สัมผัส ดังนั้น ควรจัดให้มีความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน รวมทั้งจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมต่อลักษณะงานและปริมาณงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อใ ห้
การปฏิบัติงานดังกล่าว มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ท าให้เกิดความพึงพอใจ เกิด
ความศรัทธา จากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก 
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  3.2 ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ จะเห็นว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการ และเป็นที่
ยอมรับจากผู้รับบริการอย่างน่าเชื่อถือ ถูกต้อง เหมาะสม และสม่ าเสมอ ดังนั้นควรด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้
พร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้บริการ 
  3.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ โดย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวก
จากการมาใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน ดังนั้นควรจัดให้มีการอ านวย
ความสะดวก ในการติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ ด้วยการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่และช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับ
เจ้าหน้าท่ีให้มากข้ึน เพื่อเป็นการบริการด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจท่ีจะให้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่าง
ทั่วถึง และรวดเร็ว    
  3.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ จะเห็นว่าการบริการที่ดีมีคุณภาพเจ้าหน้าที่จะต้องมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ มีกิริยาท่าทาง และมารยาทที่ดีใน
การบริการ สามารถท่ีจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ และเกิดความมั่นใจว่าจะได้บริการดีที่สุด ดังนั้นควรด าเนินการจัด
เจ้าหน้าท่ีที่มีประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ด้วยการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ
งานด้านกิจการพลเรือนอยู่สม่ าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะได้บริการดีที่สุด 
    3.5 ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ จะเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีจะต้องมีความ สามารถในการดูแล เอาใจ
ใส่ มีความเอื้ออาทร ต่อผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ ในแต่ละคนได้ ดังนั้นควรมีการฝึกอบรมให้
เจ้าหน้าที่ในเรื่องการประพฤติการปฏิบัติตน กิริยา ลักษณะท่าทาง ในการให้บริการด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
การดูแลเอาใจใส่ การให้ความสนใจ และให้บริการแก่ผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดคุณภาพบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ของ พาราซูรามาน และคณะ จ านวน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้
ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ  ในการน าวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับมาก         
เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ รองลงมา คือ ด้านการให้
ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับ
สุดท้าย ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ   
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการ จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ พบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ และจ านวนครั้งที่ใช้บริการ มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน   
 3. แนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์/
เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมต่อลักษณะงาน และปริมาณงาน ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงาน
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ด้านกิจการพลเรือน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตน กิริยา มารยาท และลักษณะการให้บริการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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กลยุทธการวางแผนการส่ือสารการตลาดภาพยนตรไทย 

THE MARKETING STRATEGY COMMUNICATION PLANNING THAI FILM. 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง“กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย”มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการสราง

ภาพยนตรไทย และศึกษากระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย โดยผูวิจัยใชการวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก และสนทนากลุม ผลการศึกษาพบวา กระบวนการสรางภาพยนตรไทย 

ประกอบดวย 3 สวนใหญๆ คือ ข้ันตอนกอนการสรางภาพยนตร ข้ันตอนระหวางการสรางภาพยนตร และข้ันตอนหลังการ

สรางภาพยนตร สําหรับกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน พบวา สวนใหญยึดหลักสําคัญของการ

สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในการสื่อสารขอมูลตางๆ เก่ียวกับภาพยนตรไปยังผูชมภาพยนตร เพ่ือกระตุนและดึงดูดความ

สนใจใหผูชมเกิดการตัดสินใจท่ีอยากจะชมภาพยนตร คือ การใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีหลากหลายรูปแบบผานชอง

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 Pre-

Production, 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 

 อุตสาหกรรมภาพยนตรเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย ในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีเปนเปาหมาย

ของการสงเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (เรวดี แกวมณี, 2559) ท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรม

ภาพยนตรใหขยายฐานการผลิตและการตลาดสูระดับนานาชาติ โดยจัดใหอุตสาหกรรมภาพยนตร เปนหน่ึงอุตสาหกรรมใน

ซุปเปอรคลัสเตอร (Super Cluster) ในหมวดอุตสาหกรรมดิจิทัล ถือเปนวาระแหงชาติ และเปนยุทธศาสตรหลักในการสราง

ความเจริญทาง เศรษฐกิจอยางยั่งยืน ท้ังการแขงขันระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระดับนานาชาติ (สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2558)   
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ดวยภาพยนตรเปนสื่อเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยเพราะภาพยนตรเปน

สินคาท่ีสามารถสรางรายไดนําเงินเขาสูประเทศมหาศาลสงผลทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากภาพยนตรจึงกลายมาเปน

ธุรกิจท่ีสําคัญในดานการซื้อขายและนําไปใชในการแขงขันดานตางๆในตลาดภาพยนตร ไมวาจะเปนรายไดจากการฉาย

ภาพยนตรในโรงภาพยนตร รายไดจากการจําหนายลิขสิทธ์ิใหกับสายหนังตางจังหวัด รายไดจากการจําหนายลิขสิทธ์ิใหตลาด

โฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment) เพ่ือนําไปสินคาจําหนายในรูปแบบของวีซีดีและดีวีดี ท้ังซื้อขายและใหเชา 

ตลอดจนรายไดจากการสงออกไปฉายยังตางประเทศ หรือการจําหนายบทภาพยนตรใหกับผูสรางตางประเทศ (“กาว

กระโดด”, 2551, 6) ภาพยนตรจึงถูกมองวาเปนธุรกิจมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีการซื้อขาย มีกําไรขาดทุนเขามาเก่ียวของ และถูก

นําไปใชในการแขงขันในดานตางๆ ในตลาดภาพยนตร อาทิ การผลิตภาพยนตร การสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ 

ตลอดจนการใชสื่อท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือดึงดูดใหผูชมเกิดความสนใจชมภาพยนตร  

 เน่ืองจากการผลิตภาพยนตรแตละเรื่องออกมาเพ่ือเขาฉายน้ัน จําเปนตองอาศัยการสื่อสารการตลาดออกไปดวย

วิธีการตางๆ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ กิจกรรมทางการตลาด การสงเสริมการขาย และอ่ืนๆ เน่ืองจากธุรกิจ

ภาพยนตรไทยน้ัน นอกจากจะมีการแขงขันสูงแลว ภาพยนตรไทยยังตองแขงกับภาพยนตรตางประเทศท่ีเขามาแยงสวนแบง

ทางการตลาด รวมถึงผูใหบริการสตรีมมิ่งเริ่มนําภาพยนตรของตัวเองข้ึนมาออกฉาย เชน เน็ตฟริกซ ท่ีริเริ่มทําภาพยนตรเปน

ของตัวเองและฉายผานท้ังโรงภาพยนตรและสตรีมมิ่งทางอินเตอรเน็ต ตลอดจนในเรื่องของระยะเวลาในการเขาฉายท่ีโรง

ภาพยนตรท่ีจํากัดโดยระบบของโรงภาพยนตร จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหบริษัทผูผลิตภาพยนตรไทยจึงตองหันมาใชกลยุทธตางๆ 

เพ่ือตอสูกับคูแขง ซึ่งเครื่องมือท่ีเลือกใชน่ันคือการสื่อสารการตลาด (นวกาญจน แผรุงเรือง, 2556)  

 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) เปนแนวคิดการตลาดสมัยใหมท่ีผูสรางภาพยนตรไทยพยายามสราง

ความสัมพันธทางจิตใจกับผูชมภาพยนตร ซึ่งมิใชเปนเพียงการโฆษณาภาพยนตรไทยโดยตรง แตเปนลักษณะของการ

ติดตอสื่อสารท่ีดีเพ่ือใหผูสรางภาพยนตรไดรับการยอมรับจากผูชม การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีท้ังการใชสื่อท่ีเปน

สื่อมวลชน อาทิ การติดปายโฆษณาตามโรงภาพยนตร เพ่ือเปนการใหขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับภาพยนตรกับผูชมวามี

ภาพยนตรเรื่องใดเขาฉายบาง การลงโฆษณาตามสื่อตางๆ และการใชสื่อท่ีไมใชสื่อมวลชน อาทิ การบอกตอแบบปากตอปาก 

การใชผลิตภัณฑเปนสื่อโดยการขาย หรือการแจกผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับภาพยนตร เปนตน (แนงนอย บุญยเนตร, 2549) 

เน่ืองจากการสื่อสารท่ีผสมผสานกันอยางครบวงจรจะชวยใหขอมูลขาวสารรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรสามารถ

เขาถึงผูชมไดเปนอยางดีทําใหผูชมรูจักภาพยนตรมากข้ึน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเมื่อเกิดทัศนคติท่ีดี ก็จะ

เกิดความสนใจท่ีจะชมภาพยนตรและทายท่ีสุดนําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรเรื่องน้ันๆ ทําใหผูสราง

ภาพยนตรไทยสมัยใหมพยายามสรางความสัมพันธกับผูชมภาพยนตรมากข้ึนในลักษณะการสรางปฏิสัมพันธท่ีดีซึ่งมิใชเปนการ

สื่อสารในรูปแบบเดิมๆ 

 จากขางตนจะเห็นไดวา การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเขามามีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลอยางยิ่งตอ

ความสําเร็จของภาพยนตรไทยในปจจุบัน เน่ืองจากการสื่อสารท่ีผสมผสานกันอยางครบวงจรจะทําหนาท่ีในการใหขอมูล

ขาวสารรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรไดเปนอยางดี ทําใหผูชมรูจักภาพยนตรมากข้ึน เกิดความสนใจท่ีอยากจะ

ชมภาพยนตร และทายท่ีสุดนําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรเรื่องน้ันๆ 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการสรางภาพยนตรไทยและการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสานของภาพยนตรไทย เพ่ือจะเปนประโยชนทางการศึกษาของผูวิจัยท่ีศึกษาทางดานนิเทศศาสตร ดานการบริหารธุรกิจ

บันเทิงและดานการผลิต รวมท้ังเปนแนวทางแกบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย ผูประกอบการธุรกิจภาพยนตรไทยในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถนําผลวิจัยท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการสรางภาพยนตรไทยและการวางแผนการสื่อสารการตลาด

ของภาพยนตรไทย ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจภาพยนตรไทยใหประสบความสําเร็จในอนาคตตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางภาพยนตรไทย 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย  
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงกระบวนการสรางภาพยนตรไทย 

2. ทําใหทราบถึงกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย 

3. บริษัทผูผลิตภาพยนตรสามารถผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี นําไปปรับใชเพ่ีอเปนแนวทางในการวางแผนและวาง

กลยุทธสื่อสารทางการตลาดใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจ สามารถนาไปใชเปนแนวทางการศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชนทางวิชาการ หรือ

วิจัยและพัฒนาการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสรางภาพยนตรไทย และกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสานของภาพยนตรไทยในมุมมองอ่ืนๆท่ีเปนประโยชนตอไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยน้ีมุงเนนการรวบรวมขอมูลกระบวนการสรางภาพยนตรไทยและกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 

โดยมุงเนนการศึกษาในสวนของกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีประสบความสําเร็จ 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

             

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการสรางภาพยนตรไทย 

- จุดเริม่ตนหรือแนวคิดในการสรางภาพยนตร 

- ตลาดกับปจจัยในการเลือกสรางภาพยนตร 

- การทําวิจัยและการสํารวจความคดิเห็นของผูชม 

- การตั้งช่ือเรื่องและท่ีมาของช่ือภาพยนตร 

- การคัดเลือกเรื่องและบทประพันธ 

- การคัดเลือกดารานักแสดง 

- จุดขายของภาพยนตร 

- ขอความหลัก (Key Message) 

- งบประมาณ 

- แหลงเงินทุน 

- ปญหาและอุปสรรคในการสรางภาพยนตร ตลอดวิธีการ

ดําเนินการแกไขปญหา 

 

กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 

- การกําหนดกลุมเปาหมาย  

- การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการสื่อสาร  

- การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด  

- การกําหนดสัดสวนเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารการตลาด  

- การกําหนดวิธีการสื่อสารการตลาดกับผูบริโภค 

- งบประมาณ 

- วิธีการประเมิน 

ความสําเร็จในการสรางภาพยนตรไทย 
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ระเบียบวิธิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซึ่งผูวิจัยไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน ท่ีเก่ียวของกับการสรางภาพยนตรไทยและการวางแผนการ

สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย ดังน้ี 

 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะบริษัทผูสรางภาพยนตรไทยท่ีท่ีมีช่ือเสียงระดับตนๆ ของประเทศไทย ไดแก บริษัท 

บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท จีดีเอช หาหาเกา จํากัด ไดแก ผูกํากับภาพยนตรไทย ผูเช่ียวชาญ

ดานภาพยนตรไทย ผูจัดการฝายการตลาด ผูจัดการท่ัวไปและผูจัดการฝายประชาสัมพันธในฐานะท่ีเปนผูใหขอมูลหลัก (Key 

Informants) จํานวนท้ังสิ้น 11 คน เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับกระบวนการสรางภาพยนตรไทย และกระบวนการวางแผนการ

สื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย  

 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูท่ีชมภาพยนตรไทย จํานวน 10 คน เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นในเรื่องของการสราง

ภาพยนตรไทยและสือ่ท่ีบริษัทผูสรางภาพยนตรไทยใชในการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยการรับรู ความสนใจ และกิจกรรม

การสื่อสารทางการตลาด 

 นอกจากน้ียังใชแหลงขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือและสื่ออินเทอรเน็ต รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สําหรับการเก็บ

รวบรวมขอมูลท้ัง 2 สวนมาวิเคราะหเปนเน้ือหาเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 สวนท่ี 1 กระบวนการสรางภาพยนตรไทย 

 1.1จุดเริ่มตนหรือแนวคิดในการสรางภาพยนตร เมื่อพิจารณาทัศนะของผูกํากับภาพยนตรไทย พบวา จุดเริ่มตนหรือ

แนวคิดในการสรางภาพยนตรไทยของผูกํากับภาพยนตร เกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจประกอบกับความช่ืนชอบสวนตัวในการชม

ภาพยนตรในแนวภาพยนตรท่ีตนเองมีความสนใจ จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหเกิดเปนแรงผลักดันและความตองการของแตละ

คนท่ีอยากจะถายทอดเรื่องราวภาพยนตรในมุมมองของตนเอง 

 1.2 ตลาดกับปจจัยในการเลือกสรางภาพยนตร พบวา ผูกํากับภาพยนตรสวนใหญไดใหความสําคัญกับการวิเคราะห

ตลาดหรือมองตลาดวาเปนปจจัยสําคัญในการเลือกสรางภาพยนตร เน่ืองจากจะทําใหสามารถมองเห็นถึงความตองการของ

ตลาด หรือผูชมภาพยนตรไดอยางแทจริง ตลอดจนมองเห็นถึงแนวโนมและกระแสความนิยมของแนวภาพยนตร ณ ชวงเวลา

น้ัน ท้ังน้ี เพ่ือเปนประโยชนตอการสรางภาพยนตรไดถูกตองและสอดคลองกับความตองการของผูชม 

 1.3 การทําวิจัยและการสํารวจความคิดเห็นของผูชมกอนการสรางภาพยนตรกับการตัดสินใจเลือกสรางภาพยนตร 

พบวา ผูกํากับภาพยนตรสวนใหญไดใหทัศนะท่ีเหมือนกันวา การทําวิจัยและการสํารวจความคิดเห็นของผูชมกอนการสราง

ภาพยนตรไมมีความจําเปนตอการเลือกสรางภาพยนตร แตจะพิจารณาจากความสนใจ ความชอบและความรูสึกสวนตัวของ

ตนเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกสรางภาพยนตร ซึ่งสิ่งน้ีเปนสิ่งสําคัญท่ีผูกํากับภาพยนตรทุกคนตางมีความตองการท่ี

เหมือนกัน และเปนเครื่องท่ีพิสูจนใหเห็นวา ภาพยนตรท่ีสรางออกมาจะเปนภาพยนตรท่ีดีและมีคุณภาพ  

 แตอยางไรก็ตาม หากมีการสํารวจความตองการของผูชมก็จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพตอการสรางภาพยนตร เพ่ือใหมี

การกําหนดกลุมเปาหมายทางการตลาดไดอยางแมนยํา 

 นอกจากน้ี ยังพบวา ภาพยนตรผีและภาพยนตรตลกจะเปนแนวภาพยนตรท่ีสามารถสรางรายไดเปนจํานวนมาก 

เน่ืองจากเปนสูตรสําเร็จของการสรางภาพยนตรไทย แตปจจุบันแนวภาพยนตรดังกลาวก็มีโอกาสท่ีจะไมประสบความสําเร็จได

เชนเดียวกัน เน่ืองจากผูชมภาพยนตรจะเกิดความเบ่ือหนายกับการชมภาพยนตรท่ีมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะเดิมหรือ

ซ้ําๆ 
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 1.4 การตั้งช่ือเรื่องและท่ีมาของช่ือภาพยนตร พบวา มีแนวทางการตั้งช่ือเรื่องและท่ีมาของช่ือภาพยนตรท่ีแตกตาง

กันช่ือภาพยนตรเปนสวนประกอบสําคัญหน่ึงของภาพยนตร ซึ่งมีผลตอรายไดและความสําเร็จของภาพยนตรเรื่องน้ันๆ จึงมี

การตั้งช่ือเรื่องใหสอดคลองกับประเภทของภาพยนตร เน้ือหา ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดการกระตุนและดึงดูดความสนใจใหผูชม

ภาพยนตรเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจชมภาพยนตรเรื่องน้ันๆ ท่ีสําคัญมีผลตอรายไดและความสําเร็จของภาพยนตร เพ่ือใหช่ือ

ภาพยนตรดูมีความแปลกใหมและมีความนาสนใจ 

 1.5 การคัดเลือกเรื่องและบทประพันธ ในเรื่องของการคัดเลือกเรื่องและบทประพันธ จากการสัมภาษณผูกํากับ

ภาพยนตรไทย พบวา บทประพันธของภาพยนตรไทย เกิดข้ึนจากความคิดและประสบการณของผูกํากับภาพยนตรแตละคนใน

การเรียบเรียงเรื่องราวข้ึนมาใหม เพ่ือตองการท่ีจะถายทอดเรื่องราวจากประสบการณและจากมุมมองของตนเอง 

1.6 การคัดเลือกดารานักแสดง พบวา การคัดเลือกดารานักแสดงประกอบดวยปจจยัหลายๆ อยาง แตท่ีสําคัญอันดับ

แรก คือนักแสดงนําจะตองเลือกอยูในกระแสความนิยม ซึ่งตองคํานึงวาภาพยนตรท่ีสรางและจะออกฉายน้ัน นักแสดงท่ีเลือก

ไวจะลดความนิยมลงหรือไม ท้ังน้ี เพ่ือลดความเสี่ยงในการขาดทุน เมื่อพิจารณาทัศนะของผูกํากับภาพยนตรไทยสวนใหญได

ใหทัศนะท่ีเหมือนกัน คือ การคัดเลือกดารานักแสดงจะพิจารณาจากความมีช่ือเสียง ความสามารถ ตลอดจนความเหมาะสม

ของนักแสดงกับบทแสดงในภาพยนตร ซึ่งผูกํากับภาพยนตรไดใหเหตุผลวา การใชดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียงน้ันจะสามารถท่ีจะ

กระตุนและเรียกรองความสนใจกับใหผูชมภาพยนตรไดเปนอยางดี เน่ืองจากดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียงจะเปนพลังสําคัญท่ีจะ

สงผลทําใหภาพยนตรเรื่องน้ันๆ ประสบความสําเร็จ 

 1.7 จุดขายของภาพยนตร พบวา ผูสรางภาพยนตรไทยสวนใหญมีจุดขายของภาพยนตรท่ีเหมือนกัน คือ มีจุดขาย

ของภาพยนตรเรื่องนักแสดง โดยจุดขายของภาพยนตรจะมีความสําคัญตอการตลาดและการสื่อสารการตลาดอยางยิ่ง 

เน่ืองจากเปนแนวทางสําคัญตอการกําหนดกลยุทธเพ่ือการสื่อสารการตลาด  

 1.8 ขอความหลัก (Key Message) ท่ีสื่อสารไปยังผูชมภาพยนตร ซึ่งขอความหลัก (Key Message) เปนอีก

องคประกอบสําคัญหน่ึงท่ีผูสรางภาพยนตรไทยจําเปนสื่อสารไปยังผูชมภาพยนตร เพ่ือใหทําใหผูชมทราบถึงแกนสําคัญหลักๆ 

ของภาพยนตรไทยเรื่องน้ันๆ ท้ังน้ี จากการศึกษาวิจัยภาพยนตรไทย พบวา ขอความหลักท่ีสื่อสารจะข้ึนอยูแนวภาพยนตร วา

เปนภาพยนตรประเภทใด แนวตลก แนวรักโรแมติก แนวผีสยองขวัญ เปนตน 

 1.9 กลุมผูชมเปาหมายของภาพยนตร ในการสรางภาพยนตรแตละเรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ีผูสรางภาพยนตรไทยตอง

ทราบถึงกลุมผูชมเปาหมายของภาพยนตรอยางชัดเจน เน่ืองจากการกําหนดกลุมผูชมเปาหมายไดอยางถูกตอง ชัดเจน และ

สอดคลองกับภาพยนตรจะนํามาซึ่งโอกาสท่ีจะทําใหภาพยนตรประสบความสําเร็จดานรายได จากการศึกษาวิจัยภาพยนตร

ไทยท้ัง 2 บริษัทพบวา ภาพยนตรไทยสวนใหญมีกลุมผูชมเปาหมายหลักของภาพยนตรท่ีเหมือนกันและกลุมเปาหมายรองท่ี

แตกตางกัน คือ ภาพยนตรไทยแนวการตอสูกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมวัยรุน และกลุมเปาหมายรอง คือ กลุมเด็ก เน่ืองจาก

พบวา เด็กจะใหความช่ืนชอบและสนใจในศิลปะการตอสูอยางแมไมมวยไทย ภาพยนตรไทยรักโรแมนติก มีกลุมเปาหมายหลัก 

คือ กลุมวัยรุน และกลุมเปาหมายรอง คือ กลุมคนท่ัวไป และภาพยนตรไทยแนวผีสยองขวัญ มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุม

วัยรุนและคนทํางาน และกลุมเปาหมายรอง คือ กลุมผูชมเปาหมายเดิมท่ีติดตามชมภาพยนตรไทยผีสยองขวัญแบบภาคตอ แต

สําหรับภาพยนตรไทยแนวตลกจะมีกลุมผูชมเปาหมายหลักท่ีแตกตางไปจากแนวภาพยนตรท่ีไดกลาวมาขางตน คือ กลุม

ครอบครัวและกลุมวัยรุน  

 1.10 งบประมาณและคาใชจายตางๆ ในการสรางภาพยนตร ในเรื่องของงบประมาณและคาใชจายตางๆ ในการ

ดําเนินการสรางภาพยนตร แตละบริษัทผูสรางภาพยนตรไทยจะมีการจัดสรรงบประมาณและคาใชจายตางๆ ในสัดสวนท่ี

แตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฟอรมของภาพยนตรไทยแตละเรื่อง คือ หากเปนภาพยนตรฟอรมใหญ งบประมาณและคาใชจาย

ในการสรางภาพยนตรก็จะสูง เปนตน สําหรับงบประมาณและคาใชจายในการสรางภาพยนตรของบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย

ท้ัง 2 บริษัทน้ัน สามารถแบงคาใชจายออกเปนสวนตางๆ ได 3 สวน ไดแก คาใชจายกอนการสรางภาพยนตร (Pre-

Production) ประกอบดวย คาบทประพันธ คาบทภาพยนตร คาใชจายฟอรมทีมงาน คาใชจายดูสถานท่ี คาใชจายอ่ืนๆ 

คาใชจายระหวางการสรางภาพยนตร (Production) 
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 1.11 แหลงเงินทุนและชองทางการจัดจําหนายภาพยนตรไทย เมื่อพิจารณาทัศนะของผูกํากับภาพยนตรไทย พบวา 

บริษัทผูสรางภาพยนตรท้ัง 2 บริษัทมีแหลงเงินทุนในการสรางภาพยนตรมาจากแหลงเดียวกัน คือ บริษัทผูสรางภาพยนตรไทย

หรือบริษัทตนสังกัดเปนผูใหเงินทุนหลักในการสรางภาพยนตร 

 1.12 ปญหาและอุปสรรคในการสรางภาพยนตร ตลอดวิธีการดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค พบวา มีปญหา

ท่ัวไปท้ังข้ันตอนกอนการสราง ข้ันตอนระหวางการสรางและข้ันตอนหลงัการสรางภาพยนตร แตสามารถจัดการแกไขไปปญหา

ไดในท่ีสุด 

 สวนท่ี 2 กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย 

 2.1 การกําหนดกลุมเปาหมาย (Target Market) พบวา บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยสวนใหญจะมีกลุมผูชมเปาหมาย

หลักของภาพยนตรท่ีแตกตางกัน น่ันคือ ข้ึนอยูกับประเภทของภาพยนตร อาทิภาพยนตรผีสยองขวัญสวนใหญจะมีภาคตอ มี

กลุมเปาหมายหลัก คือ ผูชมท่ีช่ืนชอบภาพยนตรไทยในภาคแรกและเกิดความรูสึกวาภาพยนตรมีความนาสนใจ ชวนใหติดตาม 

ภาพยนตรแนวรักโรแมนติก มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมวัยรุน ระดับมหาวิทยาลัย และกลุมเปาหมายรอง คือ กลุมผูชม

ครอบครัวท่ัวไป ภาพยนตรแนวตลก มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมคนท่ัวไปทุกเพศทุกวัย เนนกลุมครอบครัว และ

กลุมเปาหมายรอง คือ เด็กและวัยรุน 

 2.2 การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการสื่อสาร (Communications Objectives and Strategies) พบวา 

ภาพยนตรไทยสวนใหญไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการสื่อสารท่ีสลับซับซอนมากนัก เน่ืองจากกลุมผูชม

ภาพยนตรสวนใหญจะเปนกลุมผูชมภาพยนตรเปาหมายเดิมท่ีเคยชมภาพยนตรไทยในภาคแรก 

 2.3 การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objectives) พบวา บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยสวนใหญ

จะเนนวัตถุประสงคทางการตลาดเรื่องรายไดของภาพยนตร โดยจะกําหนดไวไมสูงมากนัก เน่ืองจาก 

จะมองถึงความเปนไปไดและศักยภาพของบริษัทมากกวาวามีขีดกําลังความสามารถในการทํางานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค

ไดระดับใดและมากนอยเพียงใด สวนเรื่องรายไดของภาพยนตรน้ันจะเปนผลพลอยไดท่ีมาจากการทํางานมากกวา และตัวเลข

รายไดท่ีเปนตัวช้ีวัดถึงความสําเร็จของภาพยนตรน้ันก็ข้ึนอยูนโยบายของแตละบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย 

 2.4 การกําหนดสัดสวนเครื่องมือท่ีจะใชในการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools) พบวา

บริษัทผูสรางภาพยนตรไทย พบวา มีการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยโดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการ

ขาย การสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนการบอกตอแบบปากตอปาก เปนตน  

 โดยเฉพาะการโฆษณาจะผานสื่อออนไลน และสื่อโทรทัศน เน่ืองจากสื่อดังกลาวสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดในวง

กวาง สวนสวนการประชาสัมพันธจะเปนการทําสกูปขาว การลงขาวประชาสัมพันธตามสื่อสิ่งพิมพตางๆ การจัดงานแถลงขาว 

การสงเสริมการขายจะเปนลักษณะท่ีใหผูชมไดมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับภาพยนตร มีการแจกของรางวัล ของท่ี

ระลึกท่ีเก่ียวกับภาพยนตรเรื่องน้ันๆ เปนตน และการสนับสนุนกิจกรรม อาทิ การพานักแสดงในภาพยนตรไปรวมทํากิจกรรม

ตางๆ ท่ีเปนประโยชนกับสังคม เพ่ือสรางการรับรูใหกับผูชมนอกจากน้ี ยังมีการใชเครื่องมือสงเสริมการตลาดอ่ืนๆ เขามาเสริม 

เพ่ือเปนกลไกทําใหภาพยนตรเกิดเปนกระแสการบอกตอแบบปากตอปาก ตลอดจนการนําสื่อในรูปแบบใหมๆ มาใชประกอบ

ในการสื่อสารการตลาด เพ่ือทําใหภาพยนตรดูมีความนาสนใจยิ่งข้ึน อาทิ สื่อตามรถไฟฟา สื่อตามโรงภาพยนตรท่ีเปนสื่อนอก

สถานท่ี  

 ในการกําหนดสัดสวนของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดน้ัน ก็ตองประกอบรวมกับองคประกอบดานอ่ืนๆ เชนกัน 

คือ ตองมีความโดดเดนท้ังตัวภาพยนตร การตลาดและการประชาสัมพันธตองควบคูกันไป เน่ืองจากปจจุบันการท่ีภาพยนตร

จะประสบความสําเร็จหรือสรางรายไดน้ันข้ึนอยูกับตัวภาพยนตรเปนสวนสําคัญ การตลาดและการประชาสัมพันธเปนเพียง

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีเขาไปสนับสนุนภาพยนตรเทาน้ัน 

 2.5 การกําหนดวิธีการสื่อสารการตลาดกับผูบริโภค (Marketing Communication Tactics) พบวาบริษัทผูสราง

ภาพยนตรไทย สวนใหญไดใหทัศนะท่ีแตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
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- บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พบวา จะมีสื่อประจําและพ้ืนท่ีประจําสําหรับปดปาย

โฆษณาภาพยนตร อาทิ ปายโฆษณาภาพยนตรขนาดใหญบนทางดวน ปายโฆษณาภาพยนตรตามจุดจอด

รถประจําทาง สื่อออนไลน ตลอดจนการรวมมือกับสถานีโทรทัศนตางๆ ในการฉายภาพยนตรตัวอยาง ซึ่ง

จะเปนลักษณะการผูกขาดกัน สื่อวิทยุจะเปนลักษณะการซื้อสปอตรายการวิทยุ สื่อหนังสือพิมพจะเปน

การซื้อพ้ืนท่ีในหนาหนังสือพิมพเพ่ือลงขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับภาพยนตร ตลอดจนการฉาย

ภาพยนตรตัวอยางตามโรงภาพยนตร และทางอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะการฉายภาพยนตรตัวอยางถือวา

เปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีโรงภาพยนตรจะตองกระทํา เน่ืองจากจะมีผลโดยตรงในการกระตุนและดึงดูด

ความสนใจใหผูชมภาพยนตรเกิดการตัดสินใจชมภาพยนตร นอกจากน้ี บางครั้งอาจจะตองมีการคิดสื่อ

เสริมพิเศษในรูปแบบใหมเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือเปนการสรางความแปลกใหมและความนาสนใจใหเกิดข้ึนกับ

ภาพยนตร 

- บริษัท จีดีเอช หาหาเกา จํากัด พบวา การท่ีจะสื่อสารไปยังกลุมผูชมภาพยนตรเปาหมายไดอยางถูกตอง

น้ัน นักการตลาดจะตองทราบถึงวิถีชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมผูชมเปาหมาย

อยางชัดเจน เน่ืองจากจะมีผลตอการกําหนดวิธีการสื่อสารและการเลือกใชสื่อตางๆ ไดอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับกลุมผูชมเปาหมายเหลาน้ัน สวนวิธีการสื่อสารไปยังกลุมผูชมภาพยนตรเปาหมายจะใช

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีหลากหลาย อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย 

การสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนการบอกตอแบบปากตอปาก เปนตน 

 แตอยางไรก็ตาม ยังพบจุดท่ีมีความคลายกันคือ การใชโทรศัพทมือถือมาใชเปนชองทางใหมในการโฆษณา

ประชาสัมพันธไปสูกลุมผูบริโภคโดยตรง ไมวาจะเปน การรับชมตัวอยางภาพยนตรจากโทรศัพทมือถือ หรือแมแตการรับชม

ภาพยนตรท้ังเรื่อง รวมถึงการใชสื่อออนไลน ซึ่งจะเริ่มสรางเพจเฟซบุก แลวโพสตภาพเก่ียวเบ้ืองหลังการถายทํา การไดเขาฉาย

หรือไดรับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตรตางๆ โพสตเก่ียวกับการไปจัดกิจกรรมตางๆตามสถานท่ีตางๆลงในเพจเฟซบุก ในสวน

ของคลิปวิดีโอ เปนการอัพโหลดลงยูทูปแลวนํามาแชรในเพจเฟซบุก คลิปจะเปนคลิปเบ้ืองหลังการถายทํา เพลงท่ีใชประกอบ

ภาพยนตร หรือตัวอยางภาพยนตร เมื่อผูบริโภคช่ืนชอบก็จะนําไปโพสตในเฟซบุกสวนตัว ซึ่งจะเพ่ิมระดับความนาสนใจเรื่อยๆ 

จนถึงในชวงท่ีภาพยนตรอยูในรอบระหวางการฉายภาพยนตร และสื่อโทรทัศน เน่ืองจากสื่อดังกลาวสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย

ไดในวงกวาง 

 2.6 งบประมาณในการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร พบวา โดยสวนใหญงบประมาณท่ีใชในชวงกอนการสราง

ภาพยนตรจะคอนขางนอย เน่ืองจากชวงดังกลาวยังไมมีการโปรโมทภาพยนตร ชวงการสรางภาพยนตรจะเริ่มมีการใช

งบประมาณเพ่ิมข้ึนในเรื่องการจัดพิธีบวงสรวงกอนการเปดกลอง การเชิญสื่อมวลชนเขาเยี่ยมกองถายทํา การสัมภาษณดารา

นักแสดงและทีมงานในภาพยนตร เปนตน และชวงหลังการสรางภาพยนตรมีการใชงบประมาณในการโปรโมทภาพยนตร เพ่ือ

สื่อสารขอมูลเก่ียวกับภาพยนตรไปยังผูชมภาพยนตร สําหรับชวงท่ีมีการใชงบประมาณในการสื่อสารการตลาดมากท่ีสุด คือ 

ชวงหลังการสรางภาพยนตรเสร็จ และชวงกอนภาพยนตรเขาฉายประมาณ 2 เดือน เน่ืองจากชวงดังกลาวมีการโหมทําการ

โฆษณา มีภาพยนตรตัวอยางโฆษณาตามโรงภาพยนตรและตามสื่อตางๆ มีปายโฆษณาขนาดใหญติดตามสถานท่ีตางๆ เปนตน 

โดยท่ัวไปงบประมาณท่ีใชในการสื่อสารการตลาดของภาพยนตรไทยแตละบริษัทผูสรางภาพยนตรไทยจะอยูท่ีประมาณ 10-30 

ลานบาทตอเรื่อง ท้ังน้ีก็ข้ึนอยูกับฟอรมของภาพยนตรไทยเรื่องน้ันๆ โดยจะใหความสําคัญกับสื่อสังคมออนไลน ซึ่งเปนสื่อท่ียัง

สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางรวดเร็วท่ีสุด เมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ รวมท้ังสามารถสรางความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับ

ผูผลิตภาพยนตร 

 2.7 วิธีการประเมินผลสําเร็จของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด พบวา บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยสวนใหญจะมี

วิธีการประเมินผลสําเร็จของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด โดยการสังเกตปฏิกิริยาตอบกลับจากผูชมภาพยนตร และการเก็บ

รวบรวมขอมูลตางๆ เก่ียวกับภาพยนตรท่ีนําออกอากาศผานสื่อตางๆ อาทิ หากเปนสื่อโทรทัศนหรือสื่อวิทยุก็จะมีการบันทึก

รายการหรือบันทึกสปอตรายการวิทยุ หากเปนตามโรงภาพยนตรจะมีกลองแสดงความคิดเห็นของผูชม หากเปนสื่อ
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อินเทอรเน็ตหรือสื่อออนไลนจะมีการเช็คตามกระทูหรือตามกระดานสนทนาท่ีผูชมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพยนตร เปน

ตน 

 ท้ังน้ีหากการวางแผนการสื่อสารการตลาดไมประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไว ทายสุดแลวไมสามารถท่ีจะ

แกไขปญหาไดทันทวงที เน่ืองจากภาพยนตรไดถูกนําออกฉายแลว แตจะหาแนวทางการแกไขจะเปนในลักษณะการวิเคราะห

หาสาเหตุถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใชเปนขอมูลในการนําไปใชในการวางแผนการสื่อสารตลาดกับภาพยนตรเรื่องอ่ืนๆ ในครั้ง

ตอไป 

สรุปและการอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย” ผูวิจัยไดนําผลการศึกษามาสรุปผลและ

อภิปรายผล ตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 กระบวนการสรางภาพยนตรไทย พบวา แนวคิดในการสรางภาพยนตรไทย การคัดเลือกเรื่องและบท

ประพันธ มาจากแรงบันดาลใจและความชอบสวนตัวของผูกํากับภาพยนตร จึงทําใหเกิดเปนแรงผลักดันและความตองการของ

แตละคนท่ีอยากจะถายทอดเรื่องราวภาพยนตรในมุมมองของตนเอง ไมมีการวิจัยและสํารวจความคิดเห็นของผูชมกอนการ

สรางภาพยนตรกับการตัดสินใจเลือกสรางภาพยนตร แตจะพิจารณาจากความสนใจ ความชอบและความรูสึกสวนตัวเปน

สําคัญและใหความสําคัญกับการวิเคราะหตลาดเปนปจจัยสําคัญในการเลือกสรางภาพยนตรเน่ืองจากการมองตลาดจะทําให

มองเห็นถึงความตองการของผูชมภาพยนตรท่ีแทจริง และกระแสความนิยมของแนวภาพยนตรในขณะน้ัน ซึ่งจะเปนประโยชน

อยางยิ่งในการท่ีจะสรางภาพยนตรไดสอดคลองกับความตองการของตลาด ซึ่งสอดคลองกับ เชาวลิต โกกิจ (2555) ท่ีไดศึกษา

เก่ียวกับการบริหารการผลิตภาพยนตรตนทุนต่ํา ในประเด็นท่ีวา ปจจัยท่ีสําคัญตอการผลิตภาพยนตร คือพฤติกรรมผูบริโภค 

ยิ่งปจจุบันพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไป ผูสรางภาพยนตรจงึควรใหความสาํคัญกับผูบรโิภค โดยกอนการผลติภาพยนตร

ควรมีการสํารวจวิเคราะหตลาดและทําความรูจักกลุมผูชมเปาหมายของตนใหมากท่ีสุด เพ่ือตอบสนองตอความตองการและ

รสนิยมของบุคคลเหลาน้ัน 

นอกจากน้ีในการสํารวจความตองการของผูชมจากชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําหนดกลุมผูชมได ไดใกลเคียงกับ 

สมบัติ เตชะรัตนประเสริฐ (2550) ท่ีพบวา ความตองการ ความสนใจของผูรับสาร (Audience Interest or Demand) และ

ความสนใจของผูรับสารหรือความตองการของผูชมน้ันมีสวนสําคัญมากในการทํางานเน่ืองจากหากเกิดความสนใจหรือความ

ตองการของผูชมมากเทาไหรก็ยอมหมายความวาภาพยนตรเรื่องน้ันๆ ยอมท่ีจะประสบความสําเร็จในการเขาฉาย ซึ่งในสวนน้ี

ยอมเกิดจากการทําการตลาดขององคกรดวยสวนหน่ึง 

สําหรับการตั้งช่ือเรื่องและท่ีมาของช่ือภาพยนตร มีแนวทางหรือวิธีการตั้งช่ือเรื่องและท่ีมาของช่ือภาพยนตรท่ี

หลากหลาย อาทิ กระแสความดังเครื่องลางของขลัง การเลนคํา ฯลฯ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของภาพยนตรแตละเรื่อง 

ตลอดจนกลวิธีในการตั้งช่ือเรื่องของผูคิดแตละบุคคล เพราะภาพยนตรไทยท่ีสรางมาจากบทภาพยนตรท่ีเขียนข้ึนมาเองโดย

มิไดนํามาจากบทประพันธ จะมีการตั้งช่ือภาพยนตรข้ึนมาซึ่งมักจะพิจารณาตามหลักเกณฑท่ัวๆ ไป อาทิ ช่ือภาพยนตรน้ันควร

นาสนใจ ช่ือภาพยนตรน้ันแสดงถึงประเภทของภาพยนตรและความคิดรวบยอดของภาพยนตรน้ันๆ เปนตน  

การคัดเลือกดารานักแสดง จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ความสามารถ ตลอดจนความเหมาะสมของนักแสดงกับบท

แสดง และมีการใชดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของผูคน เน่ืองจากดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียงน้ันสามารถเปนพลัง

สําคัญท่ียิ่งใหญท่ีสามารถกระตุนความสนใจใหกับผูชมภาพยนตรไดและมีผลตอความสําเร็จของภาพยนตร เพราะจุดขายของ

ภาพยนตร สวนใหญมีจุดขายท่ีจุดขายเรื่องช่ือเสียงของดารานักแสดงในภาพยนตร เน่ืองจากดาราหรือผูแสดงนําเปนสิ่งสําคัญ

ท่ีผูสรางภาพยนตรไทยจําเปนตองใหความสําคัญเปนลําดับแรกๆ เน่ืองจากดาราเปนท่ีเปนนิยมในกระแสน้ันจะเปน

หลักประกันการสรางใหกับผูสรางภาพยนตรไทยท่ีภาพยนตรเรื่องน้ันๆ จะตองมีผูชมภาพยนตรท่ีช่ืนชอบเขาชมภาพยนตรของ

ตนซึ่งสอดคลองกับ กัญญพิชญ ปวิดาภา (2554) ท่ีไดศึกษาถึงการคัดเลือกและฝกฝนนักแสดงสําหรับหนังสั้นในมิติเพศวิถี

โครงการ ในประเด็นท่ีวา เกณฑในการคัดเลือกนักแสดงท่ีผูกํากับในโครงการเลือกใชคือการคัดเลือกนักแสดงจากบุคลิก
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ภายนอกการยอมรับท่ีจะแสดงในบทบาทตัวละคร และยังสอดคลองกับ เชาวลิต โกกิจ (2555) ท่ีพบวา การคัดเลือกนักแสดง

จะตองมีการวางคาแร็กเตอรของตัวแสดงท้ังหมดกอน ไดแก การวางหนาตา การสรางตนแบบ แลวสงท้ังหมดใหแกคนทําแค

สติ้ง เพ่ือท่ีจะเรียกคนเขามา จากน้ันจะเปนหนาท่ีของผูกํากับภาพยนตรพิจารณาคัดเลือกผูแสดงท่ีมีความเหมาะสม และยังใก

เคียงกับ ศิวาวุธ ไพรีพินาศ (2556) ท่ีพบวา การกําหนดจุดขายของภาพยนตร คือการนําเอานักแสดงชายท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ี

ช่ืนชอบบอยาง เคน-ธีระเดช วงศพัวพันธ มาแสดงนํา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการกําหนดจุดขาย ดารานําแสดง ภาพยนตรบาง

เรื่องจะเปนการขายดาราท่ีมีช่ือเสียง การประกบดาราดังหลายๆ คน รวมท้ังบทบาทการแสดงของดารา หรือท่ีเรียกกันวา 

“ระบบดารา” น่ันเอง ในปจจุบันระบบดาราอาจไมใชเครือ่งประกันรายไดของภาพยนตร แตก็ไมไดหมายความวาจะใชไมไดผล 

ผูคนยังนิยมชมชอบความดังของดาราอยู การมีดาราท่ีผูคนสวนใหญช่ืนชอบยอมเปนตัวเสริมท่ีดีตอความนิยมในภาพยนตร

เรื่องน้ันๆ 

ท้ังน้ีกลุมผูชมเปาหมายของภาพยนตรไทยสวนใหญจะมีกลุมผูชมเปาหมายเปนกลุมวัยรุน และครอบครัว ซึ่งเปน

กลุมคนดูท่ีใหญท่ีสุด โดยเฉพาะภาพยนตรแนวตลกขบขัน ไดสอดคลองกับ กอบกูล จันทรโคลิกา (2553) ท่ีพบวา กลุมผูชม

ภาพยนตรมีความคาดหวังในการชมภาพยนตรไทย ดานความบันเทิงและตลกเปนอันดับแรก ตามดวย ดานความประทับใจ 

ดานความตื่นเตน ดานเน้ือหาสาระ และดานความแปลกใหม ตามลาดับ ในขณะท่ี ใหความคาดหวังในการชมภาพยนตร

ตางประเทศ ดานความตื่นเตนเปนอันดับแรก ตามดวย ดานความประทับใจ ดานความแปลกใหมดานเน้ือหาสาระ และดาน

ความบันเทิงและตลกเปนอันดับสุดทาย ซึ่งตรงกันขามกับความคาดหวังของภาพยนตรไทย 

นอกจากน้ีในการสรางภาพยนตรใหมีความนาสนใจ จึงควรจึงใชขอความหลัก (Key Message) ท่ีดึงดูดในเน้ือหา

ภาพยนตรท่ีสื่อสารไปยังผูชมภาพยนตร เพราะนอกจากภาพรวมของงานภาพยนตรท่ีทีมงานผลิตทํากันดวยความตั้งใจเพ่ือให

ไดผลงานท่ีมีคุณภาพแลวน้ัน ยังมีองคประกอบท่ีสําคัญซึ่งจะชวยสงผลใหผูชมเกิดความสนใจท่ีจะชมภาพยนตรเรื่องน้ัน ซึ่ง

อาจจะดูเปนเรื่องงายๆ แตกลับมีความสําคัญไมนอย เพราะขอความหลัก จากภาพยนตรมักจะถูกนําไปพูดตอๆ กันจนมีสวน

ผลักดันใหคนท่ียังไมไดชมภาพยนตรเรื่องน้ัน เกิดความรูสึกสนใจอยากชมได ยิ่งถาประโยคน้ันๆ กลายเปนประโยคท่ีใชกัน

แพรหลายและยาวนานก็ยิ่งสงผลใหภาพยนตรตนเรื่องเจาของประโยคอยูในความจดจําของผูชมนานยิ่งข้ึน 

สวนแหลงเงินทุนในการสรางภาพยนตรไทยมาจากบริษัทตนสังกัด สวนงบประมาณและคาใชจายตางๆ ในการสราง

ภาพยนตร อาจมีความแตกตางกันบาง เพราะภาพยนตรแตละเรื่องมีฟอรมภาพยนตรท่ีแตกตางกัน สําหรับปญหาและ

อุปสรรคในการสรางภาพยนตรน้ันมีในทุกๆ ข้ันตอน ท้ังข้ันตอนกอนการสราง ข้ันตอนระหวางการสรางและข้ันตอนหลังการ

สรางภาพยนตร 

สวนท่ี 2 กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตร ไดยึดหลักแนวคิดการสื่อสาร

การตลาดแบบผสมผสานเรื่องกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของ ชูลท แทนเนน โบม และเลาเทอร

บอรน (Schultz, Tannenbaum and Lauterborn, 1994) คือ 1) การกําหนดกลุมเปาหมาย 2) การกําหนดวัตถุประสงค

และกลยุทธในการสื่อสาร 3)การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด 4) การกําหนดสัดสวนเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสาร

การตลาด และ5)การกําหนดวิธีการสื่อสารการตลาดกับผูบริโภค ผลการศึกษามีดังน้ี 

 1) การกําหนดกลุมเปาหมาย (Target Group) จะกําหนดโดยยึดแนวภาพยนตร ซึ่งโดยท่ัวไปแลวภาพยนตรแนวผี

สยองขวัญจะมีกลุมเปาหมายหลักเปนกลุมผูชมท่ีชมภาคตอ เน่ืองจากภาพยนตรแนวน้ีจะสรางใหมีภาคตอเน่ือง สวน

ภาพยนตรรักโรแมนติกจะมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป สวนภาพยนตรแนว

ภาพยนตรแนวตลก มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมคนท่ัวไปทุกเพศทุกวัย เนนกลุมครอบครัว 

 2) การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการสื่อสารภาพยนตรไทยสวนใหญไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและกล

ยุทธในการสื่อสารท่ีเปนแบบแผนมากนัก เน่ืองจากผูชมภาพยนตรสวนใหญจะเปนกลุมผูชมเปาหมายเดิมท่ีเคยชมภาพยนตร

ไทยภาคแรก หรือภาพยนตรภาคตอ ซึ่งจะทราบรายละเอียดเก่ียวกับภาพยนตรอยูกอนแลว ประกอบกับการท่ีผูชมไดเห็น

ภาพยนตรตัวอยาง หรือเทรลเลอร ตัวอยางโปสเตอรภาพยนตร ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับภาพยนตรผานชองทาง

ตางๆ 
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 3) การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objectives) ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคทางการตลาด

จะมีขอกําหนดจากเรื่องรายไดของภาพยนตร แตท้ังน้ีก็ข้ึนอยูกับรูปแบบของฟอรมภาพยนตรและนโยบายของผูสราง

ภาพยนตรของเรื่องน้ันๆ ดวย 

 4) การกําหนดสัดสวนเครือ่งมือท่ีจะใชในการสื่อสารการตลาด (Marketing communication Tools) บริษัทผูสราง

ภาพยนตรไทย สวนใหญจะใชการโฆษณาเปนเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดไปยังกลุมผูชมภาพยนตรมากท่ีสุด โดยเฉพาะ

การโฆษณาผานสื่อออนไลน และสื่อโทรทํศน ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเรื่อง

ลักษณะสําคัญของการโฆษณาของ จีเบส และเอ็มเบส (Belch & Belch, 2001) ท่ีวา เครื่องมือการโฆษณาเปนเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน 

 นอกจากน้ี ยังใกลเคียงกับงานวิจัยของ สรัสนันท คําดีบุญ (2559) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการสื่อสารการตลาด

ของภาพยนตรนอกกระแสของประเทศไทยผานสื่อสังคมออนไลน ผลการวิจัยพบวา แนวโนมทิศทางการใชสื่อสังคมออนไลน 

ในการโปรโมทภาพยนตรนอกกระแส เปนวิธีกํารทํากํารตลําดท่ีดีสําหรับคนทําภําพยนตรนอกกระแส ใชเงินลงทุนในการโป

รโมทราคาถูก และสื่อสังคมออนไลนยังสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางรวดเร็วท่ีสุด เมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ รวมท้ังสามารถ

สรางความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับผูผลิตภาพยนตรไดอีกดวย 

 แตอยางไรก็ตาม บริษัทผูผลิตภาพยนตรท้ัง 2 บริษัท ก็ใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือให

เขาขาวสารไดถึงกลุมผูชมไดอยางหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ Eagle and Kichen (2000) ไดกลาววาการตลาดแบบบูรณา

การเปนกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดท่ีตองการสื่อสารเพ่ือจูงใจในหลายรูปแบบ เชน การโฆษณา 

การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ เปนตน และนํากลยุทธตางๆเหลาน้ันมาผสมผสานกัน เพ่ือทําใหเกิดการสื่อสารท่ีมีความ

ชัดเจนและใหเกิดผลตอผูบริโภคมากท่ีสุด 

 สําหรับการวางแผนงบประมาณของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย สามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง 

ไดแก ชวงกอนการสรางภาพยนตร (Pre-Production) เปนชวงท่ีใชงบประมาณนอยท่ีสุด ชวงการสรางภาพยนตร 

(Production) เริ่มมีการใชงบประมาณในการประชาสัมพันธภาพยนตรระหวางการดําเนินการสรางภาพยนตร และชวงหลัง

การสรางภาพยนตร (Post-Production) มีการใชงบประมาณในการโปรโมทภาพยนตรผานเครื่องมือสื่อสารการตลาดตางๆ 

สําหรับชวงหลังการสรางภาพยนตรและชวงกอนภาพยนตรเขาฉายจะเปนชวงท่ีมีการใชงบประมาณมากท่ีสุด สําหรับ

งบประมาณท่ีใชในการสื่อสารการตลาดของภาพยนตรไทย โดยสวนใหญแลวจะอยูท่ีประมาณ 10-30 ลานบาท ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ

ฟอรมของภาพยนตรไทยแตละเรื่อง ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาทิพย แซเผือก (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสื่อสาร

การตลาดเพ่ือการสงออกภาพยนตรไทย และพบวา การกําหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาดไทยใชพิจารณาจาก

วัตถุประสงคและงาน (Objective and Task) เปนการกําหนดงบประมาณตามเหตุและผล น่ันคือ หากภาพยนตรท่ีมีฟอรม

การฉายใหญมากก็จะมีการใชงบประมาณการสื่อสารการตลาดมาก 

 5) การกําหนดวิธีการในการสื่อสารการตลาดกับผูบริโภค (Marketing Communication Tactics) น้ัน ผล

การศึกษาพบวา จะมีวิธีการสื่อสารขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับภาพยนตรไปยังกลุมผูชมภาพยนตรผานเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ โดยจะเนนการใชสื่อออนไลน และสื่อโทรทัศน โดยเฉพาะสื่อออนไลน และสื่อโทรทํศน ท่ีเปน

เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดไปยังกลุมผูชมภาพยนตรมากท่ีสุด อาทิ การใชโทรศัพทมือถือมาใชในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ เฟซบุค คลิปวีดีโอผานชองยูทูป และเวปไซตท่ัวไป เพ่ือรับชมตัวอยางภาพยนตร หรือแมแตการรับชม

ภาพยนตรท้ังเรื่อง เน่ืองจากเปนสื่อท่ีสงขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว และใชงบประมาณไมสูง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (เอ็มมานูเอล โรเซน, 2545) ท่ีไดกลาวไววา การใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เปนการใช

เปนสื่อกลางในการสื่อสารกับผูบริโภคท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เน่ืองจากเปนรูปแบบการสื่อสารท่ีมีการติดตอสื่อสาร 24 ช่ัวโมง

และมีตนทุนในการดําเนินงานท่ีต่ํา ผสมกับการสื่อสารแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth) ท่ีเปนพ้ืนฐานของการสื่อสาร ซึ่ง

เปนการบอกตอท่ีดท่ีีสุด ซึ่งเปนการใชนวัตกรรมการตลาด (Innovative Marketing) แบบใหมท่ีนําจุดเดนของอุปกรณสื่อสาร

ไรสาย คือ มีการโตตอบกับกลุมเปาหมายไดทันทวงที หรือท่ีเรียกวาเปนการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) 
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ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเครือขายสังคมออนไลนและสื่อสังคมออนไลน ของ ภเิษก ชัยนิรันดร (2553) ท่ีไดกลาวไววา สื่อสังคม

ออนไลน เปนสื่อท่ีแพรกระจายดวยปฏิสัมพันธเชิงสังคม การแพรกระจายเน้ือหาเกิดข้ึนไดรวดเร็ว และเปนเครื่องมือในการ

สื่อสารท่ีเอาไวเขียนเลาเรื่องราวตางๆ โดยการโพสตภาพ หรือแชรวิดีโอ แลวนํามาแบงปนในเครือขายรวมท้ังจุดเดนของเฟ

ซบุก คือการสรางปฏิสัมพันธ พูดคุยกันระหวางเพจเฟซบุกกับลูกเพจ จนไปถึงการเขารวมกิจกรรมตางๆท่ีจัดข้ึน และเปนสื่อ

สังคมออนไลนท่ีทําการตลาดแบบปากตอปากไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ท้ังน้ีในสวนของการประเมินผลสําเร็จของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดน้ัน จะสังเกตปฏิกิริยาตอบกลับจากผูชม

ภาพยนตร ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับภาพยนตรท่ีนําออกเผยแพรตามสื่อตางๆ หากเปนสื่อ

อินเทอรเน็ตหรือสื่อออนไลนจะมีการเช็คตามกระทูหรือตามกระดานสนทนาท่ีผูชมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพยนตร ได

สอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ของ Schultz (1995) ท่ีไดระบุถึง การสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสานจะเปนกระบวนการติดตอสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ระหวางนักการตลาดกับผูบริโภค 

เปนกระบวนการสื่อสารท่ีนักการตลาดและผูบริโภคมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน การท่ีกระบวนการแลกเปลี่ยน

ขาวสารจะเกิดข้ึนไดน้ันนักการตลาดจะตองรับฟงความคิดเห็นและทราบความตองการของผูบริโภค คือ จะตองรับฟงสิ่งท่ี

ผูบริโภคพูดและตองการ ขณะเดียวกันผูบริโภคก็จะตองสื่อสารใหนักการตลาดทราบวา พวกเขาตองการขอมูลอะไร สิ่งน้ีจะ

ชวยทําใหนักการตลาดสามารถตอบสนองสิ่งท่ีผูบริโภคตองการไดเปนอยางดี การท่ีนักการตลาดจะไดขอมูลของผูบริโภคน้ัน

จะตองมีชองทางท่ีจะใหผูบริโภคสามารถติดตอกลับมายังบริษัทไดสะดวก ไมวาจะเปนเบอรโทรศัพทใหโทรฟรี อีเมล (E-mail) 

หรือเว็ปไซต (Website) เปนตน  

 อน่ึง รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทยมีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ประกอบกับการแขงขันกันของสื่อในรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึน ในอนาคตรูปแบบการสื่อสารการตลาด

ของภาพยนตรจะเปนในลักษณะของสื่อออนไลนมากข้ึน เน่ืองจากขอไดเปรียบของสื่อดังกลาวท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย

ไดอยางรวดเร็ว 

 ดังน้ัน จะเห็นไดวา การวางแผนการสื่อการตลาดภาพยนตร ตองมีการวางแผนควบคูไปกับแผนการผลิตภาพยนตร 

เชน การเลือกแนวท่ีจะสรางภาพยนตร การสรางความแปลกใหม การหาการตลาดเสริม เปนตน มีแนวทางในการจัดการ

การตลาดท้ังหมด 6 ขอดวยกัน คือ การเลือกแนวภาพยนตร การกําหนดกลุมเปาหมายการกําหนดงบประมาณการผลิต การ

กําหนดจุดขายของภาพยนตร การหาการตลาดเสริม และ การกําหนดกลุมเปาหมาย รวมถึงการสื่อสารการตลาดน้ันก็มีความ

เก่ียวเน่ืองสัมพันธกันกับแผนการตลาดในลักษณะของการเสริมกัน และตองเปนกระบวนการท่ีกระทําในระยาว (Long Run) 

และการกระทําตอเน่ืองกัน (Continuity) เน่ืองจากการสื่อสารการตลาดตองใชหลายเครื่องมือรวมกัน แตไมไดใชทุกเครื่องมือ

ในเวลาเดียวกันโดยตองพิจารณาตามความสําคัญของแตละเครื่องมือ และเน่ืองจากเครื่องมือไมไดใชพรอมกันตลอดเวลา จึง

ตองพิจารราเลือกดวยวาจะใชเครื่องมือใดมากและนอยท่ีสุด โดยทุกเครื่องมือตามความเหมาะส 

 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. จากผลการศึกษาในสวนของกระบวนการสรางภาพยนตรไทย ในประเด็นตางๆ เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดกับผูท่ี

สนใจ จึงควรนําผลการศึกษาท่ีมีการกลาวกระบวนการสรางภาพยนตรของตางประเทศประกอบดวย 

 2. จากขอคนพบเรื่องการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตร ในประเด็นท่ีวา การนํานวัตกรรมสมัยใหมมาใชใน

ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ทางธุรกิจภาพยนตรไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง และงบประมาณไมแพง ดังน้ันในอุตสาหกรรม

ภาพยนตร บริษัทผูสรางภาพยนตรไทย และบริษัทผูรับสรางภาพยนตรตางประเทศ สามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปปรับใชใน

อนาคตได 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จะเห็นไดวาเปนเพียงการวิจัยท่ีศึกษาเฉพาะภาพยนตรไทยท่ี 
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ประสบความสําเร็จเทาน้ัน ดังน้ัน ผูท่ีสนใจจะศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสรางภาพยนตรไทยและกลยุทธการสื่อสารการตลาด

แบบผสมผสานของภาพยนตรไทยในครั้งตอไป ควรจะศึกษาภาพยนตรไทยท่ีประสบความลมเหลวเชนกัน เพ่ือใหเห็นถึงความ

แตกตางของกระบวนการสรางภาพยนตรไทยและกลยุทธการสื่อการตลาดของภาพยนตรไทยท่ีหลากหลายมุมมอง 

 2. การวิจัยครั้งน้ีเปนเพียงวิจัยเชิงคุณภาพเทาน้ัน ดังน้ันการวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยในเชิงปริมาณเพ่ิมเติม 

เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 

 3. การวิจัยครั้งน้ีเปนศึกษาจากบริษัทผูสรางภาพยนตรเพียง 2 บริษัทเทาน้ัน ซึ่งปจจุบันมีผูสราฃงภาพยนสตรราย

ใหมเกิดข้ึนมาก และหลากหลายชองในการนําเสนอ ดังน้ันหากมีการศึกษาวิจัยครั้งตอไป จึงควรเพ่ิมบริษัทผูสรางภาพยนตร

รายอ่ืนๆ เพ่ีมเติมดวย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์
เดอะเนช่ัน กลุ่มตัวอย่าง คือ พาดหัวข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จ านวน 103 พาด
หัวข่าว โดยใช้โครงสร้างที่ท าการวิเคราะห์ จ านวน 10 โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบโครงสร้างพาดหัวข่าวประเภทข่าว
ธุรกิจ ที่พบมากที่สุด คือ โครงสร้างที่ 10 Abbreviations จ านวน 44 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 42.71 และโครงสร้างที่
ปรากฏน้อยที่สุด คือ โครงสร้างที่ 2 S + Ving จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.97 
  
ค าส าคัญ : โครงสร้างพาดหัวข่าว ข่าวธุรกิจ หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน 

 
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 
 
บทน า 
 หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอยู่คู่กับสังคมไทย
เป็นเวลาอันยาวนาน และมีวิวัฒนาการเติบโตไปตามสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคม ดังที่ (ภาคภูมิ หรรนภา, 
2554) กล่าวถึงหนังสือพิมพ์ว่า “หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีความเป็นมายาวนานที่สุดแขนงหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารส่งต่อความรู ้ความคิดเห็นระหว่างกัน จึงได้รับความนิยมและเข้าถึงมวลชนอย่างแพร่หลายทั้งยังมีอิทธิพลต่อผู้คน
ในสังคม ท้ังในด้านความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม ตลอดจนเป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันต่างๆในสังคมกับผู้อ่าน และที่ส าคัญ
เป็นสื่อท่ีสะท้อนสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจน”   

ปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษเป็นข้อเขียนที่ผู้คนทั่วโลกนิยมอ่านมากที่สุดในบรรดา
ข้อเขียนประเภทอ่ืนในหนังสือพิมพ์ โดยข่าวทุกประเภทที่น าเสนอในหนังสือพิมพ์นั้นจะประกอบด้วยโครงสร้างส าคัญ 3 ส่วน 
คือ พาดหัวข่าว (headline) ข่าวน า (lead) และเนื้อข่าว (body) ซึ่งพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ (headline) จัดเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของข่าว เพราะเป็นการหยิบยกประเด็นส าคัญของข่าวมากล่าว อีกทั้งพาดหัวข่าวยังเป็นส่วนแรก
ของการรายงานข่าวโดยสรุปประเด็นข่าวแต่ละชิ้นที่จะน าเสนอให้ผู้อ่านทราบ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536) ดังนั้น
พาดหัวข่าวอาจเป็นเพียงกลุ่มค าหรือวลีสั้นๆหรือประโยคสมบูรณ์แล้วแต่ความจ ากัดของเนื้อที่ และจากลักษณะจุดประสงค์
และข้อจ ากัดในการพาดหัวข่าวดังกล่าว บ่อยครั้งที่ผู้อ่านเป็นคนไทยอาจเกิดความไม่เข้าใจและสับสนต่อโครงสร้าง และค าที่ใช้
พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากการพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษเป็นข้อเขียนที่มีลักษณะเฉพาะทางภาษาและไวยกรณ์ที่
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แตกต่างจากข้อเขียนในรูปแบบอื่น จึงมีความส าคัญที่ควรศึกษาถึงโครงสร้างภาษาอังกฤษในพาดหัวข่าว ( Headline 
Structures) ทั้งนี้พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษแต่ละชิ้นล้วนมีโครงสร้างภาษาที่แตกต่างกัน  
 จากการที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของโครงสร้างและกลวิธีการเขียนพาดหัวข่าว
ภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธ์กับสาขาที่ผู้วิจัยก าลังศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาและวิเคราะห์
โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันว่ามีการใช้โครงสร้างในการเขียนพาดหัวข่าว
แบบใด  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพเ์ดอะเนช่ัน 
 2.เพื่อวิเคราะห์ความถี่ของโครงสร้างที่ปรากฏในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์
เดอะเนช่ัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.งานวิจัยนี้ท าการศึกษาโครงสร้างของการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์
เดอะเนช่ัน 
 2.ตัวอย่างพาดหัวข่าวที่ใช้ในการศึกษาเป็นพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน 
ตั้งแต่วันท่ี 1 – 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งสิ้น 140 พาดหัวข่าว 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาและ
วิเคราะห์จากหนังสือ จ านวน 2 เล่ม คือ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว ของเศรษฐวิทย์  (2550)  และ หนังสือคู่มือการ
อ่านข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ของ ยงยุทธ ข าคง (2550) ซึ่งได้ทั้งหมด 10 โครงสร้าง 
 4.โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษท่ีต่างไปจาก 2 ท่านนี้จะไม่ถูกพิจารณาในวิจัยครั้งนี้ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์วิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ
ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ผู้วิจัยออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากร คือ พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ออนไลน์ ประจ าเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 140 พาดหัวข่าว 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ออนไลน์ จ านวน 103 
พาดหัวข่าว ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie และ Morgan และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple 
Random Sampling ) ด้วยวิธีการจับฉลาก 
 
 
 

สืบค้น พาดหัวข่าว ประเภทข่าวธรุกิจในหนังสือพิมพ ์The Nation ประจ าเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิน้ 103 พาดหัวข่าว จาก 140 พาดหัวข่าว 

เครื่องมือ 
โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษของเศรษฐวิทย์และยงยทุธ ข าคง  

จ านวน 10 โครงสร้าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าว ประเภทข่าวธุรกิจ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาองักฤษจ านวน 10 โครงสรา้งที่ผู้วิจยัวิเคราะห์มา

จากหนังสือ จ านวน 2 เล่ม คือ   หนังสือเรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว ของเศรษฐวิทย์ (2550) และ หนังสือคู่มือการอ่านข่าว
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ของ ยงยุทธ ข าคง (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. 
   โครงสร้างที ่9.Punetuation Used. ( comma, colon, hyphen, question mark ) 
   โครงสร้างที่ 10.Abbreviations 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์
เดอะเนช่ัน มีแนวทางในการด าเนินการ ดังน้ี 
 1. รวบรวมประโยคพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันออนไลน์ของเดือน 
กรกฏาคม พ.ศ. 2560 มีจ านวนท้ังสิ้น 140 พาดหัวข่าว    
 2. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย         
(Simple Random Samplin ) ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้จ านวนทั้งสิ้น 103 พาดหัวข่าว 
 3. ศึกษาโครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือ 2 เล่ม คือ 1.หนังสือเรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว 
ของ  เศรษฐวิทย์ (2550)  และ 2.หนังสือคู่มือการอ่านข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ของ ยงยุทธ ข าคง (2550) 
 4. ท าการวิเคราะห์โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษจากทั้ง 2 เล่ม โดยพิจารณาโครงสร้างที่เหมือนกัน
และต่างกัน และรวบรวมออกมาเป็นของโครงสร้างเดียว หลังจากการวิเคราะห์ท าให้ได้ โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าว
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น จ านวน 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.น าโครงสรา้งที่ผู้วิจัยวิเคราะหไ์ด้ทั้ง 10 โครงสร้าง ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจความถูกต้อง 
 6.ท าการวิเคราะห์การเขียนพาดหวัข่าวจากพาดหัวข่าวจ านวน 103 พาดหัวข่าว กับโครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าว 
10 โครงสร้าง   
 7. ท าการวิเคราะห์ความถี่โครงสรา้งพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ที่ตรงกับ
โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยก าหนด 
สถิติในใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       การวิเคราะห์ความถี่ของโครงสร้างที่ปรากฏในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์
เดอะเนช่ัน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ  
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ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2560  จ านวน 103 พาดหัวข่าว ตามโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้จากวิเคราะห์ จ านวน 10 โครงสร้าง พบว่า โครงสร้างพาดหัวข่าวที่
พบมากที่สุดในการเขียนพาดหัวข่าวประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน คือ โครงสร้างที่ 10 Abbreviations จ านวน 
44 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ โครงสร้างที่ 9 Punctuation Used ( comma, colon, hyphen, 
question mark ) จ านวน 23 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 22.3  และโครงสร้างที่พบน้อยที่สุด คือ โครงสร้างที่ 2 S + V-ing 
จ านวน 1 พาดหัวข่าว  คิดเป็นร้อยละ 0.9 ดังปรากฏในรูป 

 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน 
พบว่า ลักษณะของโครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวจะเน้นไปที่การใช้ตัวย่อ (Abbreviations) และ เครื่องหมายต่างๆ 
Punctuation Used ( comma, colon, hyphen, question mark ) เป็นจ านวนมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้ตรงข้ามกับ
ผลการวิจัยของ ปริศนา ชนะชัย ที่ท าการศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้รูปแบบต่างๆในพาดหัวข่าวการเมืองใน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งพบว่า ข่าวประเภทข่าวการเมืองใช้วิธีการเขียนโดยใช้ตัวย่อ (Abbreviations) น้อยที่สุดใน
งานวิจัย พบเพียง 2 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 5.71 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าข่าวประเภทข่าวธุรกิจนิยมใช้ตัวย่อ 
(Abbreviations) ในการเขียนพาดหัวข่าว แต่ข่าวประเภทการเมืองไม่นิยมใช้ตัวย่อ (Abbreviations)  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถี่ ของค าเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจ
ระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ค าเหมือนที่ปรากฏใน
พาดหัวข่าวและข่าวน า ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและบางกอกโพสต์ ฉบับประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 จ านวน 80 พาดหัวข่าวและข่าวน า เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 
เล่ม คือ Collins COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary 
และพจนานุกรมออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จ านวน 1 แอปพลิเคช่ัน คือ Longdo Dictionary – Online 
ผลการวิจัย พบว่า ความถี่ของค าเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ไม่แตกต่างกัน โดยพบ ค าเหมือนที่
ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย มากที่สุด  รองลงมา คือ ค าเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย และน้อยที่สุด
คือ ค าเหมือนที่ปรากฏตรงตามพจนานุกรม  
 
ค าส าคัญ : ค าเหมือน ข่าวธุรกิจ หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์
 

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 
 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษนับว่าเป็นสื่อสาธารณะที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่
ต้องการรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลง แปรปรวนอยู่
ตลอดเวลา ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่สนใจจะต้องติดตามให้ทันเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นในแต่ละมุมโลกซึ่งไม่เพียงเกิดขึ้น
เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญในการน าเสนอข่าวต่างๆเพื่อให้ผู้คนไม่ว่าจะเป็นเช้ือ
ชาติใดก็ตามสามารถอ่านได้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการอ่าน 
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 หนังสือพิมพ์นับเป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพันธกิจด้านการข่าวของ
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลแนบแน่นกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อันเป็นรากฐานส าคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง หนังสือพิมพ์จึงมีบทบาท
และอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมในทุกด้าน (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556) และนอกจากน้ีหนังสือพิมพ์ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็น
ได้อยู่ทุกวันและเป็นสื่อที่ให้ความรู้กับผู้คนที่สนใจได้เป็นอย่างดีเพราะหนังสือพิมพ์นั้นจะคลอบคลุมเรื่องราวต่างๆได้อย่าง
ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การท่องเที่ยวและโฆษณาในประเภทต่างๆ  (เศรษฐวิทย์, 
2551) ซึ่งข่าวธุรกิจก็เป็นข่าวอีกหน้าหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าข่าวอื่นๆเพราะเป็นข่าวที่น าเสนอเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจต่างๆซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบการและเศรษฐกิจภายในประเทศข่าวธุรกิจเป็นข่าวที่รวบรวมข่าวเกี่ยวกับการค้า การลงทุน
และการเงินในหมวดเดียวกันซึ่งเป็นหมวดที่ใหญ่พอๆกับหมวดข่าวการเมือง(ยงยุทธ ข าคง , 2550) และยิ่งไปกว่านั้น
หนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อสมบูรณ์แบบในการเอื้อให้เกิดปัญญาแก่ผู้อ่าน เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองได้ทั้งภาษาเขียน 
ภาษาอ่าน ภาษาพูด ด้วยหลักภาษาท่ีไม่ซับซ้อนล้าสมัย ช่วยให้ผู้อ่านได้เปิดโลกทัศน์ก้าวทันโลกไปด้วย เท่ากับว่าหนังสือพิมพ์
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556) เราสามารถพูดได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นมี
ส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาภาษาอังกฤษและสามารถใช้ในการสื่อสารได้นั้นถือ
เป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก การที่เราจะศึกษาและใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วนั้น นอกเหนือจากความแม่นย าในหลักไวยากรณ์
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญก็คือ ค าศัพท์ เพราะถ้าเราไม่รู้จักค าศัพท์บางครั้งก็ท าให้เราไม่เข้าใจเนื้อหาซึ่งมีผลต่อการ
ติดต่อสื่อสาร (กุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คุโนลด์ , 2545)ค าศัพท์ที่มักจะให้ความสับสนกับผู้อ่าน เช่น ค าที่มีความหมายคล้ายกัน
หรือค าเหมือน ค าที่มีความหมายคล้ายกันอาจจะไม่ได้เป็นค าชนิดเดียวกัน เมื่อหน้าที่แตกต่างกันการใช้ก็ย่อมแตกต่างกันไปใน
รายละเอียดปลีกย่อย ดังนั้นจึงควรศึกษาและจดจ ารายละเอียดการใช้ค าที่มีความหมายคล้ายกันแต่ใช้ต่างกันให้ดีเพื่อป้องกัน
การใช้อย่างสับสนและผิดๆรวมทั้งค าที่คล้ายกันและใช้เหมือนกันไว้ด้วยเพื่อจะได้เลือกใช้ค าได้อย่างไม่ซ้ ากันและเหมาะสมกับ
ประโยค (เปรมจิต บีท , 2554) 

ความส าคัญของค าศัพท์ภาษาอังกฤษและค าเหมือนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพาดหัวข่าว (Headline) และในบท
น าเสนอข่าว (Lead) เป็นจุดที่เหมือนเป็นการสรุปเนื้อข่าวทั้งหมดและพบว่ามีการใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกับค าที่ใช้ในหัว
ข่าวเพียงแต่มีรูปแบบที่แตกต่างกันเท่านั้น อาจท าให้ผู้อ่านสับสนและตีความหมายของข่าวผิดหรือผู้อ่านหนังสือพิมพ์อาจไม่
เข้าใจความหมายของค าศัพท์นั้นโดยเฉพาะในข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและบางกอกโพสต์ ฉบับภาษาอังกฤษ ที่มี
การใช้ค าศัพท์เฉพาะและค าเหมือนมากมายอาจท าให้ผู้อ่านอาจสับสน ข่าวธุรกิจนั้นเป็นข่าวที่ค่อนข้างส าคัญเป็นอย่างมาก
เพราะจากท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นข่าวธุรกิจ เป็นข่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงจ าเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจและผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ต้องติดตาม
ข่าวสารให้ทันเหตุการณ์อยู่อย่างสม่ าเสมอเพราะในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างหรือธุรกิจที่
เกี่ยวข้องอยู่ก็เป็นได้ ในข่าวธุรกิจนั้นส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ การประกอบธุรกิจต่างๆ การ
ลงทุน การเงิน หุ้น องค์กร สภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ที่ได้เผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์เดอะเนช่ันและบางกอกโพสต์ 

จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของค าเหมือนภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพาดหัวข่าว
และข่าวน าในการเขียนข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษเดอะเนช่ันและบางกอกโพสต์ ผู้วิจัยเห็นว่าควร
ศึกษาโดยพิจารณาจากความหมายของค าศัพท์ บริบทและเปรียบเทียบความถี่ของค าเหมือนผลการศึกษาจะมีความส าคัญเป็น
อย่างมากและมีคุณค่าในการเสริมความรู้ ความเข้าใจต่อการแปลความหมายของค าศัพท์และการเปรียบเทียบความถี่ของค า
เหมือนในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและบางกอกโพสต์ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้ คนไทย
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาค าเหมือนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจในหนังสือพิมพ์ได้ศึกษาเรียนรู้ และมีความเข้าใจในค า
เหมือนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์รวมทั้งเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการอ่านภาษาอังกฤษมากข้ึน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถีข่องค าเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ปรากฏระหว่างพาดหัวข่าวกับข่าวน า 
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วิธีการด าเนินวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจัยนี้ท าการศึกษาค าเหมือนที่ปรากฏในพาดหัวข่าวและข่าวน าของข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและ
บางกอกโพสต์ ซึ่งท าการวิเคราะห์เป็น 3 ประเภท คือ ค าเหมือนที่ปรากฏตรงตามพจนานุกรม ค าเหมือนที่
ปรากฏในเชิงความหมาย และ ค าเหมือนที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย 

2. ตัวอย่างพาดหัวข่าวและข่าวน าที่ใช้ในการศึกษาเป็นข่าวประเภทข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและ
บางกอกโพสต์ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 เล่ม คือ Collins 
COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary 
และพจนานุกรมออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จ านวน 1 แอปพลิเคช่ัน คือ Longdo Dictionary – 
Online 

4. ค าเหมือนจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับที่ไม่ปรากฏใน Collins COBUILD Advanced Learner’s English 
Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary และ Longdo Dictionary – Online 
จะไม่น าพิจารณาในการวิจัยครั้งนี้ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถี่ของค า
เหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ปรากฏระหว่างพาดหัวข่าวกับ
ข่าวน า ผู้วิจัยออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ค าเหมือนที่ปรากฏในพาดหัวข่าวและข่าวน าประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์
เดอะเนช่ันและบางกอกโพสต์ ฉบับประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 100 พาดหัวข่าวและข่าวน า  

สืบค้น พาดหัวข่าว และข่าวน า จาก หนังสือพิมพ์ The Nation และ 
Bangkok Post ประจ าเดือน พ.ค. 2560 จ านวน 80 ข่าว 

วิเคราะหค์ าเหมือน 3 ประเภท 
1. ค าเหมือนท่ีปรากฏตรงตามพจนานุกรม  
2. ค าเหมือนท่ีปรากฏในเชิงความหมาย  
3. ค าเหมือนท่ีไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย 

เครื่องมือ 
 พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 เล่ม คือ Collins COBUILD Advanced Learner’s 

English Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary  
 พจนานุกรมออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จ านวน 1 แอปพลิเคช่ัน คือ Longdo Dictionary – Online 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ค าเหมือนที่ปรากฏในพาดหัวข่าวและข่าวน า ประเภทข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและ
บางกอกโพสต์ ฉบับประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 80 พาดหัวข่าวและข่าวน า ซึ่งได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 เล่ม คือ Collins COBUILD 
Advanced Learner’s English Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary และพจนานุกรมออนไลน์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จ านวน 1 แอปพลิเคช่ัน คือ Longdo Dictionary – Online  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ 
1. รวบรวมประโยคพาดหัวข่าวและข่าวน าภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและบางกอก

โพสต์ออนไลน์ ประจ าเดือน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  
2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 พาดหัวข่าวและข่าวน า  
3. วิเคราะห์ค าเหมือนจากพาดหัวข่าวและข่าวน า โดยจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ค าเหมือนที่ปรากฏตรง

ตามพจนานุกรม 2. ค าเหมือนท่ีปรากฏในเชิงความหมาย และ 3.ค าเหมือนท่ีไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย 
และน าผลการวิเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 

4.เปรียบเทียบความถี่ค าเหมือนในประเภทข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและบางกอกโพสต์ตามการจ าแนก
ทั้ง 3 ประเภท โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

 
ผลการวิจัย 

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถี่ค าเหมือนท่ีปรากฏในพาดหัวข่าวและข่าวน าของข่าวธุรกิจใน 
         หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและบางกอกโพสต์ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความถี่ค าเหมือนที่ปรากฏในพาดหัวข่าวและข่าวน าของข่าวธุรกิจใน
หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและบางกอกโพสต์ ซึ่งท าการวิเคราะห์แยกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ค าเหมือนที่ปรากฏตรงตาม
พจนานุกรม 2. ค าเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย และ 3. ค าเหมือนที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย 
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พบว่า ในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน พบค าเหมือนที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
48 รองลงมา คือ ค าเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย คิดเป็นร้อยละ 38 และน้อยที่สุด คือ ค าเหมือนที่ปรากฏตรงตาม
พจนานุกรม คิดเป็นร้อยละ 14 และจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ผลการวิจัย พบว่า มีค าเหมือนที่ไม่ปรากฏทั้งใน
พจนานุกรมและในเชิงความหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมา คือ ค าเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 32 และน้อยท่ีสุด คือ ค าเหมือนที่ปรากฏตรงตามพจนานุกรม คิดเป็นร้อยละ 11 และเมื่อท าการเปรียบเทียบความถี่
ของค าเหมือนที่ปรากฏในการเขียนข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันของความถี่ของค า
เหมือนดังปรากฏในรูป 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ความถี่ของค าเหมือน (Synonyms) ที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ันและ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ปรากฏระหว่างพาดหัวข่าวกับข่าวน านั้น พบว่า หนังสือพิมพ์ท้ัง  2 ฉบับ ใช้กลวิธีการใช้ค าเหมือน
ที่ไม่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย คือ ใช้ค าที่เขียนพาดหัวข่าวซ้ ากับค าที่ปรากฏในข่าวน ามากที่สุด โดยไม่
เปลี่ยนหรือเลี่ยงการใช้ค าที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน และใช้ค าเหมือนในเชิงของความหมายเป็นอันดับที่สอง คือ ค า
เหมือนที่วิเคราะห์ได้ไม่ได้ปรากฏตรงในพจนานุกรม แต่เมื่อท าการแปลความหมายจากบริบทมีความหมายเหมือนหรือ
คล้ายกันกับค าในพาดหัวข่าว ซึ่งพบความถี่ของค าเหมือนที่ปรากฏตรงตามพจนานุกรมน้อยที่สุด ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุษณีย์ สหพัฒน์สมบัติ ได้ท าการศึกษาการหาค าทดแทนของค าเหมือนที่ปรากฏในบทความข่าวธุรกิจใน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ พบว่า เมื่อจ าแนกกลุ่มค าเหมือนออกเป็น 3 กลุ่มตามหน้าที่ของค า คือ ค ากริยา ค านาม และ
ค าคุณศัพท์ และน ามาทดลองโดยหาค าที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายในบทความ พบว่า กลุ่มค าเหมือนบางกลุ่มสามารถหา
ค าที่มาทดแทนหรือสลับสับเปลี่ยนได้ แต่บางกลุ่มนั้นไม่สามารถหาค าอื่นมาทดแทนได้ ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากความ
ผิดพลาดทางด้านโครงสร้าง หรือความผิดพลาดทางความหมาย 
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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    

 
ค าส าคัญ: 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 
 
บทน า 

ประเทศไทยถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสําคัญมากภาษาหนึ่ง เพราะเป็นภาษาสากลที่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความเจริญด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างไม่มีสิ้นสุด กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับอย่างกว้างขวาง 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
เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเพราะถือได้ว่าเป็นกลวิธีหน่ึงที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ แยกแยะส่วนต่างๆของประโยคเพื่อให้ทราบว่าส่วนใดคือภาคประธาน ส่วน
ใดคือภาคแสดง วลีกลุ่มนี้ใช้ขยายส่วนใด ประโยคนี้มีใจความหลักอยู่ตรงส่วนใด และประโยคใดเป็นข้อความสนับสนุน เมื่อ
สามารถฝึกใช้ความคิดในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้เป็นอย่างดีแล้ว ผลที่ตามมาคือจะเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็ว
และง่ายขึ้น (สุชาติ ลิ้มประเสริฐ, 2553 อ้างอิงใน สายฝน คิมอึ๋ง, 2555) 

ประโยคกรรมวาจก (Passive Voice) ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เนื่องจากประโยคกรรมวาจกเป็นประโยคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น
รายงานทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบทสนทนาในชีวิตประจําวันทั่วไป ก็ล้วนแต่มีการใช้ประโยคกรรมวาจกในการสื่อ
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
อ่านนอกเวลาซึ่งผู้วิจัยมีความคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อ ที่จะได้เข้าใจความหมาย หรือ
จุดประสงค์ที่ผู้แต่งต้องการสื่อสารในหนังสืออ่านนอกเวลา โครงสร้างประโยคกรรมวาจกเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนและ
เป็นปัญหาต่อผู้อ่านหนังสือ  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้กรรมวาจก (Passive Voice)ในหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ เรื่องปริศนาหญิง
ชุดขาว(The Woman in White) จํานวน 8 บท จาก 15 บท 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคนามานุประโยค (Noun Clauses) ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง
ปริศนาหญิงชุดขาว (The Women in White) โดย Willie Collins  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้วิจัย ดําเนินการ
ออกแบบวิธีการดําเนินงานดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ กรรมวาจก (Passive Voice) ที่ปรากฏในหนังสือนอกเวลา  เรื่องปริศนา
หญิงชุดขาว (The Woman in White ) จํานวน 8 บท จาก 15 บท  
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กรรตวุาจก 

กรรมวาจก 

0.90% 

99.09% 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ กรรมวาจก (Passive Voice) จํานวน12 เหตุการณ์โดยทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย

เป็นทฤษฏีของ ณพวัสส์  ธัมพิพิ ซึง่สามารถแบ่งรูปแบบโครงสร้างกรรมวาจกได้ดังนี้  
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. ผู้วิจัยนําประโยคกรรมวาจกท่ีวิเคราะห์ตามทฤษฎีของ ณพวัสส์ ธัมพิพิธ ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
4. ผู้วิจัยทําการนับประโยคกรรมวาจกตามที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมลูในครั้งนี้ใช้สถติิร้อยละ โดยสตูรดังนี ้

 4.1 การหาคา่ความถี่ร้อยละของจาํนวนกรรมวาจก 

   =   
จํานวนกรรมวาจกที่ปรากฎ

จํานวนประโยคทั้งหมดที่ปรากฎ
   X 100 

4.2 การหาคา่ความถี่ร้อยละของแต่ละโครงสร้างที่ปรากฏในกรรมวาจก     

=  
จํานวนประโยคของแต่ละโครงสร้างที่ปรากฎในกรรมวาจก

จํานวนประโยคแบบกรรมวาจก
   X 100 

 
ผลการวิจัย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 จํานวนร้อยละของประโยคจําแนกประเภทวาจก (Voice) 
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จากรูปภาพท่ี 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) 

 

รูปภาพที่ 4.2 จํานวนร้อยละของแต่ละเหตุการณ์ที่ปรากฏในกรรมวาจก 
 
อภิปรายผล  

จากการวิจัยพบว่าโครงสร้างกรรมวาจกมีความซับซ้อนและมีหลากหลายลกัษณะโครงสร้าง 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
ทั้งยังเรื่องของการใช้ก็ต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท จึงอาจกล่าวได้ว่ากรรมมาจกเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและยาก
ต่อการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับดาราณี ชุมทอง (2555) ที่ได้ศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้โครงสร้างกรรมวาจก 
(Passive Voice) ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนท่ีทําคะแนนได้มากและน้อย 
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 โครงสรา้งที่พบมากที่สุด คือ Past Simple Tense (S + was, were + V3) จํานวน 9 ประโยค คิดเป็นร้อย
ละ 69.23 

7.69% 

15.38% 69.23% 

7.69% 

Present Simple Tense

Present Perfect Tense

Past Simple Tense

Past Perfect Tense
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กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยฉบับนี้สําเร็จและสมบรูณ์ตามขั้นตอนได้ด้วยความกรุณาและการได้รับสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญที่ได้ให้
คําแนะนํา คําปรึกษาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอย่างยิ่งตลอดจนการจัดทํารายงานเล่นนี้สําเร็จสมบรูณ์ คณะผู้วิจัยขอ
กราบขอพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ตํารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่อ้างอิงให้งานวิจัยฉบับ
นี้ได้มีความสมบรูณ์มากขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้คําแนะนําและกําลังใจเสมอมา ที่ได้รับคําปรึกษาและคําแนะนําแก่
คณะผู้วิจัยที่ไม่กล่าวมา ณ ที่น้ีด้วย 
 สุดท้ายนี้ หากมีข้อบกพร่องในลักษณะใดที่เกิดขึ้น คณะผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูงและหวังว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาและผู้ที่สนใจท่ัวไป 
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การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause)  ในหนังสืออ่านนอกเวลา 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสืออ่าน
นอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The woman in white) โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือนามานุประโยค (Noun 
Clause) ทีป่รากฏในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (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) 
 
ค าส าคัญ : 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 
 
บทน า 

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 
โดยเฉพาะสําหรับผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ฉวีวรรณ คหาภินันท์ (2542) สนับสนุนว่าการ

445 



อ่านมีความสําคัญและจําเป็นต่อทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย การอ่านช่วยให้คนเรารอบรู้ฉลาดทันโลก ทันต่อเหตุการณ์ 
และเป็นกุญแจไขไปสู่ความสําเร็จ  

ในการอ่านข้อความหรือบทความภาษาอังกฤษให้เข้าใจนั้น สิ่งแรกที่ผู้เรียนจําเป็นต้องศึกษา คือ ส่วนประกอบของ
ประโยคภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานจนเข้าใจก่อน แล้วจึงมุ่งทําความเข้าใจกับโครงสร้างที่
สลับซับซ้อนต่อไป ถ้าผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจโครงสร้างประโยคประโยคพื้นฐานได้แล้ว ย่อมส่งผลให้การเข้าใจในข้อความนั้น
คลาดเคลื่อนทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูงเพราะประโยคพื้นฐานเป็นหัวใจในการเข้าใจข้อความเบื้องต้นว่า ใครทําอะไร ที่
ไหน หรือเกิดเหตุการณ์อะไรในข้อความนั้นๆ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคจึงเป็นสิ่งท่ีไม่ควรละเลยเพราะถือได้ว่าเป็นกลวิธี
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการ
วิเคราะห์ แยกแยะส่วนต่างๆของประโยคเพื่อให้ทราบว่าส่วนใดคือภาคประธาน ส่วนใดคือภาคแสดง วลีกลุ่มนี้ใช้ขยายส่วนใด 
ประโยคนี้มีใจความหลักอยู่ตรงส่วนใด และประโยคใดเป็นข้อความสนับสนุน เมื่อสามารถฝึกใช้ความคิดในการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคได้เป็นอย่างดีแล้ว ผลที่ตามมาคือจะเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษได้เรว็และง่ายขึ้น (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 อินทรประสิทธ์ิ,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 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคนามานุประโยค (Noun Clauses) ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง
ปริศนาหญิงชุดขาว (The Women in White) โดย Willie Collins  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้วิจัย ดําเนินการ
ออกแบบวิธีการดําเนินงานดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นามานุประโยค (Noun Clauses) ที่ปรากฏในหนังสือนอกเวลา  เรื่อง
ปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White ) จํานวน 8 บท จาก 15 บท  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 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 
 ในการวิเคราะห์โครงสร้างนามานปุระโยค ผู้วิจัยไดม้ีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยทําการนับประโยคทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Women in 
White) 
 2. ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ประโยคนามานุประโยคโดยใช้ทฤษฎีของ Alice Oshima และ Ann Hogue ซึ่งสามารถ
แยกจําแนกประโยคนามานุประโยคได้ 15โครงสร้าง 
 3. ผู้วิจัยนําประโยคนามานุประโยคที่วิเคราะห์ตามทฤษฎีของ Alice Oshima และ Ann Hogue ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
 4. ผู้วิจัยทําการนับประโยคนามานุประโยคตามที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมลูในครั้งนี้ใช้สถติิร้อยละ โดยสตูรดังนี ้
 4.1 การหาคา่ความถี่ร้อยละของจาํนวนนามานุประโยค 

   =   
จํานวนประโยคนามานุประโยคที่ปรากฎ

จํานวนประโยคทั้งหมดที่ปรากฎ
   X 100 

4.2 การหาคา่ความถี่ร้อยละของแต่ละโครงสร้างที่ปรากฏในนามานปุระโยค 

   =  
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% 

 

 
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 + 

90.28% 

9.72% 

ประโยคอ่ืนๆ 

นามานุประโยค (Noun Clause) 
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N. + That-Clause) คิดเป็น 7.86% จํานวน 11 อนุประโยค โครงสร้างที่ถูกใช้เป็นอันดับที่ห้าคือโครงสร้างที่ 11 (S + V + If-
clause (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 (That-
Clause + 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) 

 

 
รูปภาพที่ 2  ร้อยละของนามานุประโยค (Noun Clause) ในแต่ละโครงสร้างที่ปรากฏในหนังสือปรศินาหญิงชุดขาว 
 
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)  
 
 

52.86% 

9.29% 

7.86% 

1.43% 

0.71% 

0.71% 6.43% 

5.71% 

14.29% 

0.71% 
โครงสร้างท่ี 1 

โครงสร้างท่ี 2 

โครงสร้างท่ี 3 

โครงสร้างท่ี 4 

โครงสร้างท่ี 8 

 โครงสร้างท่ี 9 

โครงสร้างท่ี 11 

โครงสร้างท่ี 13 

โครงสร้างท่ี 14 
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กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยฉบับนี้สําเร็จและสมบรูณ์ตามขั้นตอนได้ด้วยความกรุณาและการได้รับสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญที่ได้ให้
คําแนะนํา คําปรึกษาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอย่างยิ่งตลอดจนการจัดทํารายงานเล่นนี้สําเร็จสมบรูณ์ คณะผู้วิจัยขอ
กราบขอพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ตํารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่อ้างอิงให้งานวิจัยฉบับ
นี้ได้มีความสมบรูณ์มากขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้คําแนะนําและกําลังใจเสมอมา ที่ได้รับคําปรึกษาและคําแนะนําแก่
คณะผู้วิจัยที่ไม่กล่าวมา ณ ที่น้ีด้วย 
 สุดท้ายนี้ หากมีข้อบกพร่องในลักษณะใดที่เกิดขึ้น คณะผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูงและหวังว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาและผู้ที่สนใจท่ัวไป 
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
THE ADMINISTRATION BASED ON THE GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE BY SUB-DISTRICT 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN CHIANG KHWAN DISTRICT, ROI ET PROVINCE  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทั้งหลายในอ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การกับ
ตัวแปรเพศ อายุ และระดับการศึกษา  ของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าสุดได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส และด้านความ
คุ้มค่า 2) ผลการเปรียบเทียบเพศ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน สามด้าน คือด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้าน
หลักความรับผิดชอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความเห็นแตกต่างกันในด้านหลัก
ความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า และระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นแตกต่างกันในด้านหลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05  3) ข้อเสนอแนะตามล าดับความถี่มากไปหาน้อยสามอันดับ
แรก ได้แก่ ผู้บริหารควรทั้งหลายควรมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปช่ันตรวจสอบได้ ควรยึดหลักการ
บริหารธรรมาภิบาลอยู่เสมอ และบุคลากรใน อบต. ควรสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่ออ านาจและหน้าท่ีของตนเอง  
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

Abstract 
The research served specific purposes to: 1) study personnel’s opinions on good governance-

based 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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บทน า   
ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทการให้บริการ และมีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากมาย

เป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีศักยภาพในการใหบ้ริการสาธารณะแก้ไขปัญหากับประชาชนอย่างมากเป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ปรากฏข่าวสารสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ  ว่าการทุจริตคอรัปช่ันหลายรปูแบบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นสาเหตุของการหย่อนประสิทธิภาพในการบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ และงบประมาณเพิ่มขึ้นจ านวนมาก ซึ่งภารกิจเหล่านั้นเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีปัญหาหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามปัญหา
ใหญ่ที่ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหาร และสิ่งที่ท้าทายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นข้าราชการยุคใหม่มุ่งปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายคือ การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และให้พี่น้อง
ประชาชนในท้องถิ่นมี คุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด (สุวิตรา  จันทะวารีย์, 2556 หน้า 1) 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดในการท าหน้าที่ให้กับประชาชนในการแก้ปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยประชาชนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง สามารถที่จะพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้ บริหารจัดการให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้มากที่สุด ไม่ใช่ตกอยู่ในมือของคนเพียงบางกลุ่ม แต่ความส าเร็จของการปกครองท้องถิ่น จะเกิดขึ้นได้ควรน าหลักธรรมาภิบาล 
มาเป็นแนวทางการบริหารจัดการในท้องถิ่น เพราะหลักธรรมาภิบาลจะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง
มากขึ้น ประชาชนสามารถจะตรวจสอบการท างานของการปกครองท้องถิ่นได้มากขึ้นตามสิทธิหน้าที่ ที่การปกครองจะส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นพึงที่จะได้รับอย่างเต็มที่ หลักธรรมาภิบาลจะท าให้การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่ และสาธารณะมากขึ้น รวมทั้งการท างานทีโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลาเมื่อมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และการบริหารจัดการของการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้ง
การปกครองท้องถิ่นจะต้องให้ความเสมอภาคในการใช้กฎหมายกับประชาชนในท้องถิ่นทุกคน แต่การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันเกิด
ปัญหาต่าง ๆ  การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น
ไม่คุ้มค่า และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการยังเป็นระบบอุปถัมภ์มากกว่าคุณธรรม จึงควรที่จะศึกษาถึงการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาเป็นแนวทางในการปกครองท้องถิ่น จะท าให้การบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นในที่สุด (ธนิตย์  อมตศรีประเสริฐ, 2553 หน้า 2) 
 องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสิ้น 5 องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะมี
ลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท บางองค์การบริหารส่วนต าบลก็เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่นอกเขตเทศบาล จึงท าให้มีแผนและ
โครงการในการด าเนินงานต่าง ๆ อยู่มาก องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด อันจะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติราชการยุคใหม่ ซึ่งมี
ลักษณะของธรรมาภิบาลนั้น จะช่วยในการท าลายรากฐานในด้านการทุจริตคอรัปช่ัน ที่ก าลังแผ่ขยายลงสู่ชุมชนในวงกว้าง และยังเป็น
การวางรากฐานสังคมประชาธิปไตยในอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2.เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 3.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจและตระหนักดีว่าผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ดจะสามารถเป็นก าลังส าคัญในการน าเอาหลักธรรมาภิบาลเป็นรากฐาน ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไป
ได้รับประโยชน์และเกิดความเข้าใจอันดีต่อนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน า
ผลการวิจัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้มาปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 
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วิธดี าเนินการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด รวม 344 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 185 คน ใช้การค านวณตาม
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5 แห่ง กับประชากรทั้งหมดใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิในแต่ละองค์การ
บริหารส่วนต าบล จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบริหารสว่นต าบล 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวม รายด้าน และรายข้อ และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (One-way 
ANOVA) 

2) สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านหรือทั้งฉบับโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

3) น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
2) ผู้วิจัยไดน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้

เวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 
 

ผลการวิจัย  
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน 

ด้านที ่ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ด้านหลักนติิธรรม 
ด้านหลักคณุธรรม 
ด้านหลักความโปร่งใส 
ด้านหลักความมสี่วนร่วม 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ด้านหลักความคุ้มค่า 

4.30 
4.33 
4.33 
4.32 
4.29 
4.32 

0.38 
0.35 
0.33 
0.33 
0.37 
0.34 

5 
2 
1 
3 
6 
4 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 โดยรวม 4.31 0.29  ระดับมาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเหน็ของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจดัการตาม หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมหกดา้นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ดา้นหลักความโปร่งใส ด้านหลักคณุธรรม ด้านหลักความมสี่วนร่วม หลักความคุ้มค่า ด้านหลักนติิธรรม 
และด้านหลักความรับผิดชอบตาม 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านจ าแนกตามเพศ 

การบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

เพศชาย 
(n=93) 

เพศหญิง  
(n=92)  

  S.D.   S.D. t Sig 
1. ด้านหลักนิติธรรม 
2. ด้านหลักคณุธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 

4.32 
4.39 
4.40 
4.34 
4.39 
4.36 

0.42 
0.35 
0.38 
0.40 
0.39 
0.38 

4.27 
4.26 
4.27 
4.30 
4.18 
4.27 

0.35 
0.34 
0.25 
0.25 
0.32 
0.29 

0.86 
2.42 
2.85 
0.76 
4.07 
1.74 

0.39 
0.01* 
0.00* 
0.45 
0.00* 
0.08 

โดยรวม 4.37 0.35 4.26 0.22 2.50 0.01* 
จากตารางที ่2 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความ
รับผิดชอบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอีกสามด้านคือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ด้านหลักความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามอายุเป็นรายคู ่

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
อาย ุ

20-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

ด้านหลักความรับผิดชอบ  4.34 4.43 4.14 
20-40ป ี 4.34 - 0.09* 0.20* 
41-50 ปี 4.43  - 0.29* 
51 ปีขึ้นไป 4.14   - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านหลักความคุ้มค่า จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
อาย ุ

20-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

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   - 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู ่

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

การศึกษา 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ระดับ
ปริญญาตรี 

ระดับ
ปริญญาโท 

ขึ้นไป 
ด้านหลักคุณธรรม  4.35 4.39 4.20 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.35 - 0.04* 0.15* 
ระดับปริญญาตรี 4.39  - 0.19* 
ระดับปริญญาโท 4.20   - 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านหลักความรับผิดชอบจ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

การศึกษา 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ระดับ
ปริญญาตรี 

ระดับ
ปริญญาโท 

ขึ้นไป 
ด้านหลักความรับผิดชอบ  4.39 4.25 4.23 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.39 - 0.14* 0.16* 
ระดับปริญญาตรี 4.25  - 0.02* 
ระดับปริญญาโท 4.23   - 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านหลักความคุ้มค่าจ าแนกตามระดับการศกึษาเป็นรายคู ่

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

การศึกษา 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ระดับ
ปริญญาตรี 

ระดับ
ปริญญาโท 

ขึ้นไป 
ด้านหลักความคุ้มค่า  4.43 4.23 4.32 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 4.43 - 0.2* 0.11* 
ระดับปริญญาตร ี 4.23  - 0.09* 
ระดับปริญญาโท 4.32   - 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 42.16 ผลการวิจัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม หลักความ
รับผิดชอบ 
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ผลการเปรียบเทียบ บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

บุคลากรได้เสนอแนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารสว่นต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอด็ 
ล าดับความถีสู่งไปหาต่ า สามอันดับแรก คือ ควรมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปช่ันตรวจสอบได้ ผู้บริหารควรยึด
หลักการบริหารธรรมาภิบาลอยู่เสมอ และบุคลากรในอบต.จิตส านึกในความรับผิดชอบต่ออ านาจ หน้าที่ของตนเอง ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล  

1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาก เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพระธีระพงศ์  สุเมโธ ได้ท าการวิจัยเรื่องกา รบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเวียงป่าเป้า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก
คล้ายกับจิรพัฒน์  โฉมฉลวย ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมความคิดเห็นการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเหมือนภูมิภัทระ  จันทร์บัว ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และประภาส  วรรณทอง ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลนาคู อ าเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ต าบลนาคู อ าเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1) ด้านหลักนิติธรรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์การบริหารสว่นต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลถือปฎิบัติตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับ จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิรพัฒน์  โฉมฉลวย การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นางอ าเภอบาง
ใหญ่จังหวัดนนทบุรีด้านหลักนิติธรรมในภาพรวมความคิดเห็นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คล้าย
กับจักษณา  วิเศษหวาน ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พอก อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนา
สังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านหลักความโปร่งใสอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
หลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุณค่าอยู่ในระดับมาก 

2) ด้านหลักคุณธรรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความมีคุณธรรมจากผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของจักษณา วิเศษหวาน ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพอก อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลตอ่การพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
หลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุณค่าอยู่ในระดับมากคล้ายกับประภาส  วรรณทอง ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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3) ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิด
โอกาสให้บุคลากร และประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ จากผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุธาน  สินสุวรรณ์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมาคือ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม ด้าน
หลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความรับผิดชอบและประภาส  วรรณทองได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จัดท าประชาคมหมู่บ้านก่อนจัดท าแผนพัฒนาต าบล และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน จาก
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพระธีระพงศ์  สุเมโธ ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเวียงป่าเป้า มี
ความคิดเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตล่ะดา้น พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากทุกด้านคล้ายกับประภาส  วรรณทอง ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลนาค ูอ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล 
ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุอ์ยู่ในระดับมาก โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน และอุธาน  สินสุวรรณ์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่าเทศบาลต าบลในเขต
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

5) ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการที่แจ้งกับประชาชนทราบและปฏิบัติงาน
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับปัจจุบันจากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จักษณา  วิเศษหวาน ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คล้ายกับอุธาน  สินสุวรรณ์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และประภาส  วรรณทอง ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

6) ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ดปฏิบัติงานตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับปัจจุบันจากผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของภูมิภัทระ  จันทร์บัว ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาลในด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมากและอุธาน  สินสุวรรณ์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1) บุคลากรที่มเีพศ ต่างกัน มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็น
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เช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรพัฒน์  โฉมฉลวย ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่น จ าแนกตามเพศ มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

2) บุคลากรที่มีอายุ ต่างกัน มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าแม้ว่าอายุจะแตกต่างกันแต่
ความรู้สึกนึกคิดในแต่ละช่วงอายุท่ีมีต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระธีระพงศ์  สุเมโธ ได้
ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุ โดยรวมไม่แตกต่างกันจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อภิปรายได้ว่าระดับการศึกษาของ
บุคลากรที่มีความแตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระธีระพงศ์  
สุเมโธ ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มี ระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ งไว้และภูมิภัทระ  
จันทร์บัว ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด อ าเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรีผลวิจัยพบว่าประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีไม่แตกต่างกันทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเสนอ

ให้ผู้ที่สนใจท าวิจัยในประเด็นท่ีน่าสนใจอีก ดังนี้ 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงพุทธตามหลักธรรมโดยเปลีย่นพื้นที่การศึกษาวิจัยเป็นอ าเภอ 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง 
อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’OPINIONS ON CARRYING OUT NONG WAENG KUANG ADMINISTRATIVE  
ORGAZATION’S WORK IN SI SOMDET DISTRICT, ROI ET PROVINCE 

 
จันแดง ยูชิ1 และ พัชรี ศิลารตัน์2* 

1องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง ร้อยเอ็ด  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุและ ระดับการศึกษา และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดย
รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานรองลงมาได้แก่ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเท่ียวตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยในครั้งน้ี ล าดับความถี่มากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ ควรให้มีแหล่งเงินทุนส าหรับการ
ลงทุน ควรให้มีการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจในชุมชน และควรส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลนักการเมือง ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ :  ความคิดเห็นของประชาชน  การด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
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 
 
บทน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบกระจายอ านาจโดยมีคณะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาจากราษฎรในท้องถิ่นเองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่รัฐให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นตามแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น (จรัส สุวรรณมาลา,2542,หน้า12-15) แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
องค์การบริหารส่วนต าบล จะมีอ านาจในการบริหารงานทั้งงบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ก็ตาม 
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แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหลายกรณี เช่น (เยาวภา ถิ่นชัยภูมิ,2547,หน้า 92) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท่องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับน้อยและ(อรสา พลประเสริฐสุข,2555, หน้า
79)ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท่องถิ่นโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการประเมินว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อเป็นเช่นนี้อาจท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหรือเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและบริการสาธารณะอย่างแท้จริงได้ เพราะ
ผู้บริหารไม่มีข้อมูลเชิงวิชาการว่าการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับใด จึงอาจท าให้ขาดแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเหมาะสมได้ 
 จากปัญหาและความส าคัญ ตลอดจนผลการศึกษาเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่
จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มากยิ่งขึ้น 
วิธดี าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,221 ครัวเรือน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 301 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวม รายด้าน 
และรายข้อ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (One-way ANOVA) 

2) สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านหรือทั้งฉบับโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

3) น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิจัย 

2) ผู้วิจัยไดน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้
เวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 
 
ผลการวิจัย  
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยศึกษาการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ 
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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.) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน 

ด้านที ่ ความคิดเห็นของประชาชน 
ระดับความคิดเห็น 
  S.D. อันดับ แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.45 
4.00 
4.42 
4.22 
4.31 
4.28 

0.36 
0.37 
0.32 
0.30 
0.45 
0.20 

1 
6 
2 
5 
3 
4 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 โดยรวม 4.28 0.17  ระดับมาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง 

อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว ตามล าดับ 

 
ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามเพศ 

ความคิดเห็นของประชาชน 
เพศชาย เพศหญิง  
(n=148  ) (n=153  )  
  S.D.   S.D. t Sig 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ด้านการท่องเที่ยว 
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.ด้านเศรษฐกิจ 
5.ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4.45 
3.98 
4.41 
4.24 
4.32 
4.28 

0.38 
0.38 
0.32 
0.31 
0.44 
0.21 

4.46 
4.02 
4.43 
4.20 
4.31 
4.27 

0.36 
0.37 
0.33 
0.30 
0.46 
0.19 

-0.27 
-0.68 
-0.58 
0.96 
0.17 
0.34 

0.78 
0.50 
0.56 
0.34 
0.86 
0.73 

โดยรวม 4.28 0.17 4.28 0.17 -0.09 0.92 
จากตารางที ่2 พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการด าเนนิงานขององค์การ บริหารส่วน
ต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรสีมเดจ็ จังหวดัรอ้ยเอ็ดโดยรวมและรายดา้นจ าแนกตามอาย ุ

ความคิดเห็นของประชาชน 

อาย ุ
18-30 ปี 
(n=75) 

31-42 ป ี
(n=120) 

43 ปี ขึ้นไป 
(n=106) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ด้านการท่องเที่ยว 
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.43 
4.03 
4.47 

0.37 
0.38 
0.34 

4.43 
4.02 
4.42 

0.37 
0.36 
0.33 

4.50 
3.94 
4.38 

0.36 
0.37 
0.31 
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ความคิดเห็นของประชาชน 

อาย ุ
18-30 ปี 
(n=75) 

31-42 ป ี
(n=120) 

43 ปี ขึ้นไป 
(n=106) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
4.ด้านเศรษฐกิจ 
5.ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

4.23 
4.35 
4.27 

0.28 
0.45 
0.20 

4.23 
4.35 
4.30 

0.32 
0.42 
0.19 

4.21 
4.24 
4.25 

0.30 
0.48 
0.20 

โดยรวม 4.29 0.18 4.29 0.17 4.25 0.17 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่าง และรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 
    ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรสีมเดจ็ จังหวดัร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามระดับการศกึษา 

ความคิดเห็นของประชาชน 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
(n=127) 

มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 
(n=90) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
(n=84) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ด้านการท่องเที่ยว 
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.ด้านเศรษฐกิจ 
5.ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

4.45 
4.00 
4.43 
4.21 
4.34 
4.29 

0.36 
0.38 
0.33 
0.32 
0.42 
0.20 

4.46 
3.98 
4.40 
4.21 
4.26 
4.25 

0.39 
0.35 
0.34 
0.29 
0.46 
0.19 

4.45 
4.00 
4.42 
4.22 
4.31 
4.28 

0.36 
0.38 
0.30 
0.30 
0.49 
0.21 

โดยรวม 4.29 0.17 4.26 0.17 4.28 0.18 
จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย   
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 และเพศชาย 

จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 มีอายุ 31-42 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 มีระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานรองลงมา ได้แก่ ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว  

ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)  

ประชาชนได้เสนอแนะการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก คือ ควรให้มีแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุน ควรให้มีการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจใน
ชุมชน และควรส่งเริมด้านหลักธรรมาภิบาลนักการเมือง ตามล าดับ 
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อภิปรายผล  
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกฎหมายรองรับอยู่ 4 บทบัญญัติหลัก ๆ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น
กรอบใหญ่ในการพัฒนาและจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลท าแผนพัฒนาต าบลผ่านความเห็นชอบของสภา
และให้อ านาจสภาควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนาต า บล และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล จัดท าแผนพัฒนา 3 ประเภท คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 5 ปี แผนพัฒนาประจ าปี แผนยุทธศาสตร์มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาซึ่งจะต้องท าให้เสร็จก่อนจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีอยู่ทั้งหมด 6 ด้าน คือการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของงานวิจัยของ ประเสริฐ  แย้มกลิ่นฟุ้ง (2509, หน้า 31) กล่าวว่า
ทัศนคติจะปรากฏอยู่ในความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องการตัดสินใจเฉพาะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งการเรียงล าดับจากค่านิยมไปสู่
ทัศนคติและความคิดเห็นเป็นการก้าวจากเรื่องทั่วไปไปยังเรื่องเฉพาะจากสภาพจิตหรือความโน้มเอียงที่เริ่มกว้างๆและแคบจน
ในที่สุดแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นเฉพาะเรื่องความความคิดเห็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกัน
จัดท าแผนสอดคล้องกับงานวิจัยของทองอินทร์  ภายศรี ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เหมือนกับเดชาธน  บุญ
ฤทธิ์ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คล้ายกับรจนา  สิทธิเดชได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย  พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และจันทร์เพ็ญ  สุริเทศ ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระหวัน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานเทศบาล
ต าบลกระหวัน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
แวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควงการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง 
ได้แก่ การจัดให้มีการซ่อมแซมถนนเมื่อเกิดความช ารุดอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีถังขยะครบทุกหมู่บ้าน เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนา 3 ประเภท คือ  1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 2) แผนพัฒนา 3 ปี คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าควบคุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 3) แผนด าเนินงาน คือ แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี
งบประมาณนั้น  

464 



รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดบัชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 

2) ด้านการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควงมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ส าคัญแหล่งท่องเที่ยว
และสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งสอดคล้องกับทองอินทร์ ภายศรี ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
การพัฒนาด้านการสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 3) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีการร่วมมือกับชุมชนในการจัดงานประเพณีที่ส าคัญ ๆ ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและ
สถานศึกษาอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับอโนชา  ฉัตรสุวรรณ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 
4 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ ด้านการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เหมือนกับอรสา  พลประเสริฐสุข ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และด้านการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง 

4) ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต
จากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิให้กับกลุ่มอาชีพสอดคล้องกับรจนา สิทธิเดช ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับจันทร์เพ็ญ  สุริเทศ ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระหวัน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย
พบว่า เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปาน 

5) ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อภิปรายผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควงจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุข และจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ืออย่างทั่วถึงสอดคล้องกับทองอินทร์  ภายศรี ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน คือ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การพัฒนา
ด้านการสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และจันทร์เพ็ญ  สุริเทศ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระหวัน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ได้แก่ ด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ  

6) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควงจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความช่วยเหลือ บรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัยอย่างทั่วถึง สอดคล้องรจนา  สิทธิเดช ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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1) ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ ที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องทองอินทร์  ภายศรี ได้
ท าการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร ผลการเปรียบเทียบ จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับเดชาธน  บุญฤทธิ์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกันในทุกด้าน และสอดคล้องกับอโนชา  ฉัตรสุวรรณ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศต่างกัน หมู่บ้านที่อาศัย มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับ .05  

2) ประชาชนท่ีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ท าให้ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดสุชา จันทร์เอม อธิบายว่า การด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติงาน หมายถึง การท างานในหน้าที่ ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ สอดคล้องกับเดชาธน  บุญฤทธิ์ ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน  

3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามความจ าเป็น และความต้องการของประชาชนโดยไม่แยกการด าเนินงานเพื่อประชาชนกลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่ง หรือผู้มีการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งโดยเฉพาะด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประสาท  หลัก
ศิลา (2511, หน้า 398 - 399) กล่าวว่าความคิดเห็นของคนเราเกิดจากการปะทะสังสรรค์ประจ าวันแต่ก็มีภูมิหลังทางสังคม
จ ากัดอยู่ภูมิหลังทางสังคมของแต่ละคนยอ่มเป็นผลถึงการที่คนเรากระท าตอบสนองต่อเหตุการณ์และเกิดความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์นั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของทองอินทร์  ภายศรีได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการเปรียบเทียบ จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและ
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เหมือนกับเดชาธน  บุญฤทธิ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ประชาชน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเน้นศึกษาเฉพาะด้านท่ีมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เป็นต้น 
 2) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กระจายทุกกลุ่มบุคคลในพื้นที่ เช่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้กรุณาให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจมาโดยตลอด  
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

PERSONNEL’S OPINIONS ON GOOD GOVERNANCE-BASED ADMINISTRATION OF TAMBON 
DUNOI ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN CHATURAPHAK PHIMAN DISTRICT, ROI ET 

PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

การวจิัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย กับตัวแปรที่แตกต่างกันด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา, 3) เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย ผลการวิจัย พบว่า 1) 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย  โดยรวมทั้งหกด้าน
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักนิติธรรม 2) ผลการเปรียบเทียบ 
พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) บุคลากรได้เสนอแนะการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก คือ ควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่าง
ยุติธรรม และถูกต้อง เมื่อรับเรื่องไปแล้วก็ควรที่จะด าเนินการทันทีและควรที่จะช้ีแจงให้ประชาชนทราบด้วย และควรมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : 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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บทน า   
หลักธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารประเทศที่รัฐบาลหลายประเทศได้น ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทาง การบริหารรวมทั้ง

ประเทศไทย โดยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ซึ่งรวมสาระส าคัญของรูปแบบการบริหารที่มุ่งการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้บนพื้นฐานความยุติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 เกิดจากแนวคิด
การบริหารราชการแนวใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นถึงการให้บริการของรัฐที่มุ่งประโยชน์
สุขของประชาชน ตลอดถึงการมีส่วนร่วมทางการบริหารของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งพิจารณาได้จากมาตรา 
มาตรา 286 สรุปได้ว่าประชาชนสามารถเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากต าแหน่งได้ถ้าบุคคลดังกล่าวมี
ความประพฤติไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหนา้ที่ และมาตราอื่นอีกหลายมาตราได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
ด าเนินการในภารกิจของภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารที่โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบจากองค์กรอิสระ และประชาชน ซึ่งรวมถึง
การกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การสร้างระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสาธารณะชน
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน (วริศรา รัตนสมัย, 2543, หน้า 1) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหนา้ทีโ่ดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและมีความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2560, หน้า 75) ซึ่งภายใต้อ านาจหน้าที่ดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการดูแล แก้ไขปัญหา 
และให้บริการประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีการพยายามในการจัดการทั้งทรัพยากรบุคคล
และพนักงานฝ่ายต่างๆ อยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันอดีตที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาด้านบุคลากรอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานก็
ต้องมีบุคลากรที่บริหารงานนั้นมีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล แน่นอนที่สุดว่าการบริหารงานเทศบาลทุกที่ล้วนต้องมีปัญหาใน
องค์กรทุกองค์กร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีแก่องค์กร ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะน าไปเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยคือ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด ต่างกัน 3. 
เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

วิธดี าเนินการวิจัย  
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอ

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดู่
น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 110 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 86 คน ใช้การค านวณตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างท าการสุ่มพนักงานเทศบาลต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย  
             เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่ง
ระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 5= มากที่สุด 4 =  มาก  
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3 = ปานกลาง  2=  น้อย 1= น้อยที่สุด       
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่

น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้าน และ
รายข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์  
 2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ค่า t-test และ (One-
Way-ANOVA) หรือ F-test  
 3) ประมวลผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
 4) น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
           การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูตามขั้นตอน ดังนี้ 
     1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิจัย 

2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยท าการช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
ฟัง โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

3) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบแล้วทั้งหมด เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 

ผลการวิจัย  
              1. ความคิดเห็นของบคุลากรที่มตี่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต าบลดู่น้อย  
อ าเภอจตรุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่นอ้ย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสว่นต าบลดู่น้อย อ าเภอจตรุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน 
 

ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 
ระดับความคิดเห็น (n = 86) 

  
S.D. 

 
อันดับ 

 
แปลผล 

1. ด้านหลักนิติธรรม 3.99 0.74 6 มาก 
2. ด้านหลักคณุธรรม 4.21 0.21 1 มาก 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 3.86 0.34 5 มาก 
4. ด้านการมสี่วนร่วม 4.10 0.20 3 มาก 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 4.13 0.24 2 มาก 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 4.07 0.34 4 มาก 

รวม 4.06 0.35 - มาก 
 จากตารางที่ 1. พบว่า ความคิดเหน็ของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรมด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุม้ค่า ด้านหลัก 
ความโปร่งใส และดา้นหลักนติิธรรม 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ่การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็น 
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. ด้านหลักคณุธรรม 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. ด้านการมสี่วนร่วม 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 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนก
ตามอาย ุ

ความคิดเหน็ 

อาย ุ
ไม่เกิน 30 ปี(n = 21) 31-44 ปี(n = 35) 45 ปีขึ้นไป(n = 30) 

 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. ด้านหลักคณุธรรม 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. ด้านการมสี่วนร่วม 4.24 0.07 มาก 3.94 0.16 มาก 4.19 0.17 มาก 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 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
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านการมี
ส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า บุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ความคิดเห็น 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(n = 35) 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 (n = 51) t Sig 

  
S.D. 

 
แปลผล 

  
S.D. 

 
แปลผล 

1. ด้านหลักนิติธรรม 3.51 0.34 มาก 3.61 0.22 มาก 1.51 0.14 
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ความคิดเห็น 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(n = 35) 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 (n = 51) t Sig 

  
S.D. 

 
แปลผล 

  
S.D. 

 
แปลผล 

2. ด้านหลักคณุธรรม 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. ด้านการมสี่วนร่วม 4.16 0.15 มาก 4.06 0.22 มาก 2.27 0.03* 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 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

องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 
ด้านหลักนิติธรรม และด้านหลักความโปร่งใส บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 
ส่วนด้านหลักคุณธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุปผลการวิจัย   

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 มีอายุระหว่าง 31-44 ปี 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความ
โปร่งใส และด้านหลักนิติธรรม 

ผลการเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

บุคลากรได้เสนอแนะความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับ
แรก คือ ควรที่จะปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และถูกต้อง เมื่อรับเรื่องไปแล้วก็ควรที่จะด าเนินการทันทีและควรที่จะ
ช้ีแจงให้ประชาชนทราบด้วย และควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น 

 
อภิปรายผล  

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย ได้วางนโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล โดยยึดหลักการพัฒนา
ทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อัน
ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 34 กล่าวคือ ให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาให้ความเห็น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย ขณะเดียวกันเปิดโอกาสรับฟังความคิดเหน็และวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนด้วย 2) หลักคุณธรรม  ยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม 3) หลักความโปร่งใส  มีการท างานที่สามารถเปิดเผยได้ ตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส มีการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 4)  มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมเสนอปัญหา ความต้องการของชุมชน ร่วมตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา 5) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) หลักความคุ้มค่า  มีการ
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรพัฒน์  โฉมฉลวย (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการ
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พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมความคิดเห็นการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดู่น้อยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาต าบลดู่น้อยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ด้วยการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้ง
มีความรัดกุม และรวดเร็วด้วย และได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงสร้างจิตส านึกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการใช้กฎ ระเบียบด้วยความเป็นธรรม และมีการทบทวน ปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ และกระบวนการด าเนินการ  ใหเ้ป็นธรรม และทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภูมิภัทระ  จันทร์บัว (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลค า
โตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีด้านนิติธรรม อยู่ในระดับมาก จริยา ศรีประทุม(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านนิติธรรม อยู่ใน
ระดับมาก 
 2) ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลดู่น้อยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่กล่าวถึง หลักคุณธรรม ว่าคือ การยึดมั่น
ในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริต จนเป็นนิสัยประจ าชาติ สอดคล้องกับงานวิจัย จิรพัฒน์  โฉมฉลวย (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยพรสุดา ทับทิม(2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสว่นต าบลในจังหวัดสระบรุี ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านหลักความรับผิดชอบ
มีค่าร้อยละสูงสุด รองลงมาคือหลักคุณธรรม 
 3) ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลดู่น้อยได้กระตุ้นและผลักดนัให้ผู้ใต้บงัคับบัญชาปฏิบัตติามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ และมีระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สร้างวัฒนธรรม
ใหม่ในการท างาน มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รับฟังความเห็นจากบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบการจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการสืบค้น และเผยแพร่แก่สาธารณชน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยา เนติประวัติ (2544) ได้กล่าวถึง หลักความโปร่งใส หมายถึง การ
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง  
 4) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อยสร้างจิตส านึกเรื่องการมีส่วนร่วมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้
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มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ  และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรพัฒน์  โฉมฉลวย (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัย
ของจริยา ศรีประทุม (2559). ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัด
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านความมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก 
 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยผู้บริหารท้องถิ่นมี
ความรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นที่เลือกตนเข้ามาเป็นผู้บริหาร รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน ใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ 
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระท าของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิภัทระ  จันทร์บัว (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ใน
ระดับมาก 
 6) ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อยมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น และประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ทั้งนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาได้ค านึงถึงการจัดท าแผนพัฒนา/ โครงการที่สามารถ
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการนั้นในระยะยาวและคุ้มค่าต่อการด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 กล่าวว่า การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นการก าหนดวิธีการท างานเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและสามารถวัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการดังนี้ จัด
ให้มีระดับความคุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจเพื่อพิจารณาว่า ภารกิจใดสมควรท าต่อไป หรือยุบเลิก การจัดซื้อจัดจ้างต้อง
กระท าโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่
ใช้ ราคา การดูแลรักษา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1) บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่
เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย ได้เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(ธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม ส านึกรับผิดชอบ หลักความ
คุ้มค่า และส่งเสริมให้เกิดระบบสรา้งจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัตภิารกิจของบุคลากร โดยยดึหลักธรรมาภิบาล จึง
ท าให้บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ลูธานส์ ฟรีแมน (Luthans Freeman) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะตอบสนองต่อบุคคล สถานการณ์ วัตถุและความ
คิดเห็น โดยมีลักษณะที่คงที่แน่นอน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ และมีรูปแบบการตอบสนองอย่างเดียวกัน 
 2) บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหา รส่วน
ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้   ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงท าให้บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟอสเตอร์ (Foster) 
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กล่าวว่า ประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งของ บุคคล หมู่คณะ เรื่องราวต่าง ๆ หรือสถานการณ์ ความคิดเห็น เกิดขึ้นในตัว
บุคคลจากการได้ยิน ได้พบเห็น ความคุ้นเคย อาจเป็นประสบการณ์ตรงหรืออ่านจากหนังสือโดยไม่ได้พบเห็นจริง เป็น
ประสบการณ์ทางอ้อม 
 3) บุคลากรที่มีระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย ได้จัดท าบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ จึงท าให้บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จริยา ศรีประทุม ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บรหิาร
สังกัดเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลที่มีระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
3.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  ในการวิจัยเรื่อง ความคดิเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยไม่สามารถเขียนงานให้ครอบคลุมปญัหาทกุประเด็นที่น่าสนใจ 
ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท าวจิัยในประเด็นที่น่าสนใจอีก ดังนี ้

1) ควรท าการวิจัยการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล
ในเขตอื่นๆ เพื่อน าข้อมูลทีไ่ด้มาพฒันาปรับปรุงแผนงานการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏบิัติ 
            2) ควรศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้มีการรับรางวัลชนะเลิศการประกวดองค์การบริหารส่วนต าบลทีม่ี
หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลมากกว่าสองครั้ง เพ่ือศึกษาถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และปัจจัย
ที่ส่งผลให้การน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิประสบความส าเร็จ และศึกษาความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในประเด็นที่มาทีไ่ปของ
ความส าเร็จนั้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ค าแนะน า สนับสนุน และ
ตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์ จากดร.พัชรี  ศิลารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
เครื่องมือในการวิจัยให้มีความถูกต้อง ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท าให้
สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 
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การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
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บทคัดย่อ 

สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาคมที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการจัดท าแผนและโครงการ และด้านการ
ตรวจสอบแผนพัฒนา ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาคมซึ่งมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน  มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ล าดับ
ตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบงบประมาณในการจัดท าแผนพัฒนา และ
โครงการต่างๆ มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา มากยิ่งขึ้น และควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลด าเนินการมากยิ่งขึ้น ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาคม การจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบลทุ่งกุลา  
 

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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บทน า 
 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมาบทบาทอ านาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบร่วมทั้งรูปแบบเทศบาล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกข้ันตอน (กรมการปกครอง, 2549, หน้า 7) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การก าหนด
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจและแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งท าให้การก าหนดแผนงานโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหาและความ
ต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การร่วมก าหนดปัญหา และความต้องการ 
การร่วมจัดท าแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล (กรมการปกครอง, 2549, 
หน้า 19) 

เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้ประชาคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ และการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ การร่วมก าหนดปัญหาและความต้องการ การร่วม
จัดท าแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล โดยจัดการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ประชาคมในพื้นที่ร่วมจัดท าแผนดังกล่าวอย่างเต็มที่ จากการสังเกตของผู้วิจัยและการสนทนากับประชาคมในพื้นที่ รวมทั้ง
สรุปปัญหาของเทศบาลปรากฏว่ามปีระชาชนเข้าร่วมเปน็บางส่วน และบางขั้นตอนเท่านั้นทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานท่ี ช่วงเวลา
นัดหมาย ในการประชุมแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน ประชาชนไม่สะดวก หรือติดภารกิจการงานประจ าวัน เป็นผลท าให้
โครงการพัฒนาตามแผนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เทศบาลต าบลทุ่งกุลา 2558, หน้า 1) 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้1.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด2.เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาคมที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน 3.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และน าไปใช้ในการ
พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป 
วิธดี าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งจากเวทีประชาคมของชุมชนนั้นๆ และได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 14 หมู่บ้าน รวม
ทั้งสิ้น 168 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 118 คน ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วนประชากรของชุมชน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล

ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ 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) และน าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียน

นายกเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
2) ผู้วิจัยไดน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้

เวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 
 

ผลการวิจัย  
1.การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวัดร้อยเอ็ด

ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า แผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภมูิ  จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน 

ด้านที ่
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 

ระดับความคิดเห็น 
  S.D. อันดับ แปลผล 

1 
2 
3 
4 

ด้านการก าหนดปัญหาและความตอ้งการ 
ด้านการร่วมจัดท าแผนและโครงการร่วมกัน 
ด้านการร่วมตรวจสอบแผน 
ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล 

4.32 
4.25 
4.23 
4.34 

0.39 
0.59 
0.56 
0.57 

2 
3 
4 
1 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 โดยรวม 4.28 0.41  ระดับมาก 
จากตารางที ่1 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณ

ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการร่วม
จัดท าแผนและโครงการร่วมกัน และด้านการร่วมตรวจสอบแผน ตามล าดับ 
 
ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทยีบการมสี่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งกลุา อ าเภอสวุรรณภูม ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายดา้นจ าแนกตามเพศ  

ความคิดเห็นของประชาชน 
เพศชาย เพศหญิง  

(n=148  ) (n=153  )  
  S.D.   S.D. t Sig 

1.ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ 
2.ด้านการร่วมจัดท าแผนและโครงการร่วมกัน 
3.ด้านการร่วมตรวจสอบแผน 
4.ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล 

4.32 
4.26 
4.25 
4.36 

0.39 
0.58 
0.60 
0.57 

4.31 
4.23 
4.18 
4.31 

0.41 
0.62 
0.47 
0.56 

0.52 
0.71 
0.02 
0.92 

0.89 
0.83 
0.50 
0.70 

โดยรวม 4.30 0.43 4.26 0.35 0.28 0.64 
จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาคมที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 

อ าเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมสี่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านจ าแนกตามอาย ุ

การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1.ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

0.17 
18.35 

2 
115 

0.86 
0.16 

0.53 0.58 

 รวม 18.52 117    
2.ด้านการร่วมจัดท าแผนและโครงการ
ร่วมกัน 

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

0.22 
41.52 

2 
115 

0.11 
0.36 

0.30 0.73 

 รวม 41.74 117    

3.ด้านการร่วมตรวจสอบแผน ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

0.43 
36.81 

2 
115 

0.21 
0.32 

0.68 0.50 

 รวม 37.24 117    

4.ด้านการร่วมตดิตามผลประเมินผล ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

1.08 
36.61 

2 
115 

0.54 
0.31 

1.70 0.18 

 รวม 37.69 117    

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

0.06 
19.75 

2 
115 

0.03 
0.17 

0.16 0.84 

 รวม 19.81 117    

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล   
    ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่าง และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมสี่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1.ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

0.69 
17.83 

2 
115 

0.34 
0.15 

2.22 0.11 

 รวม 18.52 117    
2.ด้านการร่วมจัดท าแผนและโครงการ
ร่วมกัน 

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

1.15 
40.59 

2 
115 

0.58 
0.35 

1.64 0.19 

 รวม 41.74 117    

3.ด้านการร่วมตรวจสอบแผน ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

0.82 
36.42 

2 
115 

0.41 
0.31 

1.29 0.27 

 รวม 37.24 117    

4.ด้านการร่วมตดิตามผลประเมินผล ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

0.95 
36.74 

2 
115 

0.47 
0.31 

1.49 0.22 

 รวม 37.69 117    

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม 

0.16 
19.65 

2 
115 

0.08 
0.17 

0.48 0.62 
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การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

 รวม 19.81 117    

จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา ตา่งกัน มีการมสี่วนร่วมของประชาคมในการจดัท าแผนพัฒนา 
      ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย   
 1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 มีอายุ 41 ปี
ขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.60 และมีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 
ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการร่วมจัดท าแผนและโครงการร่วมกัน 
และด้านการตรวจสอบแผน ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนท่ีมีเพศต่าง อายุต่าง ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
(Null Hypothesis)  

3. ประชาคมได้เสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับ
ตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบงบประมาณในการจัดท าแผนพัฒนา 
และโครงการต่างๆ มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา มากยิ่งขึ้น 
และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลด าเนินการมากยิ่งข้ึน ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล  

1. การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัดท า
แผนพัฒนาประจ าปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมเข้าร่วมในการจัดท าแผนเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นในทุกขั้นตอนของการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับ สุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์(2556) ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1) ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า ประชาคมต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลาในทุกขั้นตอนของการจัดท าแผน เพื่อเสนอความต้องการ 
ความเดือดร้อน และของบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการก าหนดปัญหาและความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์  (2556)  ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ด้านการน าไปปฏิบัติหรือด าเนินการ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีศักดิ์ นพเกสร(2541)ได้ให้
ความหมายของประชาคมต าบลไว้ว่า ประชาคม หมายถึงการที่ประชาชนจ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกัน
หรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ 
มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง และมีระบบการจัดการในระดับกลุ่ม  
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2) ด้านการร่วมจัดท าแผนและโครงการร่วมกัน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมจัดท าแผนและโครงการร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจต้องการน าปัญหาของหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผน และโครงการให้ครบถ้วนในแผนพัฒนา 
อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาคมมีส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ (2556) ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมพันธ์ เตชะอธิก (2541)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของประชาคมไว้ว่าประกอบด้วยปัจจัยส าคัญดัง ข้อ 1) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
คนในองค์กรหรือกลุ่มประชาคมจะต้องมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกัน รู้และเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางข้างที่จะไปด้วยกันหรือท า
กิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันจึงมีความจ าเป็น  

3) ด้านการร่วมตรวจสอบแผน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตรวจสอบแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาคม
อาจเห็นว่าด้านการตรวจสอบแผนพัฒนาประชาคมจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมให้มาก และอีกประการหนึ่งเทศบาลต าบลได้เปิด
โอกาสให้ประชาคมเข้าไปมีส่วนร่วมได้เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตรวจสอบแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และ ยุภาพร ยุภาศ (2560) ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

4) ด้านการร่วมติดตามผลประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ประชาคมอาจเห็นว่าการติดตามประเมินผลในแผนงานโครงการต่างๆ ของเทศบาล ประชาคมควรเข้าร่วมติดตามและ
ประเมินผลในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ ทุกแผนงานทุกโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อาจ
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาลของต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ (2556)ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คล้ายกับแนวคิด
ของ ทวีทอง หงส์วิวัตน์ (2527) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อ 3) ด้านการ
ตรวจสอบแผน ร่วมติดสอบแผนโครงการ ตรวจสอบการบริหารงาน ตรวจสอบระบบขั้นตอนการท างาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1) เพศ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
จัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน พบว่าไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาคมไม่ว่าจะ
เป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเพศใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละเพศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาน าพาเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขส่วนรวม ดังนั้น ประชาคมทั้งเพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่ ง
กุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ
(2560)ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน โดยรวม มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน คล้ายกับภคมน อินทร์น้อยได้ท า
การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลน้ าคอกจ าแนกตามเพศ ใน
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ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และกิจจา โพแดนได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน 

2) อายุ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ (Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาคมไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดจะมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า
ช่วงอายุใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับทุกช่วงอายุต่างกันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาน าพาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขส่วนรวม 
ดังนั้น ประชาคมทั้งสามช่วงอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคมน อินทร์น้อย (2558) ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ าแนกตาม อายุ  ต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
และสุเนติลักษณ์ ยกเทพ และ ยุภาพร ยุภาศ (2560)  ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุ ต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไม่แตกต่างกัน 

3) ระดับการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมสี่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่าง
กัน ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาคมไม่ว่าจะเป็นจะอยู่ในระดับ
การศึกษาใด จะมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มากน้อย
เพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าระดับการศึกษานั้นๆ แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสทุกระดับการศึกษาต่างกันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาน าพาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขส่วนรวม ดังนั้น ประชาคมทั้งสามระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรารักษ์ ฮาดดา และรัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์(2556) ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัย พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม การศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ ไม่แตกต่างกัน และภคมน อินทร์น้อย (2558) ได้ท าการวิจัย การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ าแนกตาม ระดับ
การศึกษา  ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) จากการวิจัยพบว่า ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น  ควรวิจัย อุปสรรค และปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการตรวจสอบแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

2) จากการวิจัยพบว่า ด้านการติดตามประเมินผล เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้น ควรวิจัย บทบาทของประชาคมใน
การร่วมติดตามการประเมินผลในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   
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483 



รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดบัชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

PERSONNEL’S OPINIONS ON GOOD GOVERNANCE-BASED ADMINISTRATION AT TAMBON 
THUNG KULA MUNICIPALITY IN SUWANNAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINEC  

 
                         อนุภาส  มังสระคู1* พัชรี ศิลารัตน์2 และ จิราภรณ์ ผันสว่าง3   

1เทศบาลต าบลทุ่งกุลา ร้อยเอ็ด 
2,3มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

*corresponding author e-mail : Anupas112514@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
สารนิพนธ์น้ี มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกับตัวแปรด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า 
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ เทศบาลควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล, เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริหารของเทศบาลผ่านสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  และ ควรมีการจัดหน่วย
ให้บริการประชาชนอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง โดยแจ้งแผนงานการออกหน่วยผ่านสื่อล่วงหน้า  
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของบุคลากร  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เทศบาลต าบลทุ่งกุลา 

 
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 
 
บทน า   

ประเทศไทยได้น าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิรูปการเมือง โดยได้วางรากฐานแนวคิดนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยในหลายประเดน็ เช่นความโปร่งใสการตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และ
การกระจายอ านาจในปัจจุบันหลักธรรมาภิบาลได้กลายเป็นมาตรฐานสากลที่องค์การและหน่วยงานทั่วไปต้องการให้เกิดขึ้น 
ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ทั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีข้อสรุปร่วมกันว่า เป็นกุญแจส าคัญประการหนึ่งที่จะน าไปสู่
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ความส าเร็จในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน  หลักธรรมาภิบาล หรืออาจ
เรียกได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” 
หมายถึงการปกครองที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการ
อยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข 
สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน การปฏิรูปการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี (Good Governance) เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน จะท าให้
สังคมมีความยุติธรรม มีความโปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครอง
แบบประชาธิปไตยซึ่งเปน็หลกัที่ให้สามารถอยู่รว่มกันอย่างสงบสุขไทยต้องน าหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) มาใช้ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ โดยมีหลักการพื้นฐานที่ส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความส านึก
รับผิดชอบและหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542) เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
อดีตที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ล้วนต้องมีปัญหาในองค์กรทุกองค์กร อาทิเช่น 
ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ที่ไม่เพียงพอต่อหน่วยงานและปัญหาที่มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณต่อการบริหารงานในการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในหน่วยงานเป็นต้น เมื่อน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้บริหารงานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คือการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วิธดี าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

รวมทั้งสิ้น 107 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 85 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ

เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้ง
โดยรวม รายด้าน และรายข้อ และเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว โดยใช้ F-test (One-way ANOVA) 

2) สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านหรือทั้งฉบับโดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

3) น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
ในการศึกษาครั้งนีไ้ดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนนายก

เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
2) ผู้วิจัยไดน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟังให้เวลาใน

การตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 
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ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหาร งานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. ด้านหลักนิติธรรม 
2. ด้านหลักคุณธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส  
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
5 .ด้านหลักความรับผิดชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 

4.48 
4.07 
4.30 
4.31 
4.34 
4.43 

0.35 
0.24 
0.30 
0.38 
0.21 
0.32 

1 
6 
5 
4 
3 
2 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.32 0.17 - มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลทุ่ง

กุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหกด้าน 
เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม ตามล าดับ 
 
ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามเพศ 

การบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

เพศชาย 
(n=51) 

เพศหญิง  
(n=34)  

  S.D.   S.D. t Sig 
1. ด้านหลักนิติธรรม 
2. ด้านหลักคณุธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 

4.45 
4.06 
4.31 
4.31 
4.34 
4.43 

0.38 
0.23 
0.30 
0.37 
0.21 
0.32 

4.52 
4.09 
4.29 
4.29 
4.34 
4.42 

0.31 
0.24 
0.31 
0.39 
0.20 
0.32 

0.86 
0.90 
0.92 
0.68 
0.75 
0.94 

0.41 
0.60 
0.77 
0.85 
0.97 
0.92 

โดยรวม 4.32 0.18 4.33 0.17 0.89 0.83 
 จากตารางที ่2 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน 
   ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

การบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

อาย ุ
20-30 ป ี
(n=29) 

31-50 ปี 
(n=32) 

41 ปีขึน้ไป 
(n=24) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านหลักนิติธรรม 
2. ด้านหลักคณุธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 

4.51 
4.10 
4.29 
4.22 
4.39 

0.38 
0.23 
0.32 
0.43 
0.18 

4.46 
4.03 
4.26 
4.34 
4.31 

0.35 
0.23 
0.31 
0.35 
0.21 

4.47 
4.09 
4.37 
4.35 
4.33 

0.32 
0.24 
0.27 
0.34 
0.23 
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การบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

อาย ุ
20-30 ป ี
(n=29) 

31-50 ปี 
(n=32) 

41 ปีขึน้ไป 
(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 
จากตารางที ่3 พบว่า บุคลากร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การบริหารงานตามหลักธรรมา 
ภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี
(n=30) 

ระดับปริญญาตรี 
(n=45) 

ระดับปริญญาโทขึ้น
ไป (n=10) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านหลักนิติธรรม 
2. ด้านหลักคณุธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 

4.42 
4.10 
4.32 
4.38 
4.34 
4.41 

0.37 
0.21 
0.29 
0.32 
0.22 
0.28 

4.54 
4.06 
4.31 
4.25 
4.35 
4.46 

0.34 
0.26 
0.30 
0.42 
0.21 
0.34 

4.38 
4.04 
4.21 
4.33 
4.32 
4.33 

0.28 
0.20 
0.36 
0.32 
0.15 
0.31 

โดยรวม 4.33 0.17 4.33 0.18 4.27 0.19 
จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย   
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เพศหญิง 

จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65 และมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 ผลการวิจัยความคดิเห็นของบุคลากรที่มตีอ่การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม 

ผลการเปรียบเทียบ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

บุคลากรได้เสนอแนะความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับความถีสู่งไปหาต่ า สามอันดับแรก คือ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพของเทศบาล,  เทศบาลควรเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริหารของเทศบาลเพิ่มขึ้นโดยเลือกสื่อที่สามารถเข้าถึงตัวของ
ประชาชนได้ เช่น เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว เป็นต้น และ เทศบาลควรมีการจัดหน่วยให้บริการประชาชน
อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึงโดยควรจัดท าตารางในการออกหน่วยให้บริการประชาชนล่วงหน้าและแจ้งให้กับประชาชนในแต่ละ
พืน้ท่ีทราบโดยทั่วกัน ตามล าดับ 
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อภิปรายผล  
1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งงกุลา อ าเภอ
สุวรรณภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต าบลทุ่งกุลาได้มกีารบรหิารงานโดยน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาล เทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิทยา บวรวัฒนา (2546, หน้า 2) กล่าวว่า การ
บริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วย
ความเต็มใจด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เหมือนแนวคิดของจันทรานี สงวนนาม 
(2536, หน้า 4) ได้สรุปว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ 
กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหารแต่
ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้  หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับพัชรี ศิริปรุ ได้ท าการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลปรุใหญ ่อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และณฐภณ ชัยชนะ ได้ท าการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1. ด้านหลักนิติธรรม บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลบริหารงาน
โดยยึดหลักการและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของเทศบาลอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลด้าน
ความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 แบ่งอ านาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับ หรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอ านาจ
หน้าท่ีที่จะเลือกปฏิบัติ  

2. ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรมีระดับความคิดเห็นตอ่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธเนศ เธียร
นันท์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลท่าช้าง อ าเภอ
เมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลท่าช้าง 
อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในด้านหลักนิติธรรม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  โดยมีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักคุณธรรม
อยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับดีมาก ตามล าดับ และด้าน
หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีมาก แต่มีความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย 

3. ด้านหลักความโปร่งใส บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
ทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาล
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคลากรติดตามตรวจสอบแผนงาน/โครงการต่างๆ จัดให้มีการรายงานผลการรับ-จ่ายเงิน และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ณฐภณ ชัยชนะ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี  พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านหลักความโปร่งใสพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และธเนศ เธียรนันท์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลท่า ช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
พบว่า โดยภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับดีมาก  
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 4. ด้านหลักการมีสว่นรว่ม พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นตอ่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่ง
กุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต าบลทุ่ง
กุลาได้เปิดโอกาสให้บุคลากร ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับธเนศ เธียรนันท์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีมาก
คล้ายกับณฐภณ ชัยชนะได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และพัชรี ศิริปรุ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นของ ของประชาชน โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือหลักการมีส่วนร่วม 

5. ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า เทศบาลต าบลทุ่งกุลามีความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบความส าเร็จ เอาใจใส่ต่อปัญหาของประชาชนและ
ชุมชน ตระหนักในสิทธิและหน้าท่ี และส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา มา สอดคล้องกับแนวคิดชัยอนันต์ สมุทรวา
นิช (2543, หน้า 12) การจัดการที่ดีโดยหลักสากลจะประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน หมายถึง การมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมคล้ายกับแนวคิดของสถาบันราชประชาสมาสัย (2549, หน้า 6) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง ขบวนการหรือข้ันตอนในการท างาน หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีจัดขึ้นในสถาบันฯ เริ่มจากงานในหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละคน งานที่ได้รับค าสั่งให้ท า หรืองานที่ร่วมกันท า จะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาซึ่งสอดคล้อง
ผลการวิจัยของณฐภณ ชัยชนะ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรีพบว่าโดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้าน
ความรับผิดชอบ และนันทนา อุทรักษ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบลที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบลที่มี
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า  

6. ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีระดบัความคิดเหน็ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลได้มีการประชุม
วางแผนลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคุมก ากับให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐภณ ชัยชนะ ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์  จังหวัด
ชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักความคุ้มค่าพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนันทนา อุทรักษ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบลที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล
ต าบลที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่
ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

1) บุคลากรมีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเนื่องจากเทศบาลต าบลทุ่งกุลามีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติจึงท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องแนวคิดสุชาติ ประชากุล การบริหารเป็นศิลปะในการใช้
คนและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ และแนวคิดสมคิด บางโม การบริหารเป็นศิลปะในการใช้
คน เป็นการจัดการโดยอาศัยคน เงินและวัสดุเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  

2) บุคลากรมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากเทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดี ที่ให้ความส าคัญกับ
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บุคลากรทุกคน จึงท าให้บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องแนวคิดมัลลิกา ต้นสอน การก าหนด
แนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ต้องการ และแนวคิดสุชาติ ประชากุล การบริหารเป็นศิลปะในการใช้คนและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ 

3) บุคลากรมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเนื่องจากเทศบาลมีการแบ่งงานตามความรู้
ความสามารถความเหมาะสมตามระดับการศึกษาของบุคลากร มีความสอดคล้องกับต าแหน่งนั้นๆ จึงท าให้บุคลากรที่มีการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมคิด บางโมเป็นการศิลปะในการใช้คน เป็นการจัดการโดยอาศัยคน เงิน
และวัสดุเป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นการจัดการของบุคคลและกลุ่มบุคคลในต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทุ่งกุลาที่ทราบจากผลการวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาจาก

ประชากร ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลทุ่งกุลาเท่านั้น ถ้ามีการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ในสังกัดอื่น
หรือในเขตพื้นท่ีอื่นๆ จะสามารถน าผลการวิจยัมาศึกษาเปรียบเทียบจนได้ข้อสรปุท่ีสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงได้
อย่างกว้างขวางต่อไป ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ดังกล่าว  
นอกจากน้ีจะท าให้ได้ข้อค้นพบท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานของเทศบาลกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพล
สัมพันธ์ หรือแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อเช่ือมโยงวิธีการวางรากฐานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลอย่างเป็น
ระบบและเกิดความต่อเนื่อง 

3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของงาน
ด้านต่างๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุม
ภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ท าบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อ าเภอ เมือง จังหวัดตาก จ านวน 
5 คน พบว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดท าบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักที่ส าคัญ คือ 1) ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี 2) ด้านประสบการณ์ ส่วนใหญ่มาจากการปฏิบัติอย่างเป็นประจ า
สืบกันมา 3) ด้านการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง จึงส่งผลให้การท าบัญชีและงบการเงินไม่
ถูกต้อง ส่วนด้านการควบคุมภายในให้ความส าคัญในแต่ละด้านตามหลัก COSO ดังนั้นการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์
ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค ส่วนใหญ่จึงไม่ปัญหา 
 
ค าส าคัญ : การจัดท าบัญชี  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  
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน” เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในการ
เสริมสร้างความมั่งคงของชาติสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในด้าน
วิถีไทยวิถีพอเพียงด้วยการส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการ
ออมทุกข่วงอาย ุซึ่งท่ีผ่านมากรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนการส่งเสริมการออมของชุมชนและเป็นแหล่ง
ทุนของชุมชนในการประกอบอาชีพ พร้อมกับมีการด าเนินการส่งเสริมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนในพื้นที่หมู่บ้าน
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยการเสริมสร้างให้ชุมชนมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ช่วยกันร่วมคิด ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มี
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตบนฐาน
ทรัพยากร ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 พ.ศ. 2550 – 2554 ) โดยการรวมตัวกันดังกล่าวก่อให้เกิดการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ทั้งนี้จึงมีข้อก าหนดหลักการและหลักเกณฑ์ของกลุ่มร่วมกันบนฐานแหง่ความสามัคคี มีจิตสาธารณะ มีความ
เอื้ออารีต่อกัน มีการแบ่งปันและมีความเสียสละเพื่อมุ่งไปสู่ชุมขนท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป    
 การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อชุมชนนับเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาชุมชนตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ซึ่งมุ่งให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ส่งผลให้เกิดการออม พร้อมกับด าเนินการบริหารจดัการเงินออมเหลา่นั้นให้มีประสทิธิภาพและมีคุณธรรมเพื่อพึ่งพาตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,2556) ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการ
ประหยัดและออมเงินในรูปของเงินฝาก สนับสนุนการประกอบอาชีพรวมถึงสวัสดิการของสมาชิก ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนเพราะเงินทุนคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ ในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ของ
ชุมชนดังกล่าวเป็นเรื่องของการบริหารเงิน ซึ่งนอกจากจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ การไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็น
ประการส าคัญแล้วการจัดท าทะเบียนเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญยิ่ง (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2552) จึงจ าเป็นต้องมีระบบการควบคุมการเงินให้รัดกุมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยป้องกันการเสียหายอันอาจจะเกิดจากความบกพร่องในการบริหารงานของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยในการควบคุมทางการเงินที่ดีที่สุดคือ “การจัดท าบัญชี” (ถนอมพรรณ ดิษฐ์สันเทียะ, 2544 : อ้างอิง
แนวคิดเกี่ยวกับจัดท าบัญชีกลุ่มออมทรัพย์) เพราะการจัดท าบัญชีจะสามารถแสดงรายการและฐานะการเงินของกลุ่มออม
ทรัพย์ว่ามีความก้าวหน้า ทรงตัว หรือตกต่ าประการใด และยังถือเป็นเกราะป้องกันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้เป็นอย่างดี
เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้ตลอดเวลา “การควบคุมภายใน” (Internal Control)” (Galloway  D.J. 
(1994)) หมายถึง แผนจัดแบ่งส่วนงาน วิธีการปฏิบัติงานที่ประสานกัน และมาตรการต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติในกิจการ เพื่อดูแล
รักษาสินทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางบัญชีอย่างทันเวลา เพื่อช่วยน าพาองค์กรให้บรรลุถึง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ตั้งไว้ส าเร็จ ซึ่งจะท าให้ความเช่ือมั่นได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็น ไปอย่างมีระเบียบและ
ประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร  การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบการทุจริต
และข้อผิดพลาด ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
หรือ COSO   
 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนที่เน้นการด าเนิ นงานให้มี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการทุจริต ฉ้อโกง การจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในจะเป็นส่วนที่ส าคัญใน
การช่วยลดข้อผิดพลาดและการทุจริตนั้นได้ ทั้งนี้การส่งเสริมการอบรมแก่คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
บริหารกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนนั้น ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถตลอดจนการสร้างความตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552 : ออนไลน์)) ก็นับเป็นแนวทางในการจัดระเบียบให้แก่สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุขตั้งอยู่บนความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย  

ชุมชนบ้านหนองหลวง - แหลมแค เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กแห่งหนึ่งของเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตากซึ่งจากที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่การบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค ได้จัดท าบัญชีตามรูปแบบที่ตนเองเข้าใจและ
ขึ้นอยู่กับความถนัดและประสบการณ์ของกรรมการโดยเฉพาะเป็นประธานและเหรัญญิก ซึ่งรูปแบบที่ทางราชการถ่ายทอดให้
จะน ามาใช้ปฏิบัติเพียงบางรายการเท่าน้ัน ซึ่งอาจน ามาสู่ปัญหาต่างๆ ต่อการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง  
– แหลมแค  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อจะได้ศึกษาปัญหาจากการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์รวมไปถึงการควบคุม  
ภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดท าบัญชีและการน าเสนองบการเงินได้ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะ 
น าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไปของชุมชน  

วิธีด าเนินการวิจัย   
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน  
บ้านหนองหลวง – แหลมแค  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีและการควบคมุ  
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ตัวแปรตาม 
การจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน แบ่งเป็น 
1. ด้านความสามารถในการจัดท าบัญชี 
2. ด้านความเข้าใจในการจดัท าบญัช ี
3. ด้านการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชี 

 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ  
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก ่

เพศ  อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและระยะเวลา
ในการท างาน  

 
 

ภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการแก้ไข  
ปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก   

ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้าน  
หนองหลวง – แหลมแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ดังนี้    

 
 
 
 
 
 

 ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวนทั้งสิ้น 5 คน และผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 การศึกษาใช้วิธีการเก็บรักษาข้อมูล  2 ลักษณะ คือ 
   1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถามของผู้มหีน้าท่ีจัดท าบัญชีเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดท าบัญชีและการควบคุมภายในรวมถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
    2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาชุมชนเมือง พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ บทความ ระบบออนไลน์ 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การอธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และน าเสนอในรูปของตาราง
ประกอบการบรรยาย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดท าขึ้น โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1   ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพการเป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2   การจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
 ส่วนท่ี 3   การควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
 ส่วนท่ี 4   ปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
 ส่วนท่ี 5   แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการและผู้จัดท าบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนของเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
- เพศ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดท าบัญชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากว่าเป็นเพศชาย  
- อาย ุแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดท าบัญชี ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมาจะมีอายุ

อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี ตามล าดับ 
- วุฒิการศึกษา แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดท าบัญชี ส่วนใหญ่จะมีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

รองลงมาจะมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาช้ันต้น ม.3 และระดับมัธยมศึกษาช้ันปลาย ม.6 ตามล าดับ 
- อาชีพ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดท าบัญชี ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รองลงมาจะมี

อาชีพรับจ้างทั่วไป ตามล าดับ 
- ระยะเวลาในการท างาน แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการและผู้จัดท าบัญชี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานที่

กลุ่มออมทรัพย์ระยะ 7 ปีข้ึนไป รองลงมาจะมีประสบการณ์ในการท างานเป็นระยะเวลา 3 – 4 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ความสามารถในการจัดท าบัญชี  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนนี้จะ
แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ได้แก ่
 2.1 ด้านความสามารถในการจัดท าบัญชี 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการจัดท าบัญชีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่สามารถจัดท าบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนได้ โ ดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือสามารถตรวจสอบยอดเงินสัจจะสะสมประจ าเดือนกับสมุดบันทึกบัญชีหรือทะเบียนคุมยอดเงิน
สัจจะสะสมได้ สามารถตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มออมทรัพย์ที่ค้างช าระได้ สามารถค านวณเงินปันผลได้และกลุ่ม
ออมทรัพย์ของท่านมีการวางระบบบัญชี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 รองลงมาคือกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนของท่านมีจ านวนผู้จัดท าบัญชี
เพียงพอหรือไม่ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 และรองลงมาคือสามารถจัดท าบัญชีรับ–จ่ายเงินสดได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 
 2.2 ด้านความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจในการจัดท าบัญชีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ทีความเข้าใจบัญชีเงินสด – บัญชีเงินฝากธนาคารและทะเบียนรายช่ือ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือมีความเข้าใจบัญชีเงินสัจจะสะสมและบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่
สมาชิก งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินและทะเบียนคุมเงินกู้ยืมแก่สมาชิก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือมีความ
เข้าใจทะเบียนคุมยอดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสมาชิกและทะเบียนคุมหนังสือสัญญากู้เงิน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 และรองลงมาคือมี
ความเข้าใจเกีย่วกับบัญชีสินทรัพย์และทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสมโดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 ตามล าดับ 
 2.3 ด้านปริมาณอุปกรณ์ในการท างาน 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเหมาะสมของปริมาณอุปกรณ์ในการท างานอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การจัดท าบัญชี โดยมีค่าเฉลี่ย 2.80 รองลงมาคือมีความเหมาะสมของปริมาณตู้เก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชี โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.60 และรองลงมาคือมีความเหมาะสมของสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.20 
ตามล าดับ 
 2.4 ด้านการอบรมหรือการพัฒนาความรู้ด้านบัญชี 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการด้านการอบรมหรือการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่เคยมีประสบการณ์ด้านการจัดท า
บัญชีมาก่อนและและพร้อมในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 รองลงมาคือเคยได้รับการอบรม
ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีมาก่อน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 3  การควบคุมภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนนี้จะแสดงเป็น
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งออกเป็นตามแนวคิด  5 ข้อ ดังนี ้ 
 3.1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาพรวมของสภาพแวดล้อมการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ทางกลุ่มมีการป้องกันมิให้คณะกรรมการหรือสมาชิกปฏิบัติตน
ในลักษณะที่มีความขัดแย้งด้านประโยชน์ส่วนตนกับกิจการของกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือมีการสื่อสารและการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 และรองลงมาคือ มีการ
มอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบภายในกลุ่มออมทรัพย์ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การมีประสิทธิภาพในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการและการมีประสบการณ์ของคณะกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกลุ่มโดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 ตามล าดับ 
 3.2 ด้านการประเมินความเสี่ยง 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับของการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่หากคณะกรรมการขาดการวางแผนการปฏิบัติงานจะส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มเพียงใด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือการติดตามหนี้จากการให้กู้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00 
รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย มีความส าคัญกับกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 2.60 

496 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

รองลงมาคือกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนของท่านมีความเสี่ยงในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 และรองลงมาคือการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบ่อยจนส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของทางกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนโดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 ตามล าดับ 
 
 3.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับของกิจกรรมการควบคุมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่กิจกรรมก าหนดให้มีการช้ีแจงด้านการเงิน การบัญชีของกลุ่มและมีการ
ควบคุมทรัพย์สินและการบันทึกรายการข้อมูลของทรัพย์สินต่าง ๆ ของกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือการแบ่งแยก
หน้าท่ีการท างานให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและทักษะที่มขีองคณะกรรมการกลุ่มและมีการสอบทานการด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เป็นระยะ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 และรองลงมาคือการอนุมัติรายการ เช่นการอนุมัติก ารให้เงินกู้ยืมแก่
สมาชิก การอนุมัติการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 ตามล าดับ 
 3.4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับของสารสนเทศและการสือ่สารอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นให้กับคณะกรรมการและสมาชิกภายใน
กลุ่มออมทรัพย์ได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 รองลงมาคือ มีการจัดเก็บเอกสารอย่างครบถ้วน เป็นระเบียบ เป็น
หมวดเป็นหมู่ได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 รองลงมาคือมีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การรับเงิน
ออม การให้กู้ยืม เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00 และรองลงมาคือมีการจัดท าและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน ด้าน
การเงินและการปฏิบัติงานของกลุ่มน าได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต เป็น
ต้น โดยมีค่าเฉลี่ย 2.00 ตามล าดับ 
 3.5 ด้านการติดตามและการประเมินผล 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับของการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือมีการติดตามผลการแก้ไข ปัญหา ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น มี
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของกลุ่มร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนและมีการประเมินประสิทธิภาพจากการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทางกลุ่มที่ได้วางไว้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 
และรองลงมาคือมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4   ปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
ปัญหา ผลการศึกษา 

1. ด้านการจัดท าบัญช ี ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในการจัดท าบัญชีเท่าท่ีควร 
2. ด้านการจัดท างบการเงิน ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคู่มือและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลทางการเงินและการบัญชี 
3. ด้านการควบคุมภายใน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน มีการประชุมทุกเดือน 
4. ด้านอื่น ๆ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดท าบัญชีมีน้อย 

 
 ส่วนที่ 5  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 

ปัญหา ผลการศึกษา 

1. ด้านการจัดท าบัญช ี ควรส่งเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ด้านการจัดท างบการเงิน ควรได้รับการการแนะน าและสอนวิธีการจัดท างบการเงินจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ด้านการควบคุมภายใน เน้นความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ ความเสียสละและความไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
4. ด้านอื่น ๆ ควรน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

การอภิปรายผล 
ทางกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค ควรให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เข้ารับการอบรมจากส านักงานพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่คอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์โดยตรง 

497 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 
นอกจากนี้การบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามคู่มือและแผนการปฏิบัติงานได้วางเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างเดียวกันเพื่อง่ายและ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อีกทาง นอกจากนี้ควร
จะจัดจ้างพนักงานบัญชีที่จบตรงสาขามาปฏิบัติเพื่อจะได้เรียนรู้งานได้อย่างเร็วขึ้นกว่าคนที่จบไม่ตรงสาขา (กรวิกา ไชยวงศ์  
(บทคัดย่อ) การศึกษาศักยภาพด้านการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในเขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบ่ง ออกเป็น 3 
ประเด็นหลัก คือ ด้านระดับการศึกษาเพราะผู้ท าบัญชีส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษาและทุกกลุ่มฯ ไม่ได้จัดท า
บัญชีในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเหมือนกิจการที่มุ่งหวังผลก าไร แต่เป็นลักษณะของการจัดท าบัญชีตามความเข้าใจเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง  ด้านประสบการณ์ของผู้ท าบัญชีส่วนใหญ่มีความสามารถและความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชีจากการปฏิบัติเป็นประจ าตามที่ปฏิบัติกันสืบมา ด้านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบัญชีอยู่ในระดับปานกลางจึงท า
ให้สามารถจัดท าบัญชีเฉพาะในส่วนที่ปฏิบัติอยู่แล้วเป็นประจ า และทางกลุ่มฯ ก็ไม่มีคู่มือหรือต้นแบบในการจัดท าบัญชีกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต} และทางกลุ่มออมทรัพย์จะต้องจัดท างบการเงินให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้
เป็นไปตามคู่มือและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินและการบัญชีของส านักงานพัฒนาชุมชนเมือง(พ.ศ. 2542) 
นอกจากน้ีทางกลุ่มออมทรัพย์ควรจะมีอุปกรณ์ในการปฏิบัตงิาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ เอกสาร ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ ให้
เพียงพอ ครบถ้วนและเหมาะสม ก็จะช่วยให้การด าเนินงานสะดวก รวดเร็วข้ึนกว่าการท าบัญชีด้วยมือ และควรจะส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อช่วยให้การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ด้านการควบคุมภายใน ทางกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองหลวง – แหลมแค มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน มีการจัดประชุมสมาชิกอย่างน้อยทุกเดือนเพื่อแจ้งผลการด าเนินงานและรวมไปถึงการจ่ายเงินปัน
ผลแก่สมาชิก โดยในกิจกรรมการควบคุมภายในจะเน้นให้มีการตรวจสอบระบบการเงินของทางกลุ่มฯ เป็นประจ าทุกเดือน ณ 
ที่ท าการของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง มีการสอบทานการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เป็นระยะ มีการ
ตรวจสอบการอนุมัติการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและรวมไปถึงการควบคุมสินทรัพย์และก าหนดให้มีการช้ีแจงด้านการเงินและ
การบัญชีของกลุ่มอย่างโปร่งใส โดยเน้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินจากใบส าคัญจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่มออมทรัพย์ ทะเบียนคุมยอดต่าง ๆ หากพบข้อผิดพลาดก็จะรีบท าการแก้ไขร่วมกันทันที
(ประเสริฐ กายาไชย (2550) ได้ศึกษาเรื่องการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่
17 ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายผลการศึกษาพบว่าการควบคุมภายในของกลุ่มฯ ที่สมาชิกให้ความส าคัญมากที่
สุดแต่ละด้าน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ด้านการ
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การติดตามหนี้ท่ีไม่มีคุณภาพ ด้านกิจกรรมการควบคุม ได้แก่ การก าหนดให้มีการชี้แจงบัญชีรายรับ-
รายจ่ายของกลุ่มฯ ให้สมาชิกทราบทุกระยะ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ และด้านการติดตามประเมินผล ได้แก่ การติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบของกลุ่มฯ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะการจัดท าบัญชีทรัพย์สิน
และทรัพยากรของกลุ่มฯ นอกจากน้ีให้ความส าคัญในเรื่องของความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความเสียสละและความไว้วางใจ 
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์กติกาที่ตกลงไว้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์และเงื่อนไขของทางชุมชนจึงส่งผลให้การควบคุมภายในเป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันเสมอ จึงส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาในการ
ควบคุมภายในนอกจากน้ีทางกลุ่มยังมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตโดยเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ 

สรุปผลการวิจัย   
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยส่วนใหญ่จะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เป็นระยะเวลา 7 ปีข้ึนไป 

2. การจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์จากการตอบแบบสอบถาม 
 2.1 ด้านความสามารถในการจัดท าบัญชี 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสามารถ มาก เพราะสามารถจัดท าบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืม

ของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนได้  
 2.2 ด้านความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
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 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสามารถ มาก เพราะจะเข้าใจในเรื่องบัญชีเงินสด – บัญชี
เงินฝากธนาคารและทะเบียนรายชื่อสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน  

 2.3 ด้านปริมาณอุปกรณ์ในการท างาน 
   พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเพียงพอ น้อย เพราะวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
จัดท าบัญชี มีอยู่ในปริมาณจ ากัด รองลงมาตู้เก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชี โต๊ะ เก้าอี้และสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 2.4 ด้านการอบรมหรือการพัฒนาความรู้ด้านบัญชี 
    พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นในด้านการพัฒนาระดับ ปานกลาง เพราะส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ด้านการจัดท าบัญชีมาก่อนและมีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม  

 
3. การควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์จากการตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิด COSO 
 3.1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

    พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ  ทางกลุ่มออมทรัพย์มีการป้องกันมิให้
คณะกรรมการหรือสมาชิกปฏิบัติตนในลักษณะที่มีความขัดแย้งด้านประโยชน์ส่วนตนกับกิจการของกลุ่ม  

 3.2 ด้านการประเมินความเสี่ยง 
  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ความเสี่ยงถ้าหากคณะกรรมการขาดการ

วางแผนการปฏิบัติงานจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเพียงใด  
 3.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม 

    พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ก าหนดให้มีการช้ีแจงด้านการเงิน การ
บัญชีของกลุ่ม มีการควบคุมทรัพย์สินและการบันทึกรายการข้อมูลของทรัพย์สินต่าง ๆ ของกลุ่ม  

 3.4 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
    พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นให้กับ
คณะกรรมการและสมาชิกภายในกลุ่มออมทรัพย์ได้ทราบอย่างท่ัวถึง  

 3.5 ด้านการติดตามและการประเมินผล 
    พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ มีการลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

4. ปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
 1. ด้านการจัดท าบัญชี   ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในการจัดท าบัญชีเท่าท่ีควร 
 2. ด้านการจัดท างบการเงิน ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคู่มือและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลทาง

การเงิน บัญช ี
 3. ด้านการควบคุมภายใน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการประชุมทุกเดือน 

  4. ด้านอื่น ๆ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดท าบัญชีมีน้อย 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
 1. ด้านการจัดท าบัญชี   ควรส่งเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

  2. ด้านการจัดท างบการเงิน ควรได้รับการแนะน าและสอนวิธีการจัดท างบการเงินจากหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

 3. ด้านการควบคุมภายใน เน้นความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ ความเสียสละและความไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจ
กันและกัน 

 4. ด้านอื่น ๆ ควรน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

จากข้อสรุปและการอภิปรายผลข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
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1.  ผู้จัดท าบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง - แหลมแค ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี
เพราะส าเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขาหรือวุฒิการศึกษาน้อย ดังน้ันผู้จัดท าบัญชีควรเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง
เพื่อช่วยให้การด าเนินงานภายในกลุ่มออมทรัพย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2.  ผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีและงบการเงินของกลุ่มออม
ทรัพย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชีและการจัดท างบการเงินตามรูปแบบมาตรฐานสากลก าหนดไว้ 
รวมไปถึงตามหลักการบัญชีรับรองท่ัวไป 

 3.  การจัดท าคู่มือการท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์โดยเฉพาะ จะสามารถช่วยให้ผู้จัดท าบัญชีเข้าใจตรงกัน
และสามารถจัดท าบัญชีได้ในรูปแบบเดียวกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มได้ต่อไป 

 4. เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนพร้อมเข้ามาติดตามดูผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการติดตามผลหากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ เกิดขึ้นจะได้รีบแก้ไขได้ทันที 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค 

อ าเภอเมือง จังหวัดตากขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – 
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มงคลล้านนา ตาก จนท าให้งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ท้ายที่สุดนี้ หากมีสิ่งใดขาดตกบกร่องหรือมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
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ขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดาและผู้มีประคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานในสถานศึกษา ครูในสถานศึกษา จาก
จ านวน 38 แห่ง สถานศึกษาละ 3 คน รวม 114 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษาเอกชน จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก  (2) แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย (1)  ด้านโครงสร้าง  ผู้บริหารควรติดตามการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างเป็นระยะ   (2) ด้านเทคโนโลยี  ผู้บริหารควรมีการประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมยั
ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ   (3)  ด้านบุคลากร  ผู้บริหารควรน าผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนมา
ปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง (4)  ด้านวัฒนธรรม  ผู้บริหารควรมีการสร้างค่านิยมและความเช่ือในการ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรทุกฝ่าย 
 
ค าส าคัญ:การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน ก าแพงเพชร 
 

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 
 
บทน า 
 ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โลกดูเหมือนจะแคบลงด้วยวิทยาการก้าวหน้า ด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ท าให้กลายเป็นไร้พรมแดน สังคมโลกจะมีการลื่นไหลระหว่าง วัฒนธรรมมากข้ึน น าไปสู่
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การผสมผสานความคิด ค่านิยม ตลอดจน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างมวล มนุษยชาติที่น าโลกเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบทาง 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองระหว่างประเทศใหม่ อันมี ผลกระทบต่อทุกชาติทุกภาษารวมทั้งประเทศไทย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น
คน หรือแม้กระทั่งสถานศึกษาก็ย่อม ได้รับผลกระทบด้วย สถานศึกษาในฐานะที่เป็นระบบเปิด ย่อมต้องได้รับผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะถ้า สิ่งแวดล้อมภายนอกเปลี่ยน สถานศึกษาต้อง
ปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการด ารงอยู่ขององค์การ การจัดการบริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับ แนวทาง
ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สิ่งที่เป็นแนวคิดในการบริหาร สถานศึกษาเพื่อให้อยู่รอดและ
ประสบความส าเร็จ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เมื่อจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามใน
องค์การ หรือสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์ เตรียมการ วางแผนอย่างเป็นระบบ ด าเนินการอย่าง เป็นขั้นตอน 
สามารถช้ีวัดความส าเร็จท าให้เกิดขึ้นได้อย่าง ชัดเจน ตลอดจนการรักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีการพัฒนาอย่างยิ่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน (เอกชัย กี่สุขพันธ์และคณะ, 2553 : 29)  
 สถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่หลักใน
การจัดการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ ย่อมต้องตระหนักถึงการพัฒนารูปแบบและระบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจากเหตุผลที่ว่าหากคนไทยทุก
คนมีสิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษาในโอกาสที่จะได้รับการศึกษาสูงข้ึน และมีคุณภาพมากขึ้นก่อให้เกิดการสร้างงานได้
ด้วยตัวเอง นอกจากจะเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติแล้วยังช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ด้วยสมกับ ค าว่า การศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2553 : 591) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเอกชนมีความ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ให้มีการบริหาร จัดการ ควบคุมการท างานในทุกระบบของการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการ
ปรับปรุง พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบ ทิศทางหรือแนวโน้มของการบริหารจัดการสถานศึกษา เอกชนใน
ปัจจุบันหรือในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึง เพื่อให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ สถานศึกษาเอกชนได้ น า
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลและ ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปใน
อนาคตและคุณภาพทาง การศึกษาโดยรวมของประเทศต่อไป 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานในสถานศึกษา ครูในสถานศึกษา จากจ านวน 
38 แห่ง สถานศึกษาละ 3 คน รวม 114 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ทางด้านการบริหารการศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษา และการบริหารกลุ่มงาน จ านวน 9 ท่าน  ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ันภูมิและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร โดยผ่านการน าประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 โดยคัดเลือก
ประเด็นในแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมาสร้าง
ประเด็นในการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นน าประเด็นข้อค าถามในการสัมภาษณ์มาก าหนดกรอบในการสร้างค าถามเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชรและเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงานในสถานศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นได้ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานใน
สถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยโดยสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานท่ีนัดหมาย 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการวิจัย  
1.  สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร 
ผลการศึกษาสภาพการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชรพบว่า โดยรวมทั้ง 

4 ด้าน อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ด้านโครงส ร้างรองลงมาได้แก่ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านบุคลากร  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี  

 

ที ่ สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับสภาพการบริหารฯ 

ล าดับ 
 ̅ S.D. แปลผล 

1 ด้านโครงสร้าง 4.20 0.29 มาก 1 

2 ด้านเทคโนโลย ี 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
ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละฝ่ายจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  ตามล าดับ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างเป็น
ระยะ  

ด้านที่ 2 ด้านเทคโนโลยี พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้บุคคลากรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริ ม
บุคคลากรให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย และผู้บริหารโรงเรียนจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีของบุคคลากรตามล าดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการประเมินการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

ด้านที่ 3 ด้านบุคลการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รองลงมาได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามล าดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนน าผลการประเมินพฤติกรรมของ
บุคลากรในโรงเรียนมาปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

ด้านที่ 4  ด้านวัฒนธรรม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างค่านิยมและความเช่ือในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นท่ีการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายหลังจากที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนการปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างค่านิยมและความเช่ือในการปฏิบัติงานโดย
มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรทุกฝ่ายหลังจากท่ีมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงการปฏิบัตงิาน  และผู้บริหารโรงเรียนมี
การสร้างค่านิยมและความเช่ือในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานของ
ทุกฝ่ายตามล าดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างค่านิยมและความเช่ือในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของบุคลากรทุกฝ่าย 

2.  แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

ก าแพงเพชร  ผู้วิจัยน ามาสรุปผลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร  โดยภาพรวมด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบุคลากร สรุปได้ 10 แนวทาง ดังตารางที่ 1 แสดงแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร   
 
ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร   
แนวทางที ่ รายการ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนอัตราก าลังเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
2 ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
3 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมไป

ถึงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
4 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน 
5 ผู้บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลการ 
6 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้กับบุคลการถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
7 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีระดมความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ สร้างศรัทธาให้

เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงท าการเปลี่ยนแปลง 
8 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้กับบุคลการอย่างเป็นธรรม 
9 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการอบรมทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด เทคนิค วิธีการเพื่อพัฒนางานและ

พัฒนาตนเอง 
10 ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงให้

มีประสิทธิภาพ 
2.  แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร ในรายด้านสรุปได้ว่ามี

แนวทาง ดังนี ้
 2.1 ด้านที่ 1  ด้านโครงสร้าง  ประเด็น ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างเป็นระยะ  สรุปได้  7  แนวทาง ได้แก่ 
  2.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการวางแผน เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาและ

ทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
  2.1.2 ผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุนบุคลการทุกฝ่ายด าเนินงาน โดยการอ านวยความ

สะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
  2.1.3  ก ากับติดตาม ทั้งระดับบุคคล/หมวดวิชา เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตาม

แผนงาน 
  2.1.4  ให้การนิเทศงานระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้งานมีปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที อาจมี

การติดตามด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคล หรือมีการประชุมกลุ่มสาระ หรือให้แต่ละคนรายงานความก้าวหน้าของงาน เป็น
สัปดาห์หรือเดือน 

  2.1.5  มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินผล จากเครื่องมือต่างๆ ที่มี เช่นสถิติที่
เป็นข้อมูลทั่วไปของฝ่ายวิชาการ ผลงาน หรือแบบทดสอบ เป็นระยะๆ เพื่อใ ช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาทิศทางที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายมีจุดเด่น จุดด้อย ประการใด 

  2.1.6  เมื่อสิ้นปีการศึกษาต้องมีการประเมินและสรุปเพื่อน าผลมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ใน
การด าเนินงานต่อๆไป 

  2.1.7  น าผลการประเมินที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อผู้ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนางาน และเผยแพร่ผลการประเมิน 

 2.2 ด้านที่ 2  ด้านเทคโนโลยี  ประเด็น ผู้บริหารโรงเรียนมีการประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ  สรุปได้ 10  แนวทาง ได้แก่ 

  2.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ 
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  2.2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

  2.2.3  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมหรือสนับสนุนบุคลการเข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทักษะในการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 

  2.2.4 ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนวัตกรรมเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
สถานศึกษา 

  2.2.5  ผู้บริหารประเมินผลหรือตรวจสอบสื่อหรือเทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวกในการ
ท างานของฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้พร้อมใช้งาน 

  2.2.6  ผู้บริหารประเมินผลหรือตรวจสอบนวัตกรรมต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาให้สามารถบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.2.7  ผู้บริหารสถานศึกษาออกแบบวิธีการท างานใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี 
  2.2.8  ผู้บริหารพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
  2.2.9  ผู้บริหารส่งเสริมเทคโนโลยีเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากร 
  2.2.10  ผู้บริหารสถานศึกษาปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อบริการบุคลากรให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็ว   
 2.3 ด้านที่ 3  ด้านบุคลากร  ประเด็น ผู้บริหารโรงเรียนน าผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรใน

โรงเรียนมาปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานในโรงเรียน  สรุปได้  2  แนวทาง ได้แก่ 
  2.3.1  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการประเมินการพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนในด้าน

สมรรถนะหลัก  ซึ่งประกอบไปด้วย 
   2.3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการวางแผน การก าหนด

เป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการติดตามประเมินผล 
ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ 

   2.3.1.2  การบริการที่ดี  ความตั้งใจในการให้บริการ การปรับปรุงระบบการบริการให้
มีประสิทธิภาพ 

   2.3.1.3  การพฒันาตนเอง  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ  การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สร้างเครือข่าย 

   2.3.1.4  การท างานเป็นทีม  การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อน
ร่วมงาน การเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน  การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย การแสดงบทบาท
ผู้น าหรือผู้ตาม การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

   2.3.1.5  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีวินัย
และความรับผิดชอบในวิชาชีพ การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  2.3.2  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการประเมินการพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนในด้าน
สมรรถนะประจ าสายงาน  ซึ่งประกอบไปด้วย 

   2.3.2.1  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

   2.3.2.2  การพัฒนาผู้เรียน  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน การพัฒนา
ทักษะชีวิตและสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับ
ผู้เรียน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   2.3.2.3  การบริหารจัดการช้ันเรียน  จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข
ความปลอดภัยของผู้เรียน  จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ัน ประจ าวิชา ก ากับดูแลช้ันเรียนรายช้ัน/รายวิชา 

   2.3.2.4  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  มีการส ารวจปัญหา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา จัดท าแผนการวิจัย 
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   2.3.2.5  ภาวะผู้น า  วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู สนทนา
อย่างสร้างสรรค์ การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน 

   2.3.2.6  การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ การ
สร้างกลไกเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

 2.4 ด้านที่ 4  ด้านวัฒนธรรม  ประเด็น ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างค่านิยมและความเช่ือในการ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของบุคลากรทุกฝ่าย สรุปได้  10  แนวทาง ได้แก่ 

  2.4.1  ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงาน และยกย่อง
ความส าเร็จในการท างานของแต่ละทีม 

  2.4.2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทีมงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่นอกเหนือจากความ
รับผิดชอบตามปกติ 

  2.4.3  จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อละลายพฤติกรรม 
  2.4.4  ผู้บริหารปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมที่กลุ่มยึดถือ

ร่วมกัน 
  2.4.5  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวช้ีวัด หรือเกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจสอบการบริหารงานอย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
  2.4.6  ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้มีความร่วมมือในการ

ท างานอย่างเหมาะสม 
  2.4.7  น าหลักความยืดหยุ่นมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2.4.8  น าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน 
  2.4.9  ผู้บริหารสร้างบรรยากาศความไว้วางใจในการปฏิบัติงานใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
  2.4.10  ผู้บริหารมีการพัฒนาความเชื่อด้านการมีจิตสาธารณะแก่บุคลากร 
 

อภิปรายผล  
 1. สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร จากผลการศึกษา
สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร  ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ส าคัญมา
อภิปรายผลไว้ดังน้ี  
 สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการเตรียมพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วิลาวัลย์ อันมาก (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง  ด้านเทคโนโลยี ด้านคน และด้านวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เชิดศักดิ์ศุภโสภณ (2553: 59) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐพบว่า 1) สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนมีการก าหนดทิศ
ทางการบริหารโดยค านึงถึงความต้องการ/ความจ าเป็นมีการวิเคราะห์งานหลกัท่ีส าคัญและจ าเป็นของโรงเรียนมีการจัดท าแผน
งบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนมีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็นแผนประจ าปีก ารขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารเป็นแบบล่างข้ึนบนมีโครงการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถประเมินผลและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม 2) ปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาคือการก าหนดนโยบายไม่ได้สะท้อนปัญหาที่แท้จริง
ของสถานศึกษาการก าหนดเป้าหมายไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริงและการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ
ไม่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์การขาดการท างานเป็นทีมจ านวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับจ านวนงานมีงบประมาณไม่เพียงพอ
กฎระเบียบไม่เอื้ออ านวยต่อการตัดสินใจและการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติง าน 3) รูปแบบการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่ควรจะเป็นคือรูปแบบบูรณาการ 4 มุมมอง
ประกอบด้วยมุมมองจากบนลงล่างมุมมองจากล่างขึ้นบนมุมมองจากภายนอกสู่ภายในและมุมมองจากภายในสู่ภายนอก
แนวคิดหลักการและวัตถุประสงค์ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างการเพิ่มบทบาทหน้าที่และบริการใหม่การเปลี่ยนผู้น าและ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโครงสร้างการบริหารแบบงานหลักและงานที่ปรึกษาแบบร่วมคิดร่วมท าและ
ลักษณะรูปแบบบูรณาการ 4 มุมมองและกลยุทธ์การด าเนินงานประกอบด้วยกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนองค์การโดยการบัญชาการให้
มีส่วนร่วมในวงจ ากัดการกระจายอ านาจและการสร้างขีดความสามารถให้แก่สมาชิกองค์การส่วนปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสู่
ความส าเร็จส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสมรรถนะส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนและปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมได้แก่การบริหารทรัพยากร
การมีส่วนร่วมของบุคลากรเครือข่ายภายนอกการจัดการปัญหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมความ
เป็นสถาบันและการเปลี่ยนแปลงองค์การ  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะในยุคปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาให้องค์กรเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านโครงสร้าง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โครงสร้างของ
องค์กรเกิดจากผู้บริหารมีความคิด มีทักษะในการปรับปรุงการบริหารมากกว่า ซึ่งจะใช้เทคนิคต่างๆในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ วิรัตน์มาตันบุญ (2552 : 64) ศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์การของ
โรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ประชากรที่ใช้ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปี
การศึกษา 2551 จ านวน 84 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
ความถี่และร้อยละผลการศึกษาสรุปว่าในการเตรียมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ดังน้ีได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของ
โรงเรียนจัดประชุมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานและก าหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียน
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียนส่วนการด าเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้ได้จัดท าแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสร้างของโรงเรียนจัดวาระแนะน าภารกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบก ากับ
การด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ช้ีแจงให้บุคลากรในโรงเรียนเห็นถึงประโยชน์
ที่แต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียนและจัดเตรียมช่องทางการให้ความช่วยเหลือ/ค าปรึกษาแก่
บุคลากรในช่วงเริ่มใช้โครงสร้างใหม่ของโรงเรียนส าหรับการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนผู้ตอบแบบสอบถาม
เกินครึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ว่าได้ปรับปรุงระบบการด าเนินงานในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนให้สามารถอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นด าเนินการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาผลงานของบุคลากรจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียน 
 ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ทั้งนี้ในด้านบุคลากร ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลายๆอย่างๆ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุผลอยู่ในระดับต้นๆ ที่มีคน
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หากแต่เมื่อมีการท าความเข้าใจประชุมช้ีแจงให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กร
จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรประสบผลส าเร็จ บุษกรวัชรศรีโรจน์ (2550 : 15 -17) กล่าวว่า
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นพื้นฐานซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้องค์การและ
บุคลากรสามารถที่จะปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากผลลัพธ์
ของการด าเนินการขององค์การมาจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การโดยรวมดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิด
การยอมรับในองค์การก็คือการยอมรับของบุคลากรโดยรวมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์การและเพื่อให้
การเปลี่ยนแปลงนั้นๆเกิดขึ้นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อองค์การองค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ และสอดคล้องกับปัณรส  มาลากุลณอยุธยา 
(2551 : 10- 20) ที่กล่าวว่าการด าเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่ามีกระบวนการในการจัดก าลังคนผู้ที่จะมาปฏิบัติงาน
ในโครงการเปลี่ยนแปลงน้ันถือได้ว่าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีส่วนส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของโครงการทั้งในแง่ของการ
ด าเนินงานและในแง่ของการสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหมู่สมาชิกขององค์การดังนั้นนอกจากความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการเปลีย่นแปลงองค์การแล้วผูน้ าการเปลี่ยนแปลงควรมีคุณสมบัติด้านอื่นๆด้วยเช่นความสามารถในการ
สื่อสารความกระตือรือร้นความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นความเป็นผู้ร่วมงานที่ดีและมีความคิ ดริเริ่ม
สร้างสรรค์นอกจากนี้ปัณรส  มาลากุลณอยุธยา (2551:45-68) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงบุคคล ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เน้นที่สมาชิกองค์การซึ่งพิจารณาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติทักษะด้านภาวะผู้น าทักษะด้านการสื่อสารและลักษณะ
ส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการพัฒนาองค์การ  
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ข้อที่มีคะแนนต่ าสุด ประเด็นต่อไปนี้ 1)ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างเป็นระยะ 2) ผู้บริหารโรงเรียนมีการประเมินการใช้สื่ อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ 3)ผู้บริหารโรงเรียนน าผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรใน
โรงเรียนมาปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานในโรงเรียน 4)ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้าง
ค่านิยมและความเช่ือในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของบุคลากรทุกฝ่าย ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาก
จากในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาผู้บริหารยังขาดการประเมินหรือติดตามผลของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
ให้ครอบคลุม เพราะฉะนั้นในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าให้ครอบคลุมไปในทุกๆด้าน เพื่อให้มี
ความสัมพันธ์กันซึ่งจะน าองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ bartol. (1998: 371-374) ให้รูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) ด้านโครงสร้าง ( structure) 2) ด้าน
เทคโนโลยี (technology) 3) ด้านคน (people) และ 4) ด้านวัฒนธรรม (culture) โดยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเหล่านี้
จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งอาจจะท าให้ด้านอื่นมีการเปลี่ยนแปลงด้วยและสอดคล้องกับธวัช
บุณยมณี (2550 : 152) กล่าวถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) คือวิวัฒนาการของแนวคิดทางการ
บริหารตามภาวการณ์ต่าง ๆอาทิการบริหารแนววิทยาศาสตร์มนุษยสัมพันธ์เชิงระบบและตามสถานการณ์ภาวการณ์ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท (context) ของสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีฯลฯเป็นการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบริหารแบบรู้เท่าทันทันการณ์มีวิสัยทัศน์โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมเป็นตัวตั้งแล้วน ามาวิเคราะห์เรียบเรียง
เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจแล้วจัดการก าจัดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 2. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชรจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร  ผู้วิจัยน าประเด็น
ที่ส าคัญมาอภิปรายผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร  โดยภาพรวมด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบุคลากร สรุปได้ 10 แนวทาง ได้แก่  1) ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนอัตราก าลังเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง 2)  ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง 3)  ผู้บริหาร
สถานศึกษาแสดงวิสัยเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 4)  ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน5)  ผู้บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลการ 
6)  ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้กับบุคลการถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 7)  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธี
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงท าการเปลี่ยนแปลง 8) 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้กับบุคลการอย่างเป็นธรรม 9)  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการ
อบรมทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด เทคนิค วิธีการเพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 10)  ผู้บริหารสถานศึกษา
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ  
ปัณรสมาลากุลณอยุธยา (2551 : 10- 20) ที่กล่าวว่าการด าเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่ามีกระบวนการในการจัด
ก าลังคนผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในโครงการเปลี่ยนแปลงนั้นถือได้ว่าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) ซึ่งมีส่วนส าคัญยิ่ง
ต่อความส าเร็จของโครงการทั้งในแง่ของการด าเนินงานและในแง่ของการสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหมู่สมาชิกของ
องค์การดังนั้นนอกจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการเปลี่ยนแปลงองค์การแล้ วผู้น าการเปลี่ยนแปลงควรมี
คุณสมบัติด้านอื่นๆด้วยเช่นความสามารถในการสื่อสารความกระตือรือร้นความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ความเป็นผู้ร่วมงานที่ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นอกจากนี้ปัณรสมาลากุลณอยุธยา (2551:45-68) ได้กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงบุคคล (people change) ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เน้นที่สมาชิกองค์การซึ่งพิจารณาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทัศนคติทักษะด้านภาวะผู้น าทักษะด้านการสื่อสารและลักษณะส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือเรียกการ
เปลี่ยนแปลงนี้ว่าการพัฒนาองค์การ (organization development : od) และสอดคล้อง strack. (2001: 59) ศึกษาการ
ริเริ่มน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ในโรงเรียน rock prairie ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งใหม่ในเขตพื้นที่
การศึกษา college station รัฐเท็กซัสเพื่อศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานของโรงเรียนใน 3 ด้านคือด้านบุคลากรด้าน
ผู้ปกครองและด้านนักเรียนโดยศึกษาการปฏิบัติงานของโรงเรียนเกี่ยวกับ 1) งบประมาณ 2) การคัดเลือกบุคลากร 3) ขวัญ
และก าลังใจของครูและ 4) การบริหารจัดการโรงเรียนพบว่า 1) ครูและผู้ปกครองมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน
โดยเฉพาะในแง่ภารกิจของโรงเรียน 2) ระดับการมีส่วนร่วมของครูสูงขึ้นท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจสูงขึ้น 3) การที่ครูมีส่วน
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ร่วมตัดสินใจมากขึ้นและการที่ความเช่ียวชาญของครูถูกใช้ไปในทางบวกมากขึ้นท าให้ความเป็นวิชาชีพของครูสูงขึ้นและความ
ต้องการของโรงเรียนได้รับการกลา่วถึงมากขึ้น 4) การที่ผู้ปกครองกลายมาเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการบริหารโรงเรียนรูปแบบ
นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีช่องทางในการให้ความร่วมมากขึ้น 5) แม้การบริหารแบบนี้จะท าให้ครูมีความเป็นนัก
วิชาชีพสูงขึ้นช่วยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้นแต่นักเรียนก็ยังคงเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์กล่าวคือบรรยา กาศ
ทางบวกในโรงเรียนความสามัคคีของครูและความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้ปกครองน าพาไปสู่การสอนที่มี
ประสิทธิผล 6) การมีส่วนร่วมของครูในการคัดสรรบุคลากรกระบวนการงบประมาณและกระบวนการปรับปรุงโรงเรียนท าให้
โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรยีนไดม้าก ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากมีการเปลีย่นแปลงด้านบุคลากรไปในทิศทางที่
ดีแล้ว จะน าไปสู่องค์กรที่เข้มแข็งและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากการวิจัยสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบุคลากร  ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการวางแผนอัตราก าลัง ขอบเขต อ านาจหน้าที่
บุคลากรแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนและมีอัตราก าลังเพียงพอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆของบุคลากร รวมไปถึงสวัสดิการที่เพียงพอ และสถานศึกษาสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของบุคลากร
เพื่อให้ยอมรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งน้ีนี้ ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่คอยให้ค าแนะน า ปรึกษา ดูแลเอาใจใส่และเสียสละเวลาในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัยครั้งนี้ ท าให้วิจัย
ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่ง และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิจัยทุก
ท่าน ท่ีได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิจัยฉบับนี้   ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้ 
จนผู้วิจัยสามารถน ามาใช้ในการท างานวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และเสนอแนะแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัตติามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ท าการสุ่มเลือกแบบเจาะจง จ านวนท้ังสิ้น 202 คน  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย จ าแนก
ได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการก าหนดราคาและการเสยีภาษี 2) ด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา และ 3) ด้านความน่าเชื่อถือ
ของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์  รวมทั้งท าการตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าจากร้านค้า จ านวน 10 ร้าน  ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวม ผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติตามกฎหมายในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 58.0 ผลการเสนอแนะแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ คือ 1) ควรสร้างการรับรู้กฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ ให้หลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น 
2) ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 3) การสื่อสารกฎหมายควรมีความชัดเจน และ 4) ควรส่งเสริมและปลูกฝังการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความสุจริตในงานอาชีพของผู้ค้าออนไลน์ และผลการตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าจากร้านค้าบนสื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่า    ในภาพรวม ร้านค้าได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกฎหมาย  คิดเป็นร้อยละ 82.5  และมีเพียงร้อยละ 17.5 ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมาย 
 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรม  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์  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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บทน า 
 จากกระแสความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพอิสระและ
เป็นเจ้าของกิจการเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะจ าหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ 
หรืออินสตาร์แกรม ก็นับเป็นหนึ่งในอาชีพได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความ
สะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา รวมทั้งผู้จ าหน่ายสินค้ายังมีโอกาสที่จะได้รายรับจ านวนมากในการ
ขยายเวลาในการขายสินค้าไดต้ลอดเวลา ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าการขายผ่านหน้ารา้นเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และผลจากการ
ส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่า e-Commerce ที่นับรวมมูลค่าการจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐ  จ านวนทั้งสิ้น 2,560,103.36  ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 สูงถึงร้อยละ 14.03 ในขณะที่ปี 2560 
สามารถคาดการณ์มูลค่า e-Commerce ที่นับรวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ได้เป็นจ านวนทั้งสิ้น 2,812,592.03 ล้านบาท 
ซึง่จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.86  (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 
2560)   

จากสถิติตัวเลขผู้ขายออนไลน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า มีผู้ขายออนไลน์ในไทยสูงถึง 1,005,000 ราย แต่ 
ตัวเลขการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีเพียงแค่ 13,000 รายเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ไม่ถึงร้อยละ 2 และในจังหวัด
พิษณุโลก มีผู้ขายออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ เพียง  423 ราย  จากจ านวนผู้ขายออนไลน์ที่มีตัวตนอยู่บนสือ่สังคม
ออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 3,250 ราย ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น ดังนั้นการที่ผู้ขายออนไลน์ไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องก็ท าให้
ระบุตัวตนไม่ได้ ท าให้การเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถกระท าได้อย่างง่าย และเป็นเรื่องเป็นราวกันมาตลอด ยกตัวอย่างเช่น 
ช าระเงินแล้ว ไม่ได้สินค้าที่ระบุไว้ สินค้าไม่มีคุณภาพ รวมทั้งการหลีก เลี่ยงการจ่ายภาษีได้ง่าย  ส่งผลให้ภาครัฐได้รับภาษีไม่
ครบถ้วน แม้ผู้ประกอบการบางรายจะจดทะเบียนอย่างถูกต้อง แต่พฤติกรรมการท าธุรกิจกลับแสดงถึงความไม่ตั้งใจท าธุรกิจ
ออนไลน์จริง ผู้จดทะเบียนบางรายยอมท าธุรกิจแบบขาดทุนโดยมีพฤติกรรมขายสินค้าต่ ากว่าต้นทุนอย่างชัดเจน เพื่อต้องการตัด
โอกาสการค้าแบบมีร้านค้าที่ท าธุรกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าให้ได้จ านวนมากเพื่อเตรียม
ขายธุรกิจแก่ผู้ค้าออนไลน์รายใหญ่จากต่างประเทศเป็นมูลค่าที่สูง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) ซึ่งการน ากฎหมายมาใช้ในการ
ควบคุมและก ากับดูแลการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ทั้งในด้านตัวผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์  สินค้า  การโฆษณา  และ
ทรัพย์สินทางปัญญา จะส่งผลให้ธุรกิจด าเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

จากความส าคัญและที่มาของปัญหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการด าเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ จะท าให้ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรม
ของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาตัวบทกฎหมายให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับพฤติกรรมการท าธุรกรรมของทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคบนระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏบิัตติามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1.1 ประชากรที่ใช้รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ คือ ผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดพิษณุโลก      
ทีจ่ดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนทั้งสิ้น  423 ราย   
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   1.2.1 กลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, หน้า 43) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้
จ านวนทั้งสิ้น   202 คน   
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   1.2.2 ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยท าการสุ่มเลือกแบบเจาะจง ร้านค้าที่จ าหน่ายอาหาร ยา 
และเครื่องส าอาง จ านวน 10 ร้าน เพื่อตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมาย
การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์หรือไม่   
 เนื้อหาและวิธกีารรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ผู้วิจัยท าการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกได้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดราคาและการเสียภาษี ด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา และด้าน 
ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 
  2.2 ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยใช้การส่งแบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างด้วย Google Form ให้กลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายสินค้า ตอบแบบสอบถาม  
  2.3 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 
10 ร้าน ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์หรือไม่ และมีประเด็นใดบ้างที่ท าถูกต้องหรือไม่เป็นตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย 
 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

 
เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

  การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก และแบบตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของ
ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ 
ข้อมูลทั่ วไปของผู้จ าหน่าย
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ 
    - เพศ 
    -  อาย ุ
    - วุฒิการศึกษา 
    -  อาชีพ 
    - รายได ้
    - ประเภทสินค้าท่ีจ าหน่าย 

ตัวแปรตาม 
- ระดับในการปฏิบัติตาม
กฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ส ร้ า ง
พฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้จ าหน่าย
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
- เนื้อหาในการเสนอขาย
สินค้าบนหน้าเพจของร้านค้า
บนสื่อสังคมออนไลน์  ตาม
ข้อก าหนดของกฏหมายการ
จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
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  5.1 แบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก    แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
   ตอนท่ี 1 การสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  การสอบถามข้อมูลระดับในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์   โดยจ าแนกออกได้ 3 ด้านย่อย ได้แก่ ด้านการก าหนดราคาและการเสียภาษี  ด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา 
และด้านความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 
   ตอนท่ี 3 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสรา้งพฤติกรรมที่ดีในการปฏบิัติตามกฎหมาย
ของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
  5.2 แบบตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์   แบ่ งออกเป็น  2
ตอน ได้แก่ 
   ตอนท่ี 1 การบันทึกข้อมูลทั่วไปของร้านค้า 
   ตอนที่ 2  การตรวจสอบเนื้อหาของร้านค้าออนไลน์ที่ท าถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
  1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
กฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก มี 3 ส่วน ดังนี ้
   ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
   ส่วนที่ 2   การวิเคราะห์ข้อมูลระดับในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์  โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 

ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ร่วมกับการน าเสนอด้วยค่าความถี่และค่า
ร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเด็น 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของ
ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ มี 2 ส่วน ดังนี ้
   ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของร้านค้า โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์และแปร
ผลข้อมูล 
   ส่วนที่ 2   การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเสนอขายสินค้าของร้านค้าออนไลน์ เพื่อการจ าแนกว่าได้ท า
ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายประเด็นใดมากหรือน้อย โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ร่วมกับการแปรผลด้วย
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
  สามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยออกเป็น ขั้นตอน ดังนี ้

1. การศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายการจ าหน่ายสินค้า 
ออนไลน์ เพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย และสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นท าการประเมินความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( IOC)  ของ
แบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเช่ียวชาญในด้านกฎหมายการขายสินค้าออนไลน์ และด้านการตลาดอิเลคทรอนิกส์ 
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งคะแนน  IOC ของทุกค าถามในแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.5  จากนั้นได้น าแบบสอบถามท าการทดลองเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทดลอง จ านวนทั้งสิ้น  30 คน  แล้วจึงน ามาหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ด้วยค่า 
Cronbach's alpha ซึ่งมีค่าเท่ากับ  0.823 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบคุณภาพไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์จังหวัดพิษณุโลก ในขั้นต่อไป 

3. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Form และท าการส่งให้กลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายสินค้า  
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บนสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 202 คน  ได้ตอบแบบสอบถาม 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นท าการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่  

ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
5. ตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 10 ร้าน ว่า 

เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์หรือไม่ และมี ประเด็นใดบ้างที่ท าถูกต้องหรือไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย จากนั้นท าการจ าแนกประเด็นโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ร่วมกับการแปรผลด้วยค่าความถี่ และค่าร้อย
ละ  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  โดยมีกระบวนการด าเนินการวิจัยซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 
202 คน   ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี ้
  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  จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส าอาง/สินค้าเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ 
41.7 และจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Facebook คิดเป็นร้อยละ 92.0  
  1.2  การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลระดับในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

รายการ ระดับในการปฏิบัติตามกฎหมาย (%) 
มากที่สุด มาก ปฏิบัติ

ตามใน
ระดับ

มากและ
มากที่สุด 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปฏิบัติ
ตามใน
ระดับ
น้อย
และ
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 1 การก าหนดราคาและการเสียภาษี  
1. แสดงราคาจ าหน่าย ค่าบริการ รวมถึง
ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ าหนัก และ
รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการ
เขียน พิมพ์ หรือกระท าให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใด 
ในการขายสินค้าออนไลน์ 

46.4 21.4 67.8 

(3) 

 

10.7 3.6 17.9 21.5 

2. แสดงข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
นอกเหนือจากราคาจ าหน่ายสินค้า หรือ

33.3 22.2 55.5 14.9 11.1 18.5 29.6 
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รายการ ระดับในการปฏิบัติตามกฎหมาย (%) 
มากที่สุด มาก ปฏิบัติ

ตามใน
ระดับ

มากและ
มากที่สุด 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปฏิบัติ
ตามใน
ระดับ
น้อย
และ
น้อย
ที่สุด 

ค่าบริการไว้ในการขายสินค้าออนไลน์เพื่อให้
ลูกค้ารับทราบ 
3. ขายสินค้าตรงตามราคาที่ได้แจ้งไว้ 48.1 18.5 66.6 14.9 0.0 18.5 18.5 

4.  ดูแลราคาสินค้าต่างๆ ให้อยู่ในระดับราคา
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่
เป็นธรรม ไม่มีการฮั้วราคา รายใหญ่รังแกราย
เล็ก และก าหนดราคาตามอ าเภอใจ 

46.4 17.9 64.3 

 

14.2 3.6 17.9 21.5 

5. หากท่านท าการขายสินค้าแบบสั่งก่อนได้
สินค้าในภายหลัง (Pre-Order) ท่านได้ท าการ
เสียภาษีน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศอย่าง
ถูกต้อง 

29.6 22.2 51.8 14.9 7.4 25.9 33.3 

ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 1 40.8 20.4 61.2 (2) 13.9 5.1 19.7 24.9 

ด้านที่ 2 มาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา 
6. หากท่านขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา และเครื่องส าอาง สินค้าของท่านมี 
อ.ย.ก ากับมาตรฐาน 

51.9 14.8 66.7 7.4 3.7 22.2 25.9 

7. “การโฆษณา” ที่ไม่ใช้ข้อความชักชวนให้
หลงเชื่อเกินความจริง ข้อความไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
เป็นส่วนรวม 

33.3 11.1 44.4 18.6 0.0 37.0 37 

8. ไม่ฝากร้านบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเจ้าของ
บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ไม่ยินยอม 

3.7 59.3 63.0 11.1 22.2 3.7 25.9 

9.ไม่ขายสินค้าท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 55.6 11.1 66.7 3.7 0.0 29.6 29.6 

10. ไม่ส่งข้อมูล ข้อความ หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ   โปรโมตหรือชักชวน
ให้ซื้อสินค้าแก่บุคคลอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ก่อให้เกดิความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้รับข้อมูล 

11.1 59.3 70.4 

(2) 

 

7.4 22.2 0.0 22.2 

ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 2 31.1 31.1 62.2 (1) 9.6 9.6 18.5 28.1 
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รายการ ระดับในการปฏิบัติตามกฎหมาย (%) 
มากที่สุด มาก ปฏิบัติ

ตามใน
ระดับ

มากและ
มากที่สุด 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปฏิบัติ
ตามใน
ระดับ
น้อย
และ
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 3 ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 
11. จดทะเบียนการค้าต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

29.6 18.5 48.1 11.2 3.7 37.0 40.7 

12. เปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ และสินค้า/บริการ
ให้ลูกค้าทราบ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย 

46.8 29.2 76.0 

(1) 

5.5 18.5 0.0 18.5 

13. ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีการ
ด าเนินการมิให้มีการน าข้อมูลของผู้บริโภคไป
ใช้ประโยชน์ในทางอื่น ที่ท าให้เกิดการ รบกวน
หรือความเสียหายแก่ผู้บริโภค 

15.8 12.3 28.1 35.6 23.0 13.3 36.3 

ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 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 ผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติตามกฎหมายใน
ระดับมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.0 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา ในระดับมากและมากที่สุด เป็นอันดับแรก  คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมา
คือ ด้านการก าหนดราคาและการเสียภาษี คิดเป็นร้อยละ 61.2 และด้านความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ คิดเป็น
ร้อยละ 50.7 ตามล าดับ และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 3 
ประเด็นแรก คือ การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ และสินค้า/บริการให้ลูกค้าทราบ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  ใน
ระดับมากและมากที่สุด เป็นอันดับแรก  คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ ไม่ส่งข้อมูล ข้อความ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การ   โปรโมตหรือชักชวนให้ซื้อสินค้าแก่บุคคลอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้รับข้อมูล คิดเป็นร้อย
ละ 70.4 และแสดงราคาจ าหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ าหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ 
โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระท าให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใด ในการขายสินค้าออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 67.8 ตามล าดับ 
 5.2 ผลการเสนอแนะแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
  ผู้วิจัยท าการสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของ         
ผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
จ านวน 202 คน โดยได้ผลสรุปดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

ข้อเสนอแนะ จ านวนผู้ที่แสดงความคิดเห็น (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ควรสร้างการรับรู้กฎหมายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ให้หลากหลายช่องทางเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และ
ทีวี 

13 6.4 

ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  12 5.9 
การสื่อสารกฎหมายควรมีความชัดเจน 10 5.0 
ควรส่งเสริมและปลูกฝังการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความสุจริตในงานอาชีพของ
ผู้ค้าออนไลน์ 

8 4.0 

ควรจัดระเบียบโครงสร้ าง และวาง
กฎเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผู้จ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5 2.5 

ไม่แสดงความคิดเห็น 154 76.2 
รวมท้ังสิ้น 202 100.0 

 5.3 ผลการตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของรา้นค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามขอ้ก าหนดของ
กฏหมายการจ าหน่ายสินค้าออนไลน ์จากร้านค้า จ านวน 10 ร้าน โดยได้ผลสรุปดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามข้อก าหนดของ
กฏหมายการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามข้อก าหนดกฎหมาย (จ านวนร้าน) 
ถูกต้อง  ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

กฎหมาย 
ด้านที่ 1 การแสดงข้อมูลและก าหนดราคา 
1. แสดงราคาจ าหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ 
ขนาด น้ าหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการ
เขียน พิมพ์ หรือกระท าให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใด ในการขายสินค้า
ออนไลน์ 

10 
(100.0%) 

0 
(0.0%) 

2. แสดงข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคา
จ าหน่ายสินค้า หรือค่าบริการไว้ในการขายสินค้าออนไลน์เพื่อให้
ลูกค้ารับทราบ 

10 
(100.0%) 

0 
(0.0%) 

3. ขายสินค้าตรงตามราคาที่ได้แจ้งไว้ 10 
(100.0%) 

0 
(0.0%) 

4.  ราคาสินค้าอยู่ในระดับราคาเหมาะสม เพื่อให้เกิดการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นธรรม  
 
ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 1 

10 
(100.0%) 

 
40 

(100.0%) 

0 
(0.0%) 

 
0 

(0.0%) 
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รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามข้อก าหนดกฎหมาย (จ านวนร้าน) 
ถูกต้อง  ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

กฎหมาย 
ด้านที่ 2 มาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา   
5. แสดง อ.ย.ก ากับมาตรฐาน หากขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา และเครื่องส าอาง  

7 
(70.0%) 

3 
(30.0%) 

6. “การโฆษณา” ที่ไม่ใช้ข้อความชักชวนให้หลงเช่ือเกินความจริง 
ข้อความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สังคมเป็นส่วนรวม 

9 
(90.0%) 

1 
(10.0%) 

ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 2 16 
(80.0%) 

4 
(20.0%) 

ด้านที่ 3 ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน ์   
7. จดทะเบียนการค้าต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และแจ้งให้ลูกค้าทราบบนหน้าเพจ 

2 
(20.0%) 

8 
(80.0%) 

8. เปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ และสินค้า/บริการให้ลูกค้าทราบ 
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

8 
(80.0%) 

2 
(20.0%) 

ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยของด้านที่ 3 10 
(50.0%) 

10 
(50.0%) 

ค่าร้อยละโดยเฉลี่ยในภาพรวม 66 
(82.5%) 

14 
(17.5%) 

 จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่า ผลการตรวจสอบเนื้อหาในการเสนอขายสินค้าบนหน้าเพจของร้านค้าบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ตามข้อก าหนดของกฎหมายการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ในภาพรวม ร้านค้าได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกฎหมาย  คิดเป็น
ร้อยละ 82.5  และมีเพียงร้อยละ 17.5 ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ร้านค้าได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามข้อกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 คือ ด้านการแสดงข้อมูลและก าหนดราคา  ส่วนด้านความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการร้านค้า
ออนไลน์ นั้น ร้านค้าส่วนใหญ่ ท าถูกต้อง  และผิดข้อกฎหมาย โดยคิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
 ร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนการค้าต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และแจ้งให้ลูกค้าทราบบนหน้าเพจ 
คิดเป็นร้อยละ 80  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลที่ได้รับอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า ในภาพรวม ผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์สว่นใหญ่ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในด้านมาตรฐานตัวสินค้า และการโฆษณา ในระดับสูงที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องรักษามาตรฐานด้านตัวสินค้า
และการโฆษณาอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ดังท่ีงานวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)  ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (วิภาวรรณ มโน
ปราโมทย์, 2556) ซึ่งได้ผลสรุปจากการวิจัยว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความไว้วางใจมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ 
ผู้ขายสินค้าผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา สินค้าที่ขายผ่านอินสตาแกรมมีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลง
ประกาศจริง และสินค้าที่ขายผ่านอินสตาแกรมมีราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้จ าหน่ายสินค้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย สูงที่สุดเป็นประเด็นแรก คือ การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ และสินค้า/บริการให้
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ลูกค้าทราบ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2549) ได้กล่าวถึงลักษณะที่ดีของ
สารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 หมวดหลัก โดยหมวดที่ 4 ระบุไว้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส สาระส าคัญในหมวดนี้กล่าวถึง การที่
คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ และผลการวิจัยได้
แสดงให้เห็นอีกว่า ผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะ ในการสร้างการรับรู้กฎหมายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ให้หลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบัน มีการ
น าเสนอและเผยแพร่ตัวบทกฎหมายการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ในวงแคบหรือมีการใช้สื่อหรือช่องทางที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
เท่าที่ควร รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวดมากนัก และมีอัตราโทษท่ีค่อนข้างต่ า ไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้ประกอบการเกรง
กลัว จึงส่งผลให้มีผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์จ านวนไม่น้อยท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อ แต่กไ็ม่สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้ขายได้เพราะผู้ขายมักจะไม่ใช้ช่ือจริงหรือข้อมูลจริง  (ศลิษา ทองโชติ และคณะ, 2557) ทั้งนี้การมีกฎหมาย
บังคับอย่างเคร่งครัดให้ผู้ประกอบการออนไลน์ ทุกรายต้องขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้มีการเก็บข้อมูลจริง  ก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คลี่คลายลงได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. ควรน าพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก      
ที่ศึกษาได้มาใช้พัฒนาและส่งเสริมการรับรู้กฎหมายจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น    

  2.  ควรด าเนินงานวิจัยและพัฒนาสื่อออฟไลน์และออนไลน์เพื่อการเสนอกฎหมายไปยังประชาชนแบบหลากหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และทีวี ซึ่งสื่อที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น ควรจะต้องมีความสอดคล้องกับรูปแบบความ
ต้องการและพฤติกรรมการใช้ชีวิตส าหรับกลุ่มคนทุกเพศวัยอย่างแท้จริง 
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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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน ์ ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน ์ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
ด้านเนื้อหา 3) ข้อเสนอแนะตามล าดับความถี่มากไปหาน้อย คือ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระตุน้ให้เกิดการศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้างการเมอืงที่กว้างขึ้น และนักศึกษาได้รับข้อมูล
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น  

 
ค าส าคัญ : 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 
 
บทน า   
 ในการด าเนินการกิจกรรมทางการเมืองนั้น การสื่อสารถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง (political instrument)
ชนิดหนึ่ง น้ันหมายความว่า การสื่อสารสามารถท าหน้าท่ีเสริมสร้างระบบสงัคมการเมือง (socio-political system) ให้มีความ
เข้มแข็งและมั่นคงได้ โดยป้อนข่าวสารและความรู้ให้แก่ประชาชนได้เข้าใจโครงสร้างและบทบาททางการเมืองของรัฐบาลและ
ประชาชนในขณะเดียวกันก็เก็บข้อมูลและข้อคิดเห็นจากสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อน ามาพัฒนากลไกของรัฐ และแสวงหา
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หนทางแก้ไขประเทศร่วมกัน (ยุทธพร  อิสรชัย 2551 : 10) ซึ่งพ้ืนท่ีทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ตจัดได้ว่าเป็นรูปแบบของสื่อใหม่ 
เป็นพื้นที่น าเสนอข่าวสารแนวคิด ความคิดเห็น และบทวิพากษ์ได้อย่างเสรี เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีอ านาจมากขึ้น
ในเวทีการเมือง เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมิต้องแสดงตัวตน เป็นกลางที่หลีกเลี่ ยงการปฏิสัมพันธ์
แบบเผชิญหน้าในการสื่อทุกล าดับขั้นตอน ท าให้ประชาชนจ านวนมากอาศัยช่องทาง การสื่อสารนี้ในการแสดงความคิดเห็นทั้ง
ที่ตามกระแส และที่ทวนกระแสแห่งสาธารณมติ การเกิดขึ้นของเวทีสาธารณะนี้เป็นการเพิ่มบรรยากาศและส่งเสริมสถานภาพ
ของประชาธิปไตยในสังคมท่ัวไป (นภดล  อินนา 2549 : 62)  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตท าให้คนทั่วไปรับรู้ข่าวสารการเมืองผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ได้รับรู้การสื่อสารการเมืองหลายรูปแบบ จากการเรียนการสอนใน
หลักสูตร การเข้าร่วมกิจกรรมในสถาบันการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง จนถึง การสื่อสารการเมืองผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มนักศึกษา ถือเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางการเมือง และมีการแสดง
ความเป็นตัวตนในทางการเมืองที่ชัดเจน  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
สื่อสารการเมืองของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นพลังของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางการเมืองต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
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 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 183  คน ใช้การค านวณตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันปีทั้ง 4 ช้ัน กับนักศึกษาทั้งหมดใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิในแต่
ละช้ันปจีากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มี 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
สื่อสารทางการเมืองตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 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  มรีะดับการใช้น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใน
การบรรยายข้อมูล โดยวิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

2) สถิตที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้านหรือทั้งฉบับโดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์  

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
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1) ท าหนังสือขอความอนุเคราะหจ์ากผู้บรหิารมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัวิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวจิัย 

2) ผู้วิจัยไดน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการช้ีแจงรายละเอยีดของแบบสอบถามให้กลุม่ตัวอย่างฟังให้
เวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 
 
ผลการวิจัย  

1. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ท่านเป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์อะไรบ้าง จ านวน (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 
จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์Facebook จ านวน 84 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.90 รองลงมาเป็นสมาชิกของเครือข่ายอื่น ๆ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00เป็นสมาชิกของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ Line จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และ เป็นสมาชิกของเครือข่ายYoutube จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.80 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เหตุผลที่ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ติดต่อกับเพื่อนท่ัวไป 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 
จากตารางที ่2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีเหตุผลใช้ในการศึกษา จ านวน  85 คนคิด

เป็นร้อยละ 46.40 รองลงมา ใช้เครือข่ายติดต่อกับเพื่อนทั่วไป จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 32.24 ใช้เครือข่ายติดต่อกับ
ครอบครัว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11 ใช้เครือข่ายด้านการงาน อาชีพ และธุรกิจจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37
และใช้เครือข่ายสังคมความบันเทิงจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.83 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
   แต่ละคร้ังเท่าใด ของการเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ท่านใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยแต่ละคร้ังเท่าใดของการเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ต่ ากว่าหนึ่งช่ัวโมง 45 24.60 
2. 1-2 ช่ัวโมง 77 42.07 
3. 3-4 ช่ัวโมง 22 12.02 
4. 4 ช่ัวโมงขึ้นไป 39 21.31 

รวม 183 100 
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จากตารางที ่3 พบว่ากลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาโดยเฉลีย่แตล่ะครั้งเท่าใดของการเข้าเว็บไซตเ์ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 1-2 ช่ัวโมง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 42.07 รองลงมา ต่ ากว่าหน่ึงช่ัวโมง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60  
4 ช่ัวโมงขึ้นไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31 และ3-4 ช่ัวโมง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.02 

 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลใครมีอิทธิพลให้ท่านเลือกใช้ 
              เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด 

ใครมีอิทธิพลให้ท่านเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ตนเอง 93 50.80 
2. ครอบครัว 50 27.30 
3. เพื่อน 25 13.70 
4. ครู อาจารย ์ 15 8.20 

รวม 183 100 
จากตารางที ่4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอิทธิพลเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ด้วยตนเอง จ านวน 

93 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 รองลงมา ครอบครัว จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 เพื่อน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.70 และครู อาจารย์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลใช้วิธีใดบ้างในการเข้าถึง 
              เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ท่านใช้วิธีใดบ้าง ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ใช้โทรศัพท์พ้ืนฐานของที่บ้าน 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 จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 รองลงมา ใช้อินเทอร์เน็ตขององค์กร/สถาบัน/หน่วยงาน 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ใช้โทรศัพท์พื้นฐานของที่บ้าน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 ใช้ Free WiFi 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 และใช้ Internet SIM จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

2. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมือง 
   ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดโดยรวม 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมือง   S.D. ระดับ 
ด้านเนื้อหา 3.97 0.48 มาก 
ด้านเทคโนโลยเีครือข่ายสังคมออนไลน ์ 4.07 0.56 มาก 
ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน ์ 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
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ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และด้านเนื้อหา 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดนี้ ล าดับความถี่มากไปหาน้อยสาม
อันดับแรก คือ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระตุ้นให้เกิด
การศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเมืองที่กว้างขึ้น และนักศึกษาได้รับข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น 
ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย   

ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 มีอายุ 21-25 ปี  
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.90 มีเหตุผลใช้ในการศึกษา จ านวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 46.40 มีอิทธิพลเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 เข้าถึงเครือข่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือโดยตรง 4 G จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 
และมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์  ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และด้านเนื้อหา  นักศึกษาได้เสนอแนะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ล าดับความถี่มากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ 
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระตุ้นให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเมืองที่กว้างขึ้น และนักศึกษาได้รับข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล  

จากการวิจัย เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

1 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

ผลการวิจัย พบว่า เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน ที่
เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของนักศึกษานั่นสามารถเลือกเปิดรับการ
สื่อสารในเวลาและสถานท่ีใดก็ได้ เนื้อหาที่เกิดขึ้นในเว็บบอร์ดจะเน้นความสนใจเฉพาะ เข้าไปแสดงความคิดเห็นในการร่วมท า
กิจกรรมทางการเมือง  สอดคล้องกับงานวิจัยกุมาริชาติ  ศรีโสม(2556) ได้ศึกษา เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
สื่อสารการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
สื่อสารการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอรุณรัตน์  ศรีชูศิลป์(2554) พฤติกรรมการ
ใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ด้านเนื้อหา พบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การ

ปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้
ว่า ทั้งนี ้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้มีช่องทางในการสื่อสารการเมืองเพิ่มมากข้ึน และเชื่อมโยงข้อมูลทางการเมืองต่าง ๆ ให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยกุมาริชาติ  ศรีโสม(2556) ได้ศึกษา เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร
การเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงผลการวิจัย พบว่า ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้มีช่องทางการสื่อสารการเมืองเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก รองลงมาเทคโนโลยีท าให้การ
สื่อสารการเมืองใกล้ตัวมากยิ่งข้ึนมีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก และเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้รู้สึก
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ว่ามีความใกล้ชิดกับอีกฝ่ายอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิด กาญจนา แก้วเทพ(2547)  เนื้อหาของข่าวสาร มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะ คือ เป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ การเมืองในความหมายของการจัดสรร การต่อสู้ แย่งชิง ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์
เชิง อ านาจ คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของเนื้อหาทางการเมือง คือ เป็นเรื่องราวที่อยู่ในปริมณฑลของสาธารณะ 
(public affairs)   

ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า ทั้งนี ้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นตัวก าหนดความก้าวหน้าพื้นฐานทางสังคม
ซึ่งส่งผลซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้เห็นสื่อใหม่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิด
กิตติ กันภัย(2543). กล่าวว่า การที่จะเข้าใจสื่อชนิดใดเราจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การ
เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับสังคมซึ่งส่งผลซึ่งกันและกัน เช่น ประเทศอังกฤษจะสามารถสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรวรรดิได้
ต้องสร้างทางรถไฟให้เสร็จเพื่อที่จะสร้างระบบเครือข่ายโทรเลข  และโทรศัพท์ให้ได้ เพราะต้องอาศัยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ชาติที่มีอ านาจจึงสามารถแผ่ขยายอ านาจออกไปได้ไกล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้น
ให้สื่อใหม่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น ๆ และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน  

ด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้ อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่า ทั้งนี ้นักศึกษารับข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและเป็นประโยชน์ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ สอดคล้องกับกุมาริชาติ  ศรีโสม (2556)ได้ศึกษา เรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสือ่สารการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงผลการวิจัยพบว่าด้านประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ท าให้ผู้คนมีโอกาสในทาง
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
ที่สุดผ่านกระดานข่าวประจ าเว็บไซต์เพื่อติดตามข่าวสารในแต่ละวัน คล้ายกับอรุณรัตน์  ศรีชูศิลป์(2554). พฤติกรรมการใช้
สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า 
1) พฤติกรรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร ์ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และชาญณรัตน์  สารทนิยม (2556).พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นประจ าผ่านทางเว็บไซด์และสังคมออนไลน์แต่ไม่
นิยมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (2) สื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมือง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากช่วยให้สามารถรับรู้ข่าวสารทางการเมืองได้อย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย อีกทั้ง
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั้งทางตรงและทางอ้อมและ (3) การสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นทางการ 
3.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

จากการวิจัย การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชา รัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ด้านการสื่อสาร มีการใช้ประโยชน์
ในแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ บนเครือค่ายสังคมออนไลน์เพื่อการติดตามข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ทางการเมือง 
ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท าวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้
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1.ควรมีการศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา อันจะเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้องค์กรต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยมุ่งเน้นศึกษากับกลุ่มเป้าหมายของ เยาวชน ผู้สูงอายุ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มคีวามส าคัญซึง่มผีลกระทบต่อการอ่านวารสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และเป็นการส ารวจปัญหาในความสามารถของการอ่านของนักศึกษาขณะที่อ่าน
วารสารภาษาอังกฤษกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 30 คน เป็นนักศึกษาช้ันปี
ที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ (34061302) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ซึ่งในรายวิชานักศึกษาต้องอ่านวารสารภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ซึ่งเป็นการใช้สถิตเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลใน
การอ่านวารสารภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการอ่านวารสารภาษาอังกฤษมากที่สุด ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างที่นักศึกษาอ่านวารสารภาษาอังกฤษ คือ 1) ค าศัพท์ยาก 2) ไม่สามารถแปลวารสารได้ 3) ขี้เกียจอ่านวารสาร 4) ไม่
เข้าใจในเนื้อหาของวารสาร 5) วารสารมีความยาก 6) วารสารมีหลายหน้า 7) นักศึกษาไม่มีความสนใจในการอ่านวารสาร 
ตามล าดับ ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านวารสารภาษาอังกฤษและปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักศึกษาอ่าน
วารสารภาษาอังกฤษ ที่ถูกค้นพบนั้น เป็นเหตุผลให้ผู้สอนได้พัฒนากลวิธีการสอน   หาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยลดความวิตก
กังวลของนักศึกษา และพัฒนาทักษะการอ่านวารสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาได้  

ค าส าคัญ : 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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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 

532 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

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 อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

STUDY OF COST AND RETURN FOR OTOP PRODUCT (BATIK’S GROUP) AT BAN THA 
KHAE, MUANG, TAK 

 
 น้ าฝน คงสกุล    

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
*corresponding author e-mail : namphon_ko@hotmail.com 

 
บทคัดยอ่ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
2) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อการลงทุนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก เป็นรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560) การรวบรวมต้นทุน
ทางตรง ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต การจัดสรรต้นทุนใช้วิธีสมการพีชคณิต
เส้นตรง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประธาน รองประธานและคณะกรรมการของกลุ่ม เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และ
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค จังหวัดตาก ผล
การศึกษาพบว่า ปริมาณขายจ านวน 920 ผืน คิดเป็นผลตอบแทนรวมเท่ากับ 27,600 บาท ต้นทุนรวมเท่ากับ 18,585 บาท
ต่อเดือน ประกอบด้วย อัตราส่วนต้นทุนวัตถุดิบ : ต้นทุนค่าแรงงาน : ค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 41.05 : 49.50 : 9.45 
ต้นทุนค่าแรงงานมีต้นทุนท่ีสูงสุด ต้นทุนการผลิตมีดังนี้ ต้นทุนต่อหน่วยมีค่าเท่ากับ 20.20 บาทต่อผืน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ของต้นทุนสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค จังหวัดตาก พบว่า ปริมาณจุดคุ้มทุนของสินค้าเท่ากับ 38.61 ผืน 
ส่วนรายได้ ณ จุดคุ้มทุนของสินค้าเท่ากับ 1,158.70 บาท  เมื่อน ารายได้จากการขายเปรียบเทียบกับปริมาณการขาย ณ 
จุดคุ้มทุน เห็นได้ว่าผลตอบแทนท่ีทางกลุ่มผ้าบาติกได้รับคอ่นข้างน้อยเนื่องจากมีต้นทุนรวมในระดับที่สูงนั่นเอง ผลการศึกษานี้ 
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจของประธาน รองประธาน และคณะกรรมการของกลุ่มในการบริหารจัดการ
เพื่อจัดสรรและก าหนดแนวทางในการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าของกลุ่มผ้าบาติกเพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้
ทรัพยากรทุก ๆ ด้านท่ีมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต และการพัฒนาการบันทึกข้อมูลหลักฐานทางการเงินและบัญชี
ของกลุ่ม 
 
ค าส าคัญ : 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 
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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, vice-
chairman 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 
 
บทน า   

โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ หรือท่ีรู้จักในช่ือ “โอทอป (OTOP)” เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการ
ท้องถิ่น ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด One Village , One Product จากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันค าว่า "หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในฐานะนโยบายส าคัญในการต่อสู้กับปัญหาความยากจนของรัฐบาล นโยบายนี้สื่อความหมายถึง    
การส่งเสริมให้ชุมชนในระดับต าบล ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตสินค้าขึ้นชนิดหนึ่งให้มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดและเป็น
การสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชน จากความส าคัญและเป้าหมายของโครงการ OTOP ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอ านวยการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 (สารานุกรมเสรี, 2544) 

ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนช่ือในภาคใต้ของประเทศไทยและจังหวัดตากถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ผลิต
ผ้าบาติกเป็นสินค้าโอทอป  กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านท่าแค  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 340/1 ถนนไทยชนะต าบลเชียงเงิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก เป็นกลุ่มที่ท าการผลิตผ้าบาติกหลายรูปแบบ เช่น ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น การรวมกลุ่มของ
กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านท่าแค มาจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนตกทอดมาจากบรรพบุรุษ รุ่นสู่รุ่น โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการผลิตผ้าบาติก จึงมีความสวยงามเนื่องจากมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งด้านการผสมผสานกันอย่างลงตัวด้าน
วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ได้เป็นผืนผ้าที่งดงามที่สื่อถึงจินตนาการและวิญญาณของผลิตไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของ
ชุมชนเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศ โดยกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกชุมชนบ้านท่า
แคเน้นเอกลักษณ์ของตนเองทีเ่กิดจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นออกมาเขียนเป็นลวดลาย สีสรร และเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมความเป็นตัวเอง เช่น การน าเสนอภาพ
ธรรมชาติ ภาพวัฒนธรรม และภาพจากจินตนาการของผู้วาด มีการประยุกต์ลวดลายสีสันให้เข้ากับสมัยนิยม และสอดคล้อง
กับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึงท าให้ผ้าบาติกเป็นที่รู้จักส าหรับชาวจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง และได้เริ่มก่อตั้ง
กลุ่มเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ตากที่เข้ามาอบรมด้านเทคนิตต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตผ้าบาติก เพื่อท าให้ผ้าบาติกนั้นมีความคงทนและมีลวดลายที่เป็นที่
ต้องการของตลาดมากข้ึนรวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนเบื้องต้นในการจัดตั้งกลุ่มจากส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน ส่วนทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การสอบถามเบื้องต้นทางกลุ่มยังไม่เข้าใจในส่วนของต้นทุนมากนักจึงท าให้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตยัง
ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เช่น ทางกลุ่มมักจะไม่ได้น าต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาคิดค านวณรวมเป็นต้นทุนด้วย 
ดังนั้นในเบื้องต้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนตามหลักวิชาการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทางกลุ่มสามารถวางแผนทาง
การเงินเกี่ยวกับการผลิตได้อย่างเหมาะสมมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเงินของกลุ่มได้ ในการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องนั้น พบว่า  

ชนิดาภา  มาตราช (2559) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้ าหัวฝาย” ต าบลปอแดง 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่“ลายฟองน้ าหัวฝาย” ต าบลปอแดง อ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จ านวนประชากร 85 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุอยู่
ในช่วง 50-59 ปี จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนแรงงานในครัวเรือนที่ทอผ้าไหม จ านวน 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 น ามาหักต้นทุนการผลิตทั้งหมด 16 ,638.35 บาท ท าให้สมาชิก
ได้รับก าไรสุทธิ 3,361.65 บาท  เนื่องจากลักษณะการทอผ้าไหมของสมาชิกใช้แรงงานตนเองหรือแรงงานครัวเรือนเป็นหลักใน
การทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้ าหัวฝาย”  ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น   

สังวาล  นาครินทร์ (2549) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมหมี่ลายคลื่นทะเลบ้านนาโพธิ์ อ าเภอ    
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ผลิตผ้าไหมจ านวน 14 คน พบว่า ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อเมตร 
ประกอบด้วย วัตถุดิบ 560 บาท ค่าแรงงานทางตรง 290 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร 
126.159 บาท และค่าใช้จ่ายคงที่ 3.848 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการขาย 20 
บาท และค่าไฟฟ้า 4 บาท เมื่อพิจารณาผลตอบแทนพบว่า รายได้จาการผลิตต่อเมตร เท่ากับ 1,500 บาท ก าไรขั้นต้นต่อเมตร
เท่ากับ 519.993 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 46.187 และอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 
33.066    

จากข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ท าให้แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ คือการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้าน 
ท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้ทราบสภาพทั่วไปรวมถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการท าผ้าบาติก และสามารถน า
ข้อมูลไปประกอบกับการตัดสินใจในการลงทุนท าผ้าบาติกในอนาคตส าหรับผู้ที่สนใจและเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือผู้ที่ผลิตผ้าบาติกหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป 

วัตถุประสงคใ์นการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
 2. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อการลงทุนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

  การผลิตผ้าบาติก 
 
 
 
 
 
 
  
 
           
 

ขอบเขตของการวิจัย  
            ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชน
บ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตากโดยเริ่มจากการศึกษา สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ของกลุ่มผ้าบาติก 
ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย   ได้แก่ ประธาน รองประธานและคณะกรรมการ จ านวน 10 คน กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้าน
ท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน ได้แก่ ประธาน รองประธานและคณะกรรมการของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้
ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

ศึกษาต้นทุนการลงทุนผลิตผ้าบาติก 

-ต้นทุนคงที ่
-ต้นทุนผันแปร 
 

ศึกษารายรับจากการลงทุน 

-รายได้จากการขายผ้าบาติก 
 

ศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนเบื้องต้น 
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 1. กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ให้ข้อมูลในการท าหัตถกรรมผ้าบาติกตลอดทั้งการด ารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม    
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม และ รองประธานกลุ่ม 
 2. กลุ่มผู้ปฎิบัติ (Casual Informants) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในเชิงลึกในการปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหัตถกรรมผ้าบาติก
โดยตรง ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ช่างฝีมือ ลูกมือช่าง ผู้ประกอบอาชีพการท าหัตถกรรม  ซึ่งเป็น
คณะกรรมการของกลุ่ม 

ระยะเวลาในการวิจัย  
           ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาที่ท าการวิจัย 3 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

ตัวแปรที่ศึกษา  
            การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก         
มีตัวแปรที่ศึกษา คือ  
            -ด้านต้นทุนและผลตอบแทนมีตัวแปรที่ท าการศึกษา ประกอบด้วย  

1. ต้นทุน  
1.1 ต้นทุนคงที ่ 

1.1.1 ค่าเสื่อมอุปกรณ ์ 
1.2 ต้นทุนแปรผันแปร  

1.2.1 ค่าแรงงาน 
1.2.2 ค่าน้ าประปา 
1.2.3 ค่าไฟฟ้า 
1.2.4 ค่าก๊าซหุงต้ม 
1.2.5 ผงซักฟอก 
1.2.6 ค่าขนส่งเข้า   

2. ผลตอบแทน  
    2.1 รายได้จากการขายผ้าบาติก 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบส ารวจและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1. แบบส ารวจ (Survey) คณะผู้วิจัยใช้แบบส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ที่ท าการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน

ที่เกี่ยวกับการท าหัตถกรรมพื้นบ้านผ้าบาติก และข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ก่อนท าการวิจัยในครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้สอบถามชาวบ้านทั่วไปและน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 
 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์ตาม
แนวทางแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้แต่ละประเด็นค าถาม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค าตอบตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย โดยออกแบบขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของการศึกษา ประกอบด้วยค าถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติก ชุมชนท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าบาติก ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้า
บาติก  ตอนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับรายได้และผลตอบแทนในการผลิตผ้าบาติก   

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ   
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในการผลิตผ้าบาติก   
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ หนังสือ และ

วิทยานิพนธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้งภาครัฐและเอกชน และจาก
บทความเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล   
การวิจัยในครั้งน้ีจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาต้นทุนการผลิตผ้าบาติก ได้แบ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้   
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1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive Analysis) ส าหรับข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติก ชุมชน
บ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต      
ผ้าบาติก เกี่ยวกับต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนของผ้าบาติก ชุมชนท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้อัตราร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สภาพทั่วไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ข้อมูลทั่วไป รายการ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 7 70 
เพศ หญิง 7 70 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 50 
อาชีพ เกษตรกรรม 5 50 
สาเหตุหลักที่เข้าร่วมกลุ่ม สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 6 60 
ลวดลายท่ีใช้ในการท าผ้าบาติก เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 8 80 
วัตถุประสงค์ท่ีเข้าร่วมกลุ่ม เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ 10 100 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่า อายุผู้ใช้แรงงาน

ผลิตผ้าบาติกส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4 ร้อยละ 30 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ร้อยละ 50 
รองลงมาคือเกษียณอายุจากการท างาน ร้อยละ 40 สาเหตุที่เข้าร่วมกลุ่มส่วนใหญ่มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 
โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ  ร้อยละ 60 ลวดลายที่ใช้ในการท าผ้าบาติกส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในท้องถิ่น ร้อยละ 80 รองลงมาเป็นลวดลายที่นิยมในปัจจุบัน
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ร้อยละ 20 วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกลุ่มคือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2   
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของสินค้า OTOP ต่อการผลิตผ้าจ านวน 920 ผืนต่อเดือน 

รายการ หน่วย ราคา (บาท) ร้อยละ 
วัตถุดิบ    

1. ผ้ามสัลลิ  90 เมตร 5,500  29.59 
2. สีบาติก  2 กล่อง 1,700 9.15 
3. เทียนบาติก  5 ก้อน 175 0.94 
4. น้ ายากันสีตกบาติก (Silicate)  3 แกลลอน 225 1.21 
5. ดินสอส ี 1 กล่อง 30 0.16 

                                                รวม  7,630 41.05 
ค่าแรงงาน    

1. ค่าจ้างคนงาน  10 บาทต่อผืน 9,200 49.50 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต    

1. ค่าน้ าประปา  100 0.53 
2. ค่าไฟฟ้า   250 1.35 
3. ค่าก๊าซหุงต้ม 1 ถัง 375 2.02 
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รายการ หน่วย ราคา (บาท) ร้อยละ 
4. ผงซักฟอก 1 ถุง 135 0.73 
5. ค่าขนส่งเข้า  500 2.69 
6. ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 5%  395 2.13 

  1,755 9.45 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น  18,585 100 

 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของสินค้า OTOP ต่อการผลิตผ้าจ านวน 920 ผืนต่อเดือน 

  
- ต้นทุนต่อหน่อย   18,585 / 920      = 20.20 บาทต่อผืน 
- ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย 395/920  = 0.43 บาทต่อผืน 
- ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 18,190/920 = 19.77 บาทต่อผืน 
- ราคาขายเท่ากับ 30 บาท ต่อผืน 
 
 
จากข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของสินค้า OTOP ต่อการผลิตผ้าจ านวน 920 ผืนต่อ

เดือน พบว่า  การค านวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนต่อหน่อยรวมเท่ากับ 20.20 บาทต่อผืน ต้นทุนคงที่ 0.43 บาทต่อผืน ต้นทุน
ผันแปร 19.77 บาท ต่อผืน โดยต้นทุนการผลิตผ้าบาติกส่วนใหญ่เป็นต้นทุนด้านค่าแรงงานทางตรงจ านวน 9,200 บาทหรือคิด
เป็น 49.50% รองลงมาคือต้นทุนวัตถุดิบทางตรงจ านวน 7,630 บาท หรือคิดเป็น 41.05% และค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 
1,755 บาทหรือคิดเป็น 9.45%  

2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
2.2.1 การค านวณผลตอบแทน 

-อัตราส่วนต้นทุนขายต่อขายสุทธิ  =   
ต้นทุนการขาย

ขายสุทธิ
       

              =  
18,585

27,600
       

     = 67.34 % 
-การหาก าไรส่วนเกินของธุรกิจสามารถหาได้  2  รูปแบบดังนี ้
1) ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (Contribution Margin Per Unit) ค านวณได้ดังนี้ 

ก าไรส่วนเกิน/หน่วย = ค่าขาย/หน่วย – ต้นทุนผันแปร/หน่วย 
   = 30 – 19.77 
ดังนั้น ก าไรส่วนเกิน/หน่วย = 10.23  บาท 

2) อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin Ratio) เป็นการหาก าไรส่วนเกินโดยเทียบเป็นอัตราสว่นกับค่า
ขาย ค านวณดังนี ้

อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน  = 
ราคาขาย - ต้นทุนผันแปร

ราคาขาย
  

    = 
27,600 - 18,190

  ,   
  

ดังนั้น อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน  = 0.3409 หรือ 34.09% 
 - การค านวณหาต้นทุนรวม 

ต้นทุนรวม   = 
ราคาขาย - ต้นทุนรวม

ราคาขาย
  

    = 
27,600 - 18,585

  ,   
  

ดังนั้น ต้นทุนรวม   = 0.3266 หรือ 32.66% 
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2.2.2 การค านวณหาจุดคุ้มทุน 
เนื่องจากก าไรส่วนเกินมี 2 รูปแบบเมื่อน าไปหารต้นทุนคงที่ จะไดส้ตูรการหาจุดคุม้ทุน 2 สูตรดังนี้ 

 สูตร 1     ปริมาณขาย ณ จดุคุ้มทุน  = 
ต้นทุนคงที่ทั้งหมด

ก าไรส่วนเกิน/หน่วย
 

    
  ดังนั้นปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน = 

395

10.23
 

      =      38.61 ผืน 

 สูตร 2     ราคาขาย ณ จดุคุ้มทุน  = 
ต้นทุนคงที่ทั้งหมด

อัตราส่วนก าไรส่วนเกิน
 

         
ดังนั้นราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน  = 

395

0.3409
 

      =     1,158.70 บาท 
ผลตอบแทนจากการผลิตของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่าราคาขาย

ต่อผืนอยู่ที่ผืนละ 30 บาทการผลิตต่อเดือน ๆ ละ 920 ผืน จึงท าให้มีผลตอบแทนจ านวน 27,600 บาทต่อเดือน อัตราส่วน
ต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับ 67.34% ดังนั้นจากการค านวณอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสะท้อนให้เห็นว่ายอดขาย 100 
บาท เป็นต้นทุนสินค้าที่ขายเท่ากับ 67.34 บาท ถือเป็นต้นการผลิตที่ค่อนข้างสูง ผลตอบแทนก าไรส่วนเกินเฉลี่ยต่อผืนเท่ากับ 
10.23 บาทหรือเท่ากับ 34.09% ต่อผืน โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนรวมต่อผืนเท่ากับ 32.66% บาท ปริมาณการขาย ณ 
จุดคุ้มทุนต้องขายจ านวน 38.61 ผืนจึงจะคุ้มทุนและท าการขาย 1,158.70 บาทจึงจะคุ้มทุนคือมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เสีย
ไป  
 
อภิปรายผล 

การผลิตผ้าบาติกต่อผืนมีต้นทุนรวมจ านวน 20.20 บาท ขายได้ในราคา 30 บาทต่อผืน เมื่อแยกเป็นต้นทุนคงที่กับ
ต้นทุนผันแปรจะพบว่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปรคิดเป็น 19.77 บาทต่อผืน ซึ่งมาจากต้นทุนค่าแรงงานซึ่งคิด
เป็น 49.50% นั่นเอง การผลิตต่อเดือนจะสามารถท าการผลิตผ้าบาติกได้จ านวน 920 ผืน คิดเป็นผลตอบแทนรวมทั้งหมด 
27,600 บาท ซึ่งมตี้นทุนรวมทั้งหมด 18,585 บาทหรือคิด 67.34%  ท าให้ทางกลุ่มมีผลตอบแทน 9,015 บาท ต่อเดือน หรือ
เทียบได้ว่ายอดขาย 100 บาท มีต้นทุนขายเท่ากับ 67.34 บาท ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้รับจึงเท่ากับ 32.66 บาทนั่นเอง แต่
อย่างไรก็ตามถ้ามองในด้านผลตอบแทนเห็นได้ว่า ผลตอบแทนท่ีทางกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกได้รับค่อนข้างน้อยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดาภา  มาตราช (2559) ทีศ่ึกษาต้นทุนและผลตอบแทนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ “ลายฟองน้ าหัว
ฝาย” ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี“่ลายฟองน้ าหัวฝาย” ต าบล
ปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จ านวนประชากร 85 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนแรงงานในครัวเรือนที่ทอผ้าไหม จ านวน 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 น ามาหักต้นทุนการผลิตทั้งหมด 16,638.35 บาท 
ท าให้สมาชิกได้รับก าไรสุทธิ 3,361.65 บาท  ทั้งนี้สาเหตุมาจากต้นทุนผันแปรที่ปรับตัวสูงขึ้นและปริมาณการขายคงที่ ดังนั้น
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในจ านวนท่ีสูงขึ้นทางกลุ่มควรมีการวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับการผลิตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเงินของกลุ่มได้ 
สรุปผลวิจัย 

จากผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
พบว่า อายุผู้ใช้แรงงานผลิตผ้าบาติกส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 4 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ร้อยละ 50 รองลงมาคือ
เกษียณอายุจากการท างาน ร้อยละ 40 สาเหตุที่เข้าร่วมกลุ่มส่วนใหญ่มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยได้รับการ

540 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ  ลวดลายที่ใช้ในการท าผ้าบาติกส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต ประเพณี 
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในท้องถิ่น รองลงมาเป็นลวดลายที่นิยมในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาด วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมกลุ่มคือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว การค านวณต้นทุนการผลิตพบว่าการผลิต
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 อ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่าราคาขายต่อผืนอยู่ท่ีผืนละ 30 บาทการผลิตต่อเดือน ๆ ละ 920 
ผืน จึงท าให้มีผลตอบแทนจ านวน 27,600 บาทต่อเดือน อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับ 67.34% ดังนั้นจากการ
ค านวณอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสะท้อนให้เห็นว่ายอดขาย 100 บาท เป็นต้นทุนสินค้าที่ขายเท่ากับ 67.34 บาท ถือ
เป็นต้นการผลิตที่ค่อนข้างสูง ผลตอบแทนก าไรส่วนเกินเฉลี่ยต่อผืนเท่ากับ 10.23 บาทหรือเท่ากับ 34.09% ต่อผืน โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุนรวมต่อผืนเท่ากับ 32.66% ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนต้องขายจ านวน 38.61 ผืนจึงจะคุ้มทุนและท า
การขาย 1,158.70 บาทจึงจะคุ้มทุนคือมีรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป  
ข้อเสนอแนะ 

1. ร่วมกันวางแผนเพื่อควบคุมต้นทุนการผลติ รวมถึงต้นทุนการผลติที่ไม่จ าเป็นด้านต้นทุนผันแปร 
2. สมาชิกผู้ผลิตผ้าบาติก ควรมีการปรับปรุงคณุภาพลวดลาย สีที่ใช้ ในการผลติผ้าบาติกเพื่อให้เป็นลวดลายที่

ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน 
3. ควรมีการเรียนรู้ รับความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มพัฒนาตนเองในการผลติผ้าบาติกให้ได้

คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า และลดปญัหาสินค้าล้าสมัย 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาวิธีการผลิตผ้าบาติกที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน และเพิ่มผลตอบแทนในการผลิต เพื่อ
แก้ปัญหาต้นทุนการผลิตของสมาชิก  

2. ควรส่งเสริม สนับสนุนกลุม่อาชีพในด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเข้าสูยุ่คไทยแลนด์ 4.0 

3. ควรมีการศึกษาแผนพัฒนาตลาดเพื่อให้ไดผ้ลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพด ีสวยงาม และทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และเพื่อรองรบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก คุณชัยวัฒน์ จิตมั่น ประธานกลุ่ม คุณจริน อ่อนละมูล รองประธานกลุ่ม 
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ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจนกระทั่งท างานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก 
ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลความแตกต่างในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์บริติชและค าศัพท์
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันและเพื่อส ารวจการตีความหมายจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์บริติชหรือจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
สไตล์อเมริกันที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเป็นภาษาแม่ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 344 คน การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษสไตล์บริติชและค าศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันที่นักศึกษาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ ก) ข้อมูลทั่วไป ข) รูปภาพเพื่อให้นักศึกษาเลือกค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 2 สไตล์ ค) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อม
ตัวเลือกความหมายที่เป็นภาษาแม่ของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลท าโดยใช้ค่าร้อยละ ซึ่งเป็นการใช้สถิตเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันมากกว่าค าศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์บริติช ร้อยละ 12.80 และ
ในขณะที่นักศึกษาตีความหมายจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันเป็นภาษาแม่ มากกว่าจากสไตล์บริติช ร้อยละ 22 
 
ค าส าคัญ :   ค าศัพทภ์าษาอังกฤษสไตล์บริติช ค าศัพทภ์าษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน นักศึกษาระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 

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 first-
year 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.     A. Flat  B. Apartment 

 

 
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. 
 
 
 

 
 
 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 
ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองต้นเปา  เชียงใหม่ 

*corresponding author e-mail : Nongoom22@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตเทศบาลเมืองต้นเปา การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหา

ระดับการรับรู้ทางการเมือง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชากรในการศึกษา ครั้งนี้ได้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาจ านวน 200 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ : ซึ่ง
ผู้วิจัยได้รวบรวมในการเก็บข้อมูลด้วยตนองและวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า 1. การรับรู้ทางการ
เมืองของประชาชนต าบลต้นเปาคือ 1.1 สภาพแวดล้อมทางการเมืองของประชาชนต าบลต้นเปา ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง 
พบว่าประชาชนเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีระดับการรับรู้มากท่ีสุดโดยมี  ̅=3.33 
และค่า sd 0.68 1.2  ด้านจิตวิทยาทางการเมืองพบว่าประชาชนระดับการรับรู้ด้านพฤติการณ์เมืองการทุจริตคอรัปช่ันของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติท าให้ประชาชนแสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมามากที่สุดโดยมี
  ̅=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)  

 
ค าส าคัญ : 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  
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บทน า 
การศึกษาวิจัยปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลที่มีผลกระทบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองถือเป็นบริบทที่ส าคัญ

ยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการสะท้อนอ านาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่าง
แท้จริง การกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้บทบาทกับประชาชนมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นมากขึ้น ต าบลต้นเปา เป็นเขต
หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจในการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางกิจกรรมทางการเมือง ในการมีส่วนร่วมทั้ง
การเมือง การพัฒนาตามบริบทของท้องถิ่นตัวเอง โดยได้การกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้บทบาทกับประชาชนมี
ส่วนร่วมกับท้องถิ่นมากขึ้น ต าบลต้นเปา เป็นเขตหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจในการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางการเมืองเนื่องจากกว่า เป็นเขตที่มีสถาบันทางการศึกษาตั้งอยู่  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับต้นๆของประเทศ 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 ปัจจุบันประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจ านวน 14,278คน แยกชาย6,4108คน หญิง7,868คน (สถิติ ณ วันที่31สิงหาคม 2560) 
จึงเป็นค าถามทางการวิจัยว่าปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน และจากการสัมภาษณ์ผู้น า
ชุมชนพบว่า ในบางชุมชนบทบาทส าคัญทางการเมืองมักจะอยู่กับผู้น าชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบทบาทของประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามากน้อยเพียงใดด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น     

ผู้วิจัยจึงมุ่งเป้าประสงค์การวิจัยเชิงพื้นที่ต าบลต้นเปา ในการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นส าคัญ 
เพราะว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดถึงระบอบการปกครองได้ นั่นก็คือ ประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงย่อมแสดงถึงความเป็น
ประชาธิปไตยสูง แต่ประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ าย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยต่ าไปด้วย 
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับท้องถิ่น และน าไปจัดท าเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งใน
10 หมู่บ้านกับ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก ่
1. แบบสัมภาษณ์ ปลายเปิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตต าบลต้นเปาเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองต้น

เปา 80 คน โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)  
2. แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อค้นหาระดับการรับรู้ทางการเมืองและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนคนต าบลต้นเปา 120 คน 
1.แบบสัมภาษณ์  ปลายเปิด กลุม่ผู้น าชุมชนโดยก าหนดสัมภาษณก์ลุ่มผู้น าชุมชนเช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน,กลุ่มพ่อบ้าน
,กลุ่มผูสู้งอาย,ุกลุ่มส่งเสรมิอาชีพ,และกลุม่เยาวชนท่ีมสีิทธ์ิเลือกตั้ง รวม80คน โดยใช้เครื่องมือการสมัภาษณ์เชิงลึก (Depth 
Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) 

วิธีสร้างแบบสมัภาษณ ์
1.1ศึกษาแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อน าข้อมูลมาสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้น า

ชุมชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
1.2ศึกษาขั้นตอนการสรา้งแบบสัมภาษณ์เกีย่วกับการมสี่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้น าชุมชนจากงานวิทยานิพนธ์ 
1.3สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้น าในชุมชน 
1.4น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง(Ioc) ความ

ถูกต้อง  ของเนื้อหา วัตถุประสงค ์กิจกรรม แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต0่.6 ขึ้นไป 
1.5น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อน

น าไปใช้จริง 
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1.6น าแบบสัมภาษณ์ไปสอบถามกลุ่มผู้น าชุมชนที่มีส่วนร่วมทางการเมือง 
วิธีการสัมภาษณ์ 
  1. ศึกษาตารางก าหนดการการประชุมจากกลุ่มเป้าหมาย 

       - ที่ว่าการอ าเภอสันก าแพง 
         - ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นเปา 
         - ส านักงานเทศบาลเมืองต้นเปา 
          - ศูนย์การเรยีนรูต้ าบลต้นเปา (OTOPยิ้ม) 

 2. ประสานงานและส่งหนังสือไปยังประธานกลุม่ต่างๆเพื่อเก็บข้อมลู 
2.แบบสอบถาม 
2.1ศึกษาแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อน าข้อมูลมาสร้างแบบส ารวจเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้น า

ชุมชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
2.2ศึกษาขั้นตอนการสรา้งแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้น าชุมชนจากงานวิทยานิพนธ์ 
2.3สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้น าในชุมชน 
2.4น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง(IOC) ความ

ถูกต้อง  ของเนื้อหา วัตถุประสงค ์กิจกรรม แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่0.6 ขึ้นไป 
2.5 น าแบบสอบถามที่ไดร้ับการปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อน

น าไปใช้จริง 
2.6น าแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มผู้น าชุมชนที่มีส่วนร่วมทางการเมือง 
แบบสอบถามมีทั้งหมด6ส่วน 

     ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทีเ่กี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีคาถาม 5 ข้อ ได้แก ่เพศ อาย ุสถานภาพ และการศึกษา 
     ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทีเ่กี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีค าถาม 4 ข้อ ได้แก ่อาชีพ รายได ้การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม บทบาทหน้าท่ีในครอบครัว และบทบาทในชุมชน 
     ส่วนที่ 3 เป็นแบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง ม ี4 ประเด็นใหญ ่ๆ ได้แก ่การรบัรู้ข่าวสารทางการเมือง มี
ค าถาม 10 ข้อ วัฒนธรรมทางการเมือง มีค าถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) ลักษณะสภาพแวดล้อมทางการเมือง มีค าถาม 
7 ข้อ(เชิงบวก 6 ข้อ เชิงลบ 1 ข้อ) การพัฒนาทางการเมือง มีค าถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) รวมทั้งหมด 31 ข้อค าถาม 
     ส่วนที่ 4 เป็นแบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านจติวิทยา มี 5 ประเด็นใหญ ่ๆ ได้แก ่พฤติกรรมทางการเมอืง มีค าถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 
5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) การกล่อมเกลาทางการเมือง มีค าถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) ค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยมีค าถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5 ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีค าถาม 7 ข้อ(เชิงบวก 5 
ข้อ เชิงลบ 2 ข้อ) และความสนใจ    
      ส่วนที่ 5 เป็นแบบวัดเกี่ยวกับระดับการมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก ่
การติดตามข่าวสารทางการเมือง มีค าถาม 5 ข้อ การใช้สิทธิเลือกตัง้ มีค าถาม 5 ข้อ การสนทนาเรื่องการเมือง มีค าถาม 5 ข้อ การ
เข้าร่วมทากิจกรรมทางการเมืองกบัพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ มีค าถาม 5 ข้อ การติดต่อกับนักการเมือง มีค าถาม 
5 ข้อ และการชุมนุมทางการเมือง มีค าถาม 5 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อคาถาม 
     ส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปดิเกี่ยวกับปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมสี่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 
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ผลและวิจารณ์ผล 
ตารางที ่1 แสดงผลรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง Mean S.D. ระดับการรับรู้และความคิดเห็น 

ด้านการรบัรู้ข่าวสารทางการเมือง 2.63 0.81 ปานกลาง 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง 3.33 0.68 มาก 

ด้านลักษณะสภาพแวดล้อมทางการเมือง 2.96 0.72 ปานกลาง 
ด้านการพัฒนาทางการเมือง(ระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข) 

3.16 0.75 มาก 

รวม 3.02 0.74 มาก 

 
ตารางที่2 แสดงผลรวมปัจจยัทางจิตวิทยาทางการเมืองของประชาชน 

ปัจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง  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 

รวม 3.02 0.76 มาก 

 
ตารางที่ 3 แสดงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต าบลต้นเปา 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองรายด้าน จ านวน ร้อยละ 

ด้านการตดิตามข่าวสารทางการเมอืง 38 47.5 

ด้านความไม่เป็นธรรมการปฏิบตัิ 2 มาตรฐาน 16 22.5 

ด้านปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง 14 17.5 

ด้านการเบื่อหนา่ยต่อสถานการณบ์้านเมือง 12 15 

รวม 80 100.0 
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อภิปรายผล 
          จากวัตถุประสงค์การวิจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาครั้งนี้เกี่ยวกบัระดับการรับรู้ทางการเมือง 
ปัญหาและอุปสรรของปัจจัยที่มผีลกระทบทางการเมืองท าให้ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรณุี ศรีจันทร์ ศึกษาเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในปลูกป่า พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นใน
พระมหากษตัริย์และประชาชนให้ความร่วมมือในโครงการในราชด าริมากถึง (ร้อยละ98.8) และสอดคล้อง งานวิจัยของ วารีย์ บุญ
ขันติ  ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน :  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความสนใจข่าวสาร
ทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการมีสว่นร่วมทางการเมืองของเยาวชน โดยการใช้สื่อการประกาศเสยีงตามสายในหมูบ้านให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ร้อยละ71.1) 

1.ผลศึกษา ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนต าบลต้นเปาพบว่าม2ีด้านคือ 1.1 ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองของ
ประชาชนต าบลต้นเปา ดา้นวัฒนธรรมทางการเมือง พบว่าประชาชนเช่ือมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีระดับการรับรู้มากท่ีสุดโดยมี  ̅=3.33 และค่า sd 0.68 1.2 ด้านจิตวิทยาทางการเมืองพบว่า
ประชาชนระดบัการรบัรู้ พฤติการณ์ทางการเมือง การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติท าให้ประชาชนแสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมาทางการเรยีกร้องทางการเมืองโดยการชุมนุมประท้วงมากที่สดุโดยมี 
 ̅=3.45 และค่า sd. 0.67  

 2.ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตเทศบาลเมืองต้นเปา จากผู้น าชุมชน
ทุกคนนับถือพุทธศาสนา (ร้อยละ100)อาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน (ร้อยละ 45.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ม.6 / 
ปวช. (ร้อยละ 35.00) รองลงมามีระดับการศึกษา ปวส. (ร้อยละ 25.00) ส่วนผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มรีายไดต้่อเดือน 5,001-10,000 
บาท (ร้อยละ 45.00)และยังพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการมสี่วนร่วมทางการเมืองของผู้น าชุมชนและประชาชน  ให้ความเห็น
ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สดุคือ การรับข่าวสารจากสื่อ ทางอินเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ที่เป็น
สถานการณ์ทางการเมืองความไม่เป็นธรรมการปฏิบตัิ 2 มาตรฐาน และปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง รวมถึงความเบื่อหน่ายต่อ
สถานการณ์บ้านเมือง  

 
สรุป 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าระดับการรบัรู้ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาด้านสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองของประชาชนต าบลต้นเปา มีวัฒนธรรมทางการเมืองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปาเช่ือมั่นในระบอบการปกครองที่
มีพระมหากษัตรยิ์เป็นสถาบันสูงสดุและเหมาะสมต่อการปกครองของประเทศไทย 

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตเทศบาลเมืองต้นเปา
ยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านจิตวิทยาทางการเมืองพบว่าประชาชนรับรู้ด้าน
พฤติการณ์เมือง คนไทยปัจจุบันมีค่านิยมเคารพนับถือคนท่ีมีฐานะชนช้ันสูงทางสังคมระดับการงานระดับสูงและการทุจริตคอรัปช่ัน
ของเจ้าหน้าท่ีนักการเมืองระดับท้องถิ่นระดับชาติท าให้ประชาชนแสดงพฤติกรรมออกทางการเมืองออกมาโดยการชุมนุมเรียกร้อง
และประท้วง 

 รวมทั้งยังพบว่าปัจจัยด้านการรับข่าวสารจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ที่เป็นสถานการณ์ของ
บ้านเมือง ความไม่เป็นธรรมการปฏิบัติ 2 มาตรฐาน  และปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง  รวมถึงความเบื่อหน่ายต่อสถานการณ์
บ้านเมือง   
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การศึกษาความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

THE INVESTIGATION OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION STUDENTS’ 
ENGLISH LISTENING COMPREHENSION ABILITY AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY LANNA TAK 
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คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก   

*corresponding author e-mail : kkreutanu_@hotmail.com  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และเปรียบเทียบความสามารถในการการฟังเพื่อความ
เข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ชั้นปีท่ี 1 
ชั้นปีท่ี 2 และ ชั้นปีท่ี 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 78 คน ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีท่ี๑ จ านวน 28 คน นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
จ านวน 28 คน และ นักศึกษาชั้นปีท่ี๓ จ านวน 22 คน  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยให้นักศึกษาท้ัง 3 ชั้นปีท าแบบทดสอบความสามารถในการ
ฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟังเพื่อความ
เข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก มีดังนี ้ชั้นปีท่ี 1 = 29.46 ชั้นปีท่ี 2 = 27.89 ชั้นปีท่ี 3 = 26.22 2) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาท้ัง 
3 ชั้นปี โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) เมื่อพบความแตกต่างรายคู่ ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธี
ของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปี ท่ี 2 และ ชั้นปีท่ี 3 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.1 

 
ค าส าคัญ :  แบบทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ   ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ   
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 

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 one-
way 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. 

 

 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 2.908 .061* 

Within Groups 1669.506 75 22.260   

Total 1798.987 77    

 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 
1st 2nd -1.571 1.261 0.464 
1st 3rd 1.666 1.344 0.468 
2nd 3rd 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 one-
way 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.  
 
Acknowledgement  

The independent study would not have been accomplished without the assistance of several 
persons. We would like to express my sincere thanks to Dr. Arunee Wongkhao who advised and assisted 
us about the method of data analysis. 

We would like to thank two foreigner lecturers, Mr. Rommel Valencia Tabula and Mr. Aleksei 
Nakhaev who recommended and corrected our thesis writing.  

We are very fortunate to have many friends both within and outside the English for International 
Communication Program during our study. We thank them all for being very supportive.    
  
References 
Hamouda, A. (2013). An Investigation of listening comprehension problems encountered by Saudi students 

in the EL listening classroom. International journal of academic research in progressive 
education and development, 2(2), 113-15. 

Jenkins, J. (2007). English as a lingua franca: Attitude and Identity. Oxford University Press. 

Krashen, S. D. (1985). The Input Hypothesis. London : Longman.  

Randall, D. (1998). Randall’s ESL Cyber Listening Lab. Retrieved May 25, 2016, from Randall’ site website 
: http://www.esl-lab.com/ 

Sadighi & Zare. (2006). Is Listening comprehension influenced by the background knowledge of the 
learners? A case study of Iranian EFL learners. linguistic journal, (1), 110-126. 

Sittler, Richard C.  (1975).  Teaching aural comprehension. English Teaching Forum. Vol.13 (12), 117-121. 

 
 

560 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

THE LEARNING PROBLEMS IN THE INDEPENDENCE STUDY COURSE OF UNDERGRADUATE 
STUDENTS AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA 

 
กิจจาณฏัฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์*  ธีรวุฒิ ปิงยศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน 
*Corresponding author email : kitjanat.t@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องปัญหาในการเรยีนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลล้านนามีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัญหาก่อนการเรยีนรายวิชาการศึกษาอิสระ 2) ศึกษาปัญหาระหว่างการเรียน 
รายวิชาการศึกษาอิสระ และ 3) ศึกษาปัญหาหลังการเรยีนรายวชิาการศึกษาอิสระ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 48 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการิจัยได้แก ่
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามชนิดประเมินค่าและข้อค าถามปลายเปิด จ านวน 43 ข้อ วิเคราะห์ข้อมลูโดย การใช้
สถิติบรรยายและการวิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาประสบปัญหาในดา้นต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับความรู้ใน
การท าวิจัย ระดับปานกลาง ในทุกข้อค าถาม ก่อนการเรียน (x  = 3.47) ก่อนจะลดลงมาเล็กน้อยแต่ยงัคงอยู่ในระดับปานกลาง
ระหว่างการเรียน (x  = 3.19)  และลดลงถึงระดับน้อยภายหลัง การเรยีน (x  = 2.68) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมลูทื่ได้จากข้อ
ค าถามปลายเปิด ท าให้ได้ข้อค้นพบว่าปัญหาที่นักศึกษาประสบอยูท่ั้งก่อนการเรียน ระหว่างการเรยีน และหลังการเรียน
รายวิชาการศึกษาอิสระ นั้น คือ ปญัหาด้านระยะเวลา ปัญหาด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และปญัหาด้านความรู้ความเข้าใจและการ
น าไปใช้ กล่าวคือ เวลาที่มีให้ในการเรยีนรายวิชา การศึกษาอิสระนัน้ไม่เพียงพออีกทั้งต้องแบ่งเวลาให้กับการเรยีนและการท า
กิจกรรมอื่นๆ ส่งผลให้ความส าเรจ็ทางการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทางการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการ
เข้าพบ และ ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเกิดจากความคลาดเคลื่อนด้านเวลา ตลอดจนการมีความคดิเห็นไมต่รงกัน
ในบางเรื่อง ได้น าพาให้เกิดความขัดแย้งส่วนบุคคล และท้ายท่ีสุดนั้นนักศึกษายังขาดความรูค้วามเขา้ใจในรายวิชาการศึกษา
อิสระ ตลอดจนการน าเอาความรูท้ี่ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: ปัญหาในการเรียน, การศึกษาอิสระ, นักศึกษาระดับปรญิญาตร,ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

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 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนในระดับสากล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน 
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้บรรจุรายวิชาการศึกษาอิสระในหลักสูตรต่างๆ รวมถึ งหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ตามขอบเขต 
ความสนใจของผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้กับเรียนในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ในเขตพื้นที่ เชียงใหม่ ล าปาง 
พิษณุโลก ตาก และน่าน มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี จากการสอบถามคณาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนตามเขตพื้นที่ต่างๆ ใน
เบื้องต้นยังพบปัญหาในการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระของ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก่อเกิด 
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนรวมถึงบรรลุเป้าประสงค์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัญหาใน 
การเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 2) ศึกษาปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ และ       
3) ศึกษาปัญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาหาข้อค้นพบพื้นฐานเกี่ยวกับปญัหาในการเรียน 
รายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคอืนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ช้ันปีท่ี 4 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เขตพื้นท่ี เชียงใหม่ ล าปาง พิษณุโลก ตาก และน่าน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
การศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 48 คน 
 ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นผูว้ิจัยได้ท าการจัดสร้างแบบสอบถามออนไลน์บนเวบไซต์ Google ผ่านโปรแกรม 
Google Forms ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามจ านวน 4 ตอน รวมทั้งสิ้น 45 ข้อ โดยตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมลูส่วนตัว 
ได้แก่ เพศและแนวทางการท าวิจยัที่สนใจซึ่งเป็นลักษณะข้อค าถามชนิดเลือกตอบ ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามความรู้ ในการท า
วิจัยก่อนการเรยีนรายวิชาการศึกษาอิสระ ตอนท่ี 3 เป็นการสอบถามความรู้ในการท าวิจัยและกระบวนการ ด าเนินการวิจัย
ระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ และ ตอนท่ี 4 เป็นการสอบถามความรู้ในการท าวิจัยหลังการเรียน รายวิชา
การศึกษาอิสระ ซึ่งข้อค าถามในตอนที่ 2 ถึง 4 นั้นเป็นข้อค าถามชนิดประเมินค่า 5 ระดับ โดย 5 หมายถึงพบปัญหามากท่ีสุด 
4 หมายถึงพบปัญหามาก 3 หมายถึงพบปัญหาปานกลาง 2 หมายถึงพบปัญหาน้อย และ 1 หมายถึงพบปัญหาน้อยที่สดุ 
จ านวน 40 ข้อ และข้อค าถามชนิดปลายเปิด จ านวน 3 ข้อ มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน
รายวิชาการศึกษาอสิระ โดยข้อค าถามก่อนและหลังการเรียนเปน็ข้อค าถามเดียวกันครอบคลมุถึง ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการท าวิจยั  ตลอดจนจรรยาบรรณในการเป็นผู้วิจัยที่ดีในภาพรวม ในขณะที่ข้อค าถามระหว่าง การเรียนนั้นจะมุ่งเน้น
ไปยังกระบวนการด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอน โดยหลังจากออกแบบเครื่องมือแล้วนั้นผู้วิจัยได้น า แบบสอบถามที่สรา้งขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) จากนั้นได้น ามา
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ปรับแกต้ามข้อแนะน า ของผู้เชีย่วชาญ เมื่อแล้วเสร็จได้จดัส่งทีอ่ยู่ของแบบสอบถามบนเวบไซต ์ (Uniform Resource 
Locator: URL) ไปยังอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชาการศึกษาอสิระในแต่ละเขตพื้นท่ีเพื่อจัดส่ง ต่อไปยังนักศึกษาของตนเอง 
ทั้งนี้แบบสอบถามตอนท่ี 1 และ 2 ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในสัปดาห์แรกของการเรียน เพื่อสอบถามข้อมูลปญัหาที่นักศึกษา
พบก่อนการเรียนวิชาการศึกษาอิสระ แบบสอบถามตอนท่ี 3 ด าเนนิการเก็บข้อมูล ภายหลังนักศึกษาน าเสนอผลการทดลอง
ด้วยวาจาเพื่อสอบถามข้อมูลปญัหาที่นักศึกษาพบระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ และแบบสอบถามตอนท่ี 4 
ด าเนินการเก็บข้อมูลภายหลังที่นักศึกษาส่งเลม่การวิจัยฉบบัสมบรูณ์เพื่อสอบถาม ข้อมูลปญัหาที่นักศึกษาพบภายหลังการ
เรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 
 หลังจากท่ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจึงได้น าผลการทดลองมาวิเคราะหผ์ลทางสถิติ ทั้งนี ้ ผล
การทดลองจากข้อค าถามชนดิประเมินค่า จ านวน 40 ข้อ ได้น ามาแปรผลเชิงปริมาณโดยใช้สถติิบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผลการทดลองจากข้อค าถามชนิดปลายเปิด จ านวน 3 ข้อ ได้น า
แปรผลเชิงคุณภาพโดยใช้การวเิคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามเรื่องปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนานั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอเป็น 4 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่วนตัว 2) ปัญหาก่อน การ
เรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 3) ปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ และ 4) ปัญหาหลังการเรยีนรายวิชา 
การศึกษาอิสระ ดังท่ีจะได้น าเสนอเป็นล าดับต่อไป 
 ตอนที่ 1 ข้อมลูส่วนตัว 
 ผลการวิจัยจากข้อค าถามชนิดประเมินค่า พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 
75 และ 25 ตามล าดับ 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 x   S.D. การแปลผล 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ในการท าวิจัย 3.63 0.91 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจถึงความส าคัญของการท าวิจยั 3.21 0.97 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยท่ีสนใจจะศึกษา 3.71 0.97 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค าถามและวตัถุประสงค์ในงานวิจัย 3.75 0.98 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งคน้คว้าข้อมูลเพื่อการวิจยั 3.48 1.05 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 3.77 0.97 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยท่ีถูกต้อง 3.69 0.93 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นผู้วิจยัที่ด ี 3.08 0.92 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการลักลอกงานวิจัย (Plagiarism) 3.21 1.07 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้จากการท าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3.21 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.47  ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าปัญหาก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระพบว่าโดยภาพรวมนักศึกษามีปัญหา ใน
ระดับปานกลางทุกข้อค าถาม  (x  = 3.47) ทั้งนีป้ัญหาหลัก 3 อันดับแรกท่ีนักศึกษาประสบมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการ
ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยมากที่สุด (x  = 3.77) รองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับ การตั้งค าถามและ
วัตถุประสงค์ ในงานวิจัย (x  = 3.75) และปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยท่ีสนใจจะศึกษา (x  = 3.71) ขณะเดียวกันนักศึกษาระบุ
ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจถึงความส าคัญของการท าวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการลักลอก งานวิจัย (Plagiarism) 
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และ ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้จากการท าวิจัยไปใช้ประโยชน์ เท่ากันที่ x  = 3.21 ส าหรับปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ 
ปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นผู้วิจัยที่ดี x  = 3.08 
 ทั้งนี้เมื่อศึกษาข้อมูลจากข้อค าถามปลายเปิดพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการก าหนดหัวข้อวิจัยและ 
วัตถุประสงค์การวิจัยมากท่ีสุด โดยนักศึกษาได้ระบุว่าตนเองไม่ทราบว่าควรศึกษาเรื่องใด บางครั้งอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด 
กรอบและแนวทางการวิจัยไว้ให้จึงรู้สึกว่าไม่ได้ท าการศึกษาในเรื่องที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง ทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในการด าเนินการวิจัย ดังตัวอย่างข้อมูลที่นักศึกษาได้ระบุในแบบสอบถามด้านล่าง 
  นักศึกษา 1 “ไม่แน่ใจในหัวข้องานวิจัย ว่าจะท าอะไร” 
  นักศึกษา 2 “หัวข้อในการศึกษาอิสระและวัตถุประสงคไ์ม่ค่อยลงตัว” 
  นักศึกษา 3 “ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีอาจารย์อธิบาย จึงยังไมส่ามารถจับจุดได้  
    ว่าควรเริม่อย่างไร ตรงไหน บางทีหัวข้อที่เสนอไปก็ถูกจ ากัดกรอบ และให้เปลี่ยนใหม่ 
    จึงเสียเวลาไปมาก” 
  นักศึกษา 4 “คิดชื่อเรื่องวิจัยไมค่่อยออก ไม่รูจ้ะท าเรื่องอะไรด”ี 
  นักศึกษา 5 “วิชาอิสระควรที่จะเป็นหัวที่นักวิจัยควรอยากจะท าและค้นคว้าไม่ใช่ผู้สอนอยากจะท า
    ผู้สอนควรให้แค่ความคดิเห็นและเสนอะแนะ” 
  นักศึกษา 6 “ไม่มีความรู้เกีย่วงานวิจัยใดๆ” 
  นักศึกษา 7 “เนื่องจากก่อนเรียนเราไม่รู้เลยว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระคืออะไร เป็นสิ่งท่ีเราค้นคว้า
    เพื่อให้ตัวเราเองทราบหรือต้องน าผลการศึกษาค้นคว้ามาท าอะไร” 
 นอกจากน้ีนักศึกษาบางส่วนไดร้ะบุวา่ประสบปัญหาด้านระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ความพร้อมในการเรยีน 
และความสามารถทางการใช้ภาษาในการเขียนวิจัย ดังตัวอยา่งข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถามด้านล่างนี ้
  นักศึกษา 8 “ควรที่จะเสนอให้นักศึกษาตั้งหัวข้อวิจัยให้ก่อนและเลือกที่ปรึกษาก่อนท่ีจะเรียน 
    วิชานี้ก่อน 1 เทอม” 
  นักศึกษา  9 “ปัญหาด้านระยะเวลา” 
  นักศึกษา 10 “ควรมีระยะเวลาที่มากเเละ ไมต่ดิขัดอะไร เพื่อจะได้เรียนรุ้อย่างเขา้ใจ” 
  นักศึกษา 11 “มีเวลาในการศึกษาน้อยมาก” 
  นักศึกษา 12 “ไม่ค่อยชัดเจน ไม่ค่อยเข้าใจและค่อนข้างยากที่จะท าเป็นภาษาอังกฤษด้วย ยิ่งยาก” 
 จากผลการศึกษาปัญหาก่อนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่านักศึกษาพบปัญหาเป็นส่วนมาก
ทางด้านการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการเรียน อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาวิจัย ตลอดจน มี
ความรู้สึกว่าการด าเนินการศึกษามีระยะเวลาที่น้อยเกินไป ซึ่งผลการศึกษานี้ได้สะท้อนผ่านทางแบบสอบถามทั้งข้อค าถาม 
ชนิดประเมินค่าและข้อค าถามปลายเปิดดังที่ได้แสดงไว้ข้างต้น 
 ตอนที่ 3 ปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 
ตารางที่ 2 ปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอสิระ 

ข้อมูลปญัหา x   S.D. การแปลผล 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเรียน  3.25 0.84 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัย 3.50 0.90 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการอ้างอิงข้อมูลเพื่อการวิจัย 3.46 0.92 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยบทที่ 1: บทน า 3.40 1.01 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยบทที่ 2: เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 3.73 1.03 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยบทที่ 3: วิธีด าเนินการวิจัย 3.21 0.87 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยบทที่ 4: ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3.33 0.93 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยบทที่ 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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ข้อมูลปญัหา x   S.D. การแปลผล 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 3.29 0.97 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย 3.23 1.13 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 2.69 1.34 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 2.73 1.14 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยตามกรอบระยะเวลา 3.44 0.92 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลักลอกงานวิจัย (Plagiarism) 2.94 1.08 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการน าเสนอผลการวิจัย 3.17 1.06 ปานกลาง 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์ 3.33 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.19  ปานกลาง 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีแนวโน้มประสบปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระลดลง 

กว่าก่อนการเรียนทว่ายังคงประสบปัญหาในระดับปานกลาง (x  = 3.19) โดยปัญหาที่ประสบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
การด าเนินการวิจัยบทท่ี 2: เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง (x  = 3.73) รองลงมาคือ ปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัย (x  = 
3.50) และ ปัญหาเกีย่วกับการอ้างอิงข้อมูลเพื่อการวิจัย (x  = 3.46) ขณะเดียวกันได้ระบุว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับการด าเนิน 
การวิจัยบทท่ี 5: สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และ ปญัหาเกีย่วกับการเขียนบรรณานุกรม เท่ากันท่ี x  = 3.42 ทางด้าน 
ปัญหาท่ีนักศึกษาระบุว่าพบน้อยในระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ได้แก่ ปัญหาเกีย่วกับการลักลอกงานวิจัย 
(Plagiarism) (x  = 2.94) ถัดมาคือปัญหาเกีย่วกับการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย (x  = 2.85) ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนด 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (x  = 2.77) ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนภาคผนวก (x  = 2.75) ปัญหาเกี่ยวกับค าแนะน าของอาจารย ์ที่
ปรึกษา (x  = 2.73) และปัญหาทีพ่บน้อยที่สุดคือปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา (x  = 2.69) 
 เมื่อศึกษาข้อมลูจากแบบสอบถามชนิดปลายเปิดได้ข้อค้นพบเพ่ิมเติมว่าในระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษา
อิสระนั้นนักศกึษายังคงประสบปญัหาด้านระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยมากที่สุดโดยระบุว่าระยะเวลาในการด าเนินการ
วิจัยนั้น น้อยเกินไปประกอบกับจ าเป็นต้องจัดสรรเวลาให้กับการเรียนในรายวิชาอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า
เวลาในการให้ ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษานั้นไม่เพียงพอทั้งยังขาดการให้ค าแนะน าแก้ไขที่ครบถ้วนตรงต่อความ
ต้องการของนักศึกษา ดังเห็นได้จากตัวอย่างข้อมูลที่ระบุ ในแบบสอบถามด้านล่างนี้ 
  นักศึกษา 1 “ควรจัดแจงเวลาให้นักศกึษามากๆ” 
  นักศึกษา 2 “ไม่มีเวลาในการท าวิจัยอย่างเต็มที่เนื่องจากต้องเรียนไปด้วย” 
  นักศึกษา 3 “ไม่มีเวลาในการค้นคว้าวิจัย เนือ่งจากต้องเรียนวิชาเอกอกีหลายตัว” 
  นักศึกษา 4 “ระยะเวลาของการเรียนควรมีความเหมาะสม ไม่สัน้เกินไป” 
  นักศึกษา 5 “อาจารยค์วรมีเวลาให้ค าปรึกษามากพอสมควรและให้ค าแนะน าอย่างเต็มที่โดย 
     ไม่ขัดแย้งเพราะอาจจะเป็นการท าให้นักศึกษาเกิดความลงัเลหรือกังวล
ในหัวข้อ 
    ที่นักศึกษาท าการค้นคว้า” 
  นักศึกษา 6 “ด าเนินการไม่ค่อยเต็มที่ เพราะอยู่ในช่วงเรียนด้วย บางครั้งส่งงานก็ไม่ตรงกับ 
     ที่ปรึกษาว่างจะดูให้ก็ต้องรอและต้องแก้ไขจนจะผ่าน” 
  นักศึกษา 7 “อาจารยบ์างคนใช้ความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ค านึงถึงนักศกึษา” 
 นอกจากนีน้ักศึกษาบางส่วนยังได้ระบุว่าปัญหาท่ีตนเองพบระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระนั้น
เกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยตลอดจนขาดความเชื่อมั่นในตนเองอีกทั้งยังขาดแหล่งความรู้เพ่ิมเติมอีก
ด้วย ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถามข้างลา่งนี้ 
  นักศึกษา 8 “คิดว่าวิชานี้ยาก เข้าใจยาก” 
  นักศึกษา 9 “ปัญหาระหว่างเรียนคือ ไม่เข้าใจในเนื้อหา หรือ แนวคิดในการท าวิจัย” 
  นักศึกษา 10 “ไม่ค่อยเข้าใจบางหัวข้อค่ะ” 
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  นักศึกษา 11 “แหล่งข้อมูลที่จะใช้ในงานวิจัย” 
  นักศึกษา 12 “หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัชื่อเร่ืองวิจัยได้ยาก จัดเรียงข้อมูลไม่ค่อยถูก” 
 จากผลการศึกษาปัญหาระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระนั้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า นักศึกษายังคง 
ประสบปัญหาด้านเวลาในการด าเนินการวิจัย โดยระบุว่าเวลาที่จัดสรรให้นั้นน้อยเกินไปตลอดจนต้องแบ่งเวลาให้กับการ
เรียน ในรายวิชาอื่นๆ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ปัจจัยด้านผู้สอนยังคงมีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก โดยนักศึกษากล่าวว่าผู้สอนไม่มีเวลาให้เพ่ือการแนะน าและแก้ไข และท้ายที่สุดได้ระบุว่าขาดแหล่งความรู้
เพ่ิมเติมภายนอก ทีจ่ะน ามาใช้ในการด าเนินการวิจัย 
 ตอนที่ 4 ปัญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 
ตารางที่ 3 ปัญหาหลังการเรยีนรายวิชาการศึกษาอิสระ 

ข้อมูลปญัหา x   S.D. การแปลผล 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ในการท าวิจัย 2.83 1.10 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจถึงความส าคัญของการท าวิจยั 2.81 1.10 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยท่ีสนใจจะศึกษา 2.65 1.16 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค าถามและวตัถุประสงค์ในงานวิจัย 2.54 1.22 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งคน้คว้าข้อมูลเพื่อการวิจยั 2.75 1.12 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 2.81 2.75 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยท่ีถูกต้อง 2.75 1.06 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นผู้วิจยัที่ด ี 2.53 1.17 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการลักลอกงานวิจัย (Plagiarism) 2.56 1.17 น้อย 
นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้จากการท าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2.54 1.11 น้อย 

รวม 2.68  น้อย 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของปญัหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระโดยพบว่านักศึกษามี

ปัญหา ลดลงในทุกด้านอยู่ในระดับน้อย (x  = 2.68) ทั้งนี้ปัญหาหลักที่พบมากที่สุด คือ ปญัหาเกีย่วกับความรู้ในการท าวิจยั 
(x   = 2.83) รองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจ ถึงความส าคญัของการท าวิจัย และ ปัญหาเกีย่วกับการก าหนดกรอบ
ระยะเวลา ในการด าเนินการวิจัยเท่ากันที่ x   = 2.81 นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาท่ีเท่ากันอีก คือ ปัญหาเกี่ยวกับการตั้ง
ค าถาม และวัตถุประสงค์ในงานวจิัย และ ปัญหาเกี่ยวกับ การถ่ายโอนความรูจ้ากการท าวิจยัไปใช้ ประโยชน ์ ที่ x  = 2.54 
ส าหรับปัญหาท่ีนักศึกษาระบุว่าพบน้อยที่สุดคือ ปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นผู้วิจัยที่ด ี(x  = 2.53) 
 เมื่อศึกษาผลการตอบแบบสอบถามจากข้อค าถามชนิดปลายเปิดพบว่าภายหลังการเรียนรายวิชาการศึกษา
อิสระนั้นนักศกึษายังคงประสบปญัหาอันเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตลอดจนปญัหาด้านการให้
ค าปรึกษาและการ ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา ดังเห็นได้จากตัวอย่างข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในแบบสอบถามด้านล่างนี ้
  นักศึกษา 1 “อยากให้ระยะเวลาการค้นคว้างานวิจัยยาวกว่านีส้ักนิดนึง” 
  นักศึกษา 2 “เรียนและท าการศึกษาอสิระไปพร้อมๆกันจะเข้าใจได้มากกว่าและขยาย
ระยะเวลา     ในการค้นคว้าให้มากขิน้เพ่ือที่จะได้ผลการวิจัยท่ีมีคุณภาพและครอบคุม
เพ่ิมมากขึน้” 
  นักศึกษา 3 “ระยะเวลายืดเย้ือเกินไป ท าให้วิจัยไม่เดิน” 
  นักศึกษา 4 “ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการส่งเล่มวิจัยตามความเหมาะสม” 
  นักศึกษา 5 “อ.ที่ปรึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกนั ไม่ค่อยมีเวลาดูให้ แล้วท าควบคู่กับช่วงฝกึงาน 
    ท าให้งานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร” 
  นักศึกษา 6 “อาจารย์ท่ีปรึกษาควรรีบตรวจงานและส่งกลับให้ นศ. แกัไข” 
  นักศึกษา 7 “เมื่อนักศกึษาไม่เข้าใจหรือพบปญัหาอยากให้อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยเข้าใจ 
     อธิบายและแนะน านักศึกษาอยางตรงไปตรงมา” 
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 นอกจากนีน้ักศึกษาบางส่วนยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัญหาท่ีพบนั้นสอดคล้องกับความไม่เชื่อถือในเกณฑ์การ 
ประเมินผลตลอดจนนกัศึกษายังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระและการน าเอาความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้ ในอนาคต ดังตัวอย่างข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถามด้านล่างนี้ 
  นักศึกษา 8 “เกณฑ์การให้คะแนนควรมีระดับที่น่าเชื่อถือได้และไม่เป็นการปล่อยเกรด
จนเกนิไป     เพราะอาจจะท าให้นักศึกษาที่ต้ังใจท าจริงๆ เกิดความท้อแท้ท้ังที่ต้ังใจท า
อย่างเต็มที่” 
  นักศึกษา 9 “ควรจะให้เกรดตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้เกรดไปก่อนโดยไม่มีรูปเล่มจริงๆ” 
  นักศึกษา 10 “ราวิชาการศึกษาอิสระ(วิจัย)นี้ ผมคิดว่ายังไม่เหมาะกับ นกัศึกษาปริญญาตรี 
     ผมคิดว่ามันเยอะเกินไป ควรจะเป็นแค่ของ นศ. ป.โท ป.เอก ที่เขา
ค้นคว้าหาข้อมูล     ที่สามารถท าประโยชน์ ให้ความรู้แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แค่นักศึกษา” 
  นักศึกษา 11 “ไม่ค่อยได้รับอะไรในรายวิชานี้เลย ควรจะท าแบบกลุม่เพ่ือ เรียนรู้ซ่ึงกันเเละกัน 
    เเละระบบเเบบกลุ่มเป็นระบบที่ดีในการท า project ใหญ่ๆ เพ่ือเเลกเเละเเบ่งปัน 
    ข้อมูลที่ตนเองรุ้” 
  นักศึกษา 12 “หลังจากการศึกษาอิสระจบลง ข้อมูลที่ได้จะน าไปต่อยอดความรู้อย่างไรได้บ้าง   
    หรือเป็นแค่ความสนใจที่นกัศึกษาต้องค้นคว้าเป็นผลงานการจบการศึกษา  
    หากน าไปต่อยอดในการศึกษาจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด” 
 จากผลการศึกษาปัญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่
ยังคง ประสบปัญหาเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย โดยบางส่วนได้ระบุว่าเวลาท่ีให้น้อยเกินไปส่งผลให้
ผลงานออกมา ไม่ดีเท่าที่คาดหวังและบางส่วนมองว่าระยะเวลามากเกินไปก่อให้เกิดปัญหาด้านการด าเนินการวิจัย ทั้งยัง
ระบุว่าตนเองประสบ ปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลของผู้สอนโดยมองว่าการประเมินผลการเรียนรู้นั้นขาดความ
น่าเชื่อถือและยังได้ระบุว่า ตนเองยังไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระตลอดจนไม่
สามารถน าเอาความรู้ทีไ่ด้รับไปต่อยอดเพ่ืออนาคต 
 
อภิปรายผล  
 การวิจัยเร่ืองปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนานัน้เมื่อน ามาพิจารณาตามช่วงเวลาในการเรียนของนักศกึษานัน้พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในการ
เรียน มากที่สุดในช่วงก่อนการเรียน โดยปัญหาท่ีพบส่วนมากสอดคล้องกับการที่นักศึกษาขาดการการวางแผนการจัดการ
เรียนรู ้ ตลอดจนการขาดความรู้ ความเข้าใจอันดีถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนซ่ึงนับได้ว่าเป็นพื้นฐานอันส าคัญ ดังท่ีคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (ม.ป.ป) ได้กล่าวไว้ว่าการที่ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จในการ
เรียนของตนเอง ได้นั้นจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเอง โดยต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เป็นอันดับแรก 
จากนัน้จึงจัดล าดับ ความส าคัญ ตลอดจนการจัดการบริหารเวลาในการเรียนและน าพาตนเองให้บรรลุเป้าหมายในการ
เรียนได้ในท้ายที่สุด ทั้งยัง สอดคล้องกับ วารีรัตน์ แก้วอุไร (2555) ที่ระบุว่าการจะบรรลุในเร่ืองใดก็ตามรวมถึงด้านการ
เรียนการสอนนัน้จ าเป็นต้องมี การวางแผนที่ดีโดยครูผู้สอนเองมีบทบาทส าคัญต่อการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ 
 จากปัญหาก่อนการเรียนที่นักศึกษาประสบนัน้ได้ส่งผลต่อมาในชว่งระหว่างการเรียนโดยเมื่อพิจารณาปัญหา
ระหว่างการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระนั้นพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการ
เรียน ทั้งยังขาด การให้ค าปรึกษาอย่างตรงวัตถุประสงค์และความต้องการจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากการที ่ ผู้เรียนขาดการส่งเสริมให้เกิดการดูดซึม (assimilation) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง กับสิง่ท่ีเรียนส่งผลให้การจัดระบบการเรียนรู้ใหม ่ (accommodation) เกิดความผิดพลาด 
(Piaget, 1936) อนึ่งปัญหา อันเกิดจากการขาดการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษานัน้ยังนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญ 
เนื่องจากอาจารย์ท่ีปรึกษานับได้ว่า เป็นแหล่งปฏิสัมพนัธท์างสังคมหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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(Wertsch, 1997) และเป็นผู้มีประสบการณ์ ที่สามารถเป็นชี้แนะแนวทางโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อระหว่างการเรียนรู้เพ่ือ
บรรลุถึงยังวัตถุประสงค์ในการเรียน (Zone of Proximal Development) (Vygotsky, 1978) อีกทั้งยังนับได้ว่าเป็นเป็นผู้
กอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัต่อความส าเร็จ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย (Vescio et al. 2008; Ronfeldt et al. 
2015) 
 บนพื้นฐานปัญหาที่เกิดขึ้นต้ังแต่ก่อนการเรียนเร่ือยมาจนระหว่างการเรียนยังคงได้ส่งผลต่อตัวนักศึกษาใน
ภายหลัง การเรียน โดยปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยตลอดจนความสามารถถ่ายโอนความรู้เพ่ือประโยชน์
อื่นในอนาคตยัง คงเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญและนักศกึษายังได้ระบุถึง ทั้งนี้สาเหตุการเกิดได้กล่าวถึงไว้ในตอนต้นแล้ว 
กระนั้นปัญหาท่ีส าคัญ ที่ไม่ควรมองข้ามและยังคงปรากฏในผลการวิจัยคือปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
นักศึกษา ซ่ึงปัจจัยทางด้าน ความสัมพันธ์นัน้มีส่วนเชื่อมโยงต่อผลงานของนักศึกษา (McMahon, 1997) อีกทั้งค าแนะน า
ของผู้สอนนั้นมนีัยส าคัญ ต่อกระบวนการเรียนผู้ของผู้เรียน (Brown et al., 1989) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าผู้สอนนั้น
มีความเชื่อมโยงเชิงบวก กับผู้เรียนโดยตรงและความสามารถตลอดจนการพัฒนาตนเองของผู้สอนย่อมส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Solhiem, 2017). 
 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมานั้นพอสรุปได้ว่าปัญหาการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศกึษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้นเกิดจากปจัจัยหลักจากตัวผู้เรียนและผู้สอน โดยผู้เรียนขาดการป้อน
ข้อมูล ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการเรียนรู้ ตลอดจนขาดการชี้แนะแนวทางการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมจากผู้สอน ทั้งนี้
ข้อค้นพบ ที่ส าคัญนอกเหนอืจากที่ได้รายงานในผลการทดลองแล้วนั้นคือการที่นกัศึกษาระบวุ่าพบปัญหาในการเรียน
รายวิชาการศึกษา อิสระน้อยลงในทุกข้อค าถามซึ่งอาจเกดิจากการที่นักศึกษามีความรู้เพ่ิมมากขึน้จากการเรียนใน
ห้องเรียน และจากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระดียิ่งขึ้นจึง
ควรอย่างย่ิงที่จะมีการกล่าวถึง ขอ้เสนอแนะตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปปรับใช้ในอนาคต ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอน (อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ) 

1. ผู้สอนควรมีการให้ข้อมูลที่จ าเปน็ในการเรียนของผู้เรียนโดยครบถ้วนก่อนการเร่ิมเรียน อีกทั้งควรมีการให้
ข้อมูล ส าคัญอืน่ๆ เพ่ิมเติมเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเข้าใจเนื้อหาที่จะเรียน 

2. ผู้สอนควรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ชี้ให้เห็นความส าคัญ ตลอดจนแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญในการ
น า ความรู้ที่ได้รับไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

3. ผู้สอนควรมีการแบ่งเวลาเพ่ือการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ อีกทั้งควรมีการ
ก าหนด กรอบการเรียนรู้และระยะเวลาในการเรียนรู้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เรียน 
1. ผู้เรียนควรมีการศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาท่ีจะเรียนด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ทั้งจาก

การสอบถามเพ่ิมเติมจากผู้สอน เพ่ือน หรือแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
2. ผู้เรียนควรมีทัศนคติอันดีต่อรายวิชาท่ีเรียน ตลอดจนทัศนคติอนัดีต่อผู้สอน ทั้งนี้เมื่อประสบปญัหาควรมี

การ ปรึกษากับผู้สอนเพ่ือร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว 
3. ผู้เรียนควรแบ่งเวลาในการเรียนและกจิกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
1. ควรมีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระในนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
2. ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา

อิสระ 
3. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในรายวิชาการศึกษาอิสระ 
5. ควรมีการศึกษาปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระในนกัศกึษาหลักสูตรอื่นๆ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาข้างต้นอันได้มาจากแบบสอบถามประเมินค่าก่อนการเรียน ระหว่างเรียน และหลังการเรียน
รายวิชา การศึกษาอิสระนั้นสามารถสรุปได้ว่านักศึกษาประสบปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ความเข้าใจใน
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การท าวิจัย ในระดับปานกลางในทุกข้อค าถามก่อนการเรียน (x  = 3.47) ก่อนจะลดลงมาเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับปาน
กลาง ระหว่างการเรียน (x  = 3.19)  และลดลงถึงระดับน้อยภายหลังการเรียน (x  = 2.68) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูล ที่ได้
จากข้อค าถามปลายเปิดท าให้ได้ข้อค้นพบว่าปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่ท้ังก่อนการเรียน ระหว่างเรียน และหลังการ
เรียน รายวิชาการศึกษาอิสระนัน้ คือ ปัญหาด้านระยะเวลา ปัญหาด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา และปัญหาด้านความรู้ความ
เข้าใจ และการน าไปใช้ กล่าวคือ ทางด้านระยะเวลานั้นนักศกึษาระบุ ว่าเวลาที่มีให้ในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
นั้น น้อยเกนิไปประกอบการที่ต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนและการท ากิจกรรมอื่นๆ ส่งผลให้ผลงานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่
คาดหวังไว้ นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการเข้าพบ และขอค าปรึกษาจากอาจารย์ ที่ปรึกษาโดยระบุว่าในบางคร้ังเวลา
คลาดเคลื่อนกนั และอาจมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเร่ืองอันน าพาให้เกิดความขัดแย้งทางความรู้สึกส่วนบุคคล และ
ท้ายท่ีสุดนักศึกษา ยังขาดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการศึกษาอิสระว่ามีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร 
ตลอดจนส่งผลกระทบ ไปถึงแนวทางการน าเอาความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนไปต่อยอดเพ่ือพัฒนา ตนเองและสังคมใน
อนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง ปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราช
มงคลล้านนา นี้จะไมส่ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไดห้ากปราศจากการช่วยเหลือของคณาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
การศึกษาอิสระ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ีเชียงใหม่ 
ล าปาง พิษณุโลก และตาก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กระจายแบบสอบถามและติดตามผลจากนักศึกษาในก ากับ 
 ขอขอบคุณนักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 หลกัสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เขต
พื้นที่น่าน เชียงใหม่ ล าปาง พิษณโุลก และตาก ที่ลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาอิสระ ประจ าปีการศกึษา 2559 ที่ได้สละเวลา
ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวจิัย 
 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกญัญาแสงเดือน และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร คณาจารย์สาขาวิชาศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน ที่ได้ให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ทั้งยังสละเวลาในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
 สุดท้ายนีผู้้วิจับขอขอบคุณก าลังใจจากเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่มิอาจเอ่ยนามได้ทั้งหมด ที่ได้สนับสนุน 
ให้การวิจัยในครั้งนี้ประสบความส าเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
ในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ตามความ
คิดเห็นของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 41 โรงเรียน  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบข้อมูล โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) 1. ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนใน
การบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยงานบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
รองลงมาเป็นงานบุคลากร และงานการจัดมวลกิจกรรม  ตามล าดับ 2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่น ใหญ่ของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05  โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมและรายด้านทุกด้านภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร
กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนสูงกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 3.  ผลการ
เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน จ าแนก
ตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน โดยภาพรวม  พบว่า  ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการ
บริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  โดยมีค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าของ
ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน
(A.L.T.) สูงกว่าผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือข้ันความรู้ช้ันสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.)   
  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า 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  
 
บทน า   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมจีิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างาน 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติเยาวชนมีการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  และเป็นแนวทางเดียวกันกับการที่คณะรักษาความ
สงบและเรียบร้อยแห่งชาติ  ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ค่านิยมของคนไทย 12  ประการเป็นอย่างดี  เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  
มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา  
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้   
 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ลูกเสือ เนตรนารีไม่มีความรู้แม้กระทั่ง
ติดเครื่องหมายใดๆลงบนชุดที่สวมใส (ไทยรัฐ, 67:21366, น.12) และยังมีข้อสั่งการการจากนายกรัฐมนตรีให้
กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี  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
(ด ารัสวิทย์ ปทุมมาศ, 2555, น.64) ผู้บริหารยังขาดความรู้ในการให้ค าแนะน าบุคลากร(สุนทร ทัด, 2549 อ้างอิงใน สุรกิจ  
นองขมวด, 2558, น.62)และผู้บริหารควรตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์(ศิรินาฏ เจาะจง, 2557, น.78)  
 2.  ด้านธุรการ ปัญหาการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือโรงเรียนสามัญรุ่นใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง 
(พรทิพย์พา คล้ายกมล, 2554,น.179)  ส่วนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้บังคับบัญชาลูกเสือฝึกอบรมเพิ่มความรู้  
ศึกษาดูงาน  และการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยังมีปัญหาในระดับมาก  
(รัชพล  ศรีริอ่วม, 2556, น.72) 
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 3.  ด้านบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนยังขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริม 
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรทางลูกเสือได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ(ศิรินาฏ เจาะจง, 2557, น.78) 
 4.  ด้านการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังไม่สอดคล้องกับแนวทางของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ(สุนทร ทัด, 2549 อ้างอิงใน สุรกิจ  นองขมวด, 2558 ,น. 62) การควบคุม การประเมิน ก ากับ ติดตาม นิเทศ 
ในแต่ละกิจกรรมของลูกเสือค่อนข้างน้อย(สุรกิจ นองขมวด, 2555, น.102) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนเป็นผู้น าในการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียน ซึ่งมีส่วน
ส าคัญการแกไ้ขปัญหาและและพัฒนาให้กิจการลูกเสือภายในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  เพื่อน าข้อมูลที่ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนจ าแนกตามต าแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  และจ าแนกวุฒิทางลูกเสือของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ  

รุ่นใหญ่ 3 งาน  คือ 1)งานบริหารจัดการ 2)งานบุคลากร 3)งานการจัดมวลกิจกรรม โดยใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน 
คือ 1)ด้านการมิอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2)ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3)ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4)ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนและผูบ้ังคับบัญชาลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่
ของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 47 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559   
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2559  จ านวน 41 โรงเรียนตามตารางการ
ก าหนดขนาดและกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550, น.51) ใช้วิธีการสุ่มอย่างโดยการจับสลาก   

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง(รัตติภรณ์ จงวิศาล, 2543)และท าการสังเคราะห์ร่วมกับ
นิยามการบริหารกิจการลูกเสือจากนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ พรทิพย์พา  คล้ายกมล(2554, น.7); ด ารัสวิทย์  
ปทุมมาศ(2555, น.6); สุชาติ  เต่าสุวรรณ(2557, น.9); ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน(2557, น. 47-100) 
เป็นต้น สามารถเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี ้
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วิธดี าเนินการวิจัย  
 1.ลักษณะที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน
และผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check List) จ านวน 2 ข้อ  โดยสอบถามเกี่ยวกับต าแหน่งและวุฒิทางลูกเสือ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ รวมทั้งหมดจ านวน 56 ข้อ โดยแบ่งตามลักษณะในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 งาน 
คือ งานบริหารจัดการ จ านวน 23 ข้อ งานบุคลากร จ านวน 20 ข้อ  และงานการจัดมวลกิจกรรม จ านวน 13 ข้อ   
 2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้ คือ 1)ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  2)ศึกษาและสังเคราะห์บทบาทของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนและแนวทางการบริหารกิจการลูกเสือ  
3)สังเคราะห์ภาวะผู้น าการปลี่ยนแปลงกับบทบาทของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือและแนวทาง  
การบริหารกิจการลูกเสือ 4)ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 5)ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 6)สร้างแบบสอบถามฉบับร่างน าเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 7)น าเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากน้ันน าเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะและข้อค าถาม  
จ านวน 5 ท่าน  8)หลังจากน้ันน าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence)และคัดเลือกเฉพาะข้อค าถาม
ที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 
 
ผลการวิจัย  

จากการวิจัย ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสอืโรงเรยีนในการบรหิารกิจการลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

 

ตัวแปรต้น 
 
ต าแหน่งทางลูกเสือ 
   1.  ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
   2.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 
วุฒิทางลูกเสือของผู้อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียน 
   1.  A.T.C. หรือ W.B.    
   2.  A.L.T.C. หรือ A.L.T.   
 
 

ตัวแปรตาม 

ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่3 งาน คือ  
 
1) งานการบริหารจดัการ   
 
2) งานบุคลากร              
 
3) งานการจัดมวลกิจกรรม 
 

 

1) ด้านการมิอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์  
2) ด้านการสรา้งแรง
บันดาลใจ  
3) ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา  
4) ด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล 
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ตาราง  1  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือ 
              สามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  

การบริหารกิจการ
ลูกเสือ 

สามัญรุ่นใหญ ่

ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
n = 205 รวม ระดับภาวะผู้น า 

II IM IS IC 

 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D.  
1. งานการบริหาร
จัดการ 

4.09 0.62 4.09 0.72 3.96 0.80 4.23 0.62 4.10 0.63 มาก 

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
กิจกรรม 

3.93 0.81 3.90 0.81 3.92 0.78 3.94 0.89 3.92 0.76 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.08 0.67 4.04 0.74 3.93 0.77 4.14 0.64 4.04 0.69 มาก 
 จากตาราง 1  ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  อยู่ในระดับมาก 

( ̅= 4.04)   เมื่อจ าแนกภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  พบว่า 

งานท่ีผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าสูงสุด คือ งานการบริหารจัดการ( ̅=4.10)  รองลงมาเป็นงานบุคลากร

( ̅= 4.13)   และงานท่ีมีค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าต่ าสุด คือ งานการจัดมวลกิจกรรม ( ̅= 3.92)  
ตาราง  2  แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการ ลูก เ สื อส ามัญรุ่ น ใหญ่ 

 ของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ าแนกตามต าแหน่งทางลูกเสือ  

ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่

ผู้อ านวยการ 
ลูกเสือ
โรงเรียน 
n = 41 

ผู้บังคับ 
บัญชา
ลูกเสือ 

n = 164 
t p-value 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. งานการบริหารจดัการ 4.40 0.53 4.03 0.64 3.79* 0.00 

   1.1  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 4.36 0.53 4.03 0.64 3.07* 0.00 
   1.2  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.42 0.59 4.00 0.73 3.42* 0.00 
   1.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.32 0.64 3.88 0.83 3.12* 0.00 
   1.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.50 0.54 4.17 0.59 3.32* 0.00 

2. งานบุคลากร 4.45 0.52 3.95 0.77 3.93* 0.00 

   2.1  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 4.55 0.49 4.08 0.80 3.60* 0.00 
   2.2  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.42 0.59 3.97 0.81 3.37* 0.00 
   2.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.37 0.58 3.83 0.81 4.09* 0.00 
   2.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.45 0.55 3.94 0.84 3.68* 0.00 

3. งานการจัดมวลกจิกรรม 4.38 0.60 3.81 0.77 5.14* 0.00 

   3.1  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 4.29 0.68 3.86 0.83 3.11* 0.00 
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ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่

ผู้อ านวยการ 
ลูกเสือ
โรงเรียน 
n = 41 

ผู้บังคับ 
บัญชา
ลูกเสือ 

n = 164 
t p-value 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

   3.2  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.50 0.50 3.79 0.82 5.30* 0.00 
   3.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.40 0.65 3.78 0.78 4.64* 0.00 
   3.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.41 0.63 3.81 0.92 3.98* 0.00 

เฉลี่ยรวม 4.4
1 

0.54 3.9
5 

0.7
0 

4.62* 0.00 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ  
รุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ าแนกตามต าแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในภาพรวมและในแต่ละงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสิถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่าเฉลี่ยภาวะผู้น า
ของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนสูง
กว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 
ตาราง  3 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสอืโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ 
            โรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ าแนกตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อ านวยการ    
            ลูกเสือโรงเรียน   

ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสอืในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่

A.T.C.  
หรือ  W.B. 
n = 155 

A.L.T.C. 
หรือ A.L.T. 

n = 50 
t p-value 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. งานการบริหารจดัการ 4.05 0.66 4.28 0.52 2.28* 0.02 

   1.1  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 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  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 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  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 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  ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา 3.82 0.83 4.28 0.57 3.66* 0.00 
   2.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.92 0.84 4.43 0.60 3.99* 0.00 

3. งานการจัดมวลกจิกรรม 3.83 0.81 4.22 0.57 3.19* 0.00 

   3.1  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 3.83 0.86 4.31 0.54 4.63* 0.00 
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ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสอืในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่

A.T.C.  
หรือ  W.B. 
n = 155 

A.L.T.C. 
หรือ A.L.T. 

n = 50 
t p-value 

 ̅ 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  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 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 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ  
รุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ าแนกตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียน ในภาพรวมและจ าแนกตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสิถิติที่ระดับ .05  โดยในภาพรวมและในแต่ละงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
ในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้ 
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน(A.L.T.) สูงกว่าผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้น
ความรู้ช้ันสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.)   
  
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  พบว่า 
 1.  ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  พบว่า ในภาพรวมภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร
กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  อยู่ในระดับมาก  ซึ่งได้สอดคล้องกับผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัยในทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาของ  เฉลิมพล  คนตรง(2555 , น.76) เนื่องจาก 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องและด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือโดยยึดหลักการจัดกิจกรรมตามแนวทาง  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  และพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551  จึงท าให้ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนมีภาวะผู้น า และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท    และตาม
คุณสมบัติผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนจะต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน(W.B.)ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   จากผลวิจัยผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาจนได้รับวุฒิทาง
ลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) หรือวูดแบดจ์  2 ท่อน( W.B.)  ร้อยละ 75.6  และวุฒิข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน(A.L.T.)  ร้อยละ 24.6 แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น าในกิจการลูกเสือ   อีกทั้ง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสืออย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนาวุฒิ
ทางการลูกเสือให้กับบุคลากร ทั้งจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ค่ายลูกเสือเอกชน  สโมสรลูกเสือลุ่ม
น้ ายม  และชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดสุโขทัย  จึงท าให้ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง   
 เมื่อจ าแนกภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  พบว่า 
งานท่ีผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าสูงสุด คือ งานการบริหารจัดการ  รองลงมาเป็นงานบุคลากร  และงาน
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ที่มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าต่ าสุด คือ งานการจัดมวลกิจกรรม  ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการและ
อ านวยการในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน(ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน , 2557, น. 50)  ช้ีแจง 
ท าความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรม  
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมคีวามรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีความทันสมยัในการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
จัดท าก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในส่วน
การจัดมวลกิจกรรมนั้นเป็นความรับผิดชอบของครูผู้จัดกิจกรรมที่จะต้องศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัด
กิจกรรม การประเมินผลพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดความสนใจของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมรวมไปถึงการ
รายงานผลการด า เนินกิจกรรมให้ผู้ เกี่ ยวข้องทราบ แล้วน าผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุ งแก้ ไข  
(ด ารัสวิทย์  ปทุมมาศ, 2555, น. 17-18) 
 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ของโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสิถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมและค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร
กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในแต่ละงานสูงกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ยังเน้นให้ทุกโรง เรียนให้
ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี(นร 0505/ว139 ลว 23 มีนาคม 2560) โดยเพื่อให้เยาวชนได้
พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทและภาวะผู้น าในการบริหารกิจการลูกเสือของผู้อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ  เจริญรัตน์(2554) ได้วิจัยการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม พบว่า ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร
โรงเรียน  และครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือการด าเนินงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้บริหารโรงเรียน  
มีการด าเนินงานมากกว่าครู     
 3.  ผลเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียน จ าแนกตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ในภาพรวม พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสิถิติ
ที่ระดับ .05  โดยค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนของ
ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน
(A.L.T.) สูงกว่าผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ช้ันสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  เนื่องจากการที่ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนจะได้รับวุฒิทางลูกเสือนั้น  จะต้องผ่านการพัฒนา
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556 ซึ่งวุฒิทางลูกเสือ
ขั้นความรู้ช้ันสูง(A.T.C.)และวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องกันทั้งในด้านการเป็นผู้น าและ
ทักษะในการฝึกอบรมในระดับสูงแก่ลูกเสือ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการฝึกอบรมและทักษะที่จ าเป็นในการฝึกอบรม
ลูกเสือสามารถท าหน้าท่ีผู้ก ากับกองลูกเสือหรือรองผู้ก ากับกองลูกเสือ  โดยผู้ที่จะได้รับวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ช้ันสูง(A.T.C.) 
จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาเจ็ดวัน โดยอยู่ประจ า ณ ค่ายฝึกอบรม  หลังจากนั้นน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาจากการฝึกอบรมไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นและได้รับการประเมินผลขั้น
สุดท้ายเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายหมายวูดแบดจ์สองท่อน  
 แสดงให้เห็นว่าผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
(A.L.T.C.)และวูดแบดจ์ 3 ท่อน(A.L.T.)นั้น มีภาวะผู้น าในการบริหารกิจการลูกเสือสูงกว่าผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่มีวุฒิ
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ทางลูกเสือขั้นความรู้ช้ันสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.)  เนื่องจาก ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงกว่า  โดยทราบถึง
หลักการส าคัญของการลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติน าไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรทา งการลูกเสือ 
รับนโยบายขององค์การลูกเสือโลกเกี่ยวกับด้านวิชาการ  การฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและเจตคติ  ซึ่งผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนสามารถน าไปใช้พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนได้อีกด้วย   และในส่วนผู้ที่จะ
ได้รับวุฒิทางลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง(A.L.T.C.) จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาเจ็ดวัน โดยอยู่ประจ า ณ ค่ายฝึกอบรม 
และจะต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนไม่น้อยกว่าสองปี และในระยะเวลาสองปีนั้นได้ท าการฝึกอบรมลูกเสือได้ผลดี
หรือเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่อง และการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม 
ผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainer) โดยมีอักษรย่อ A.L.T. และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน ได้นั้น 
จะต้องผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
และได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเชิญให้อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) หรือขั้นความรู้ช้ันสูง
(A.T.C.) หรือข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.) ไม่น้อยกว่าหกครั้ง หรือได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเชิญให้
อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) หรือขั้นความรู้ช้ันสูง(A.T.C.) หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(A.L.T.C.) ไม่น้อยกว่าสามครั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมลูกเสือ เช่น วิชานายหมู่ลูกเสือ 
วิชาอยู่ค่ายพักแรม หรืออ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าสามครั้ง รวมกันไม่น้อยกว่าหกครั้ง  โดยส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้เสนอรายช่ือ 
ผู้ที่เห็นสมควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ สามท่อนไปยังผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.) และมีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน 
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากการศึกษาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลู กเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สรุปผลการวิจัย  ดังนี้  
 1.  ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน พบว่า  
ในภาพรวมภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  อยู่ในระดับมาก  
 เมื่อจ าแนกภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  พบว่า งานที่
ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าสูงสุด คือ งานการบริหารจัดการ  รองลงมาเป็นงานบุคลากร  และ งานที่มี
ค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าต่ าสุด คือ งานการจัดมวลกิจกรรม  
 เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนจ าแนกตามงานการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
พบว่า   
     1.1  งานบริหารจัดการ  ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียน พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  รองลงมาเป็นด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ส่วนด้านท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
     1.2  งานบุคลากร  พบว่า ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ของโรงเรียน  งานบุคลากร  พบว่า  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  รองลงมาเป็นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และด้านท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
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     1.3  งานการจัดมวลกิจกรรม  พบว่า ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน  งานการจัดมวลกิจกรรม พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  รองลงมาเป็นด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา  และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
   2.  การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ าแนกตามต าแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบแบบสอบถาม
และวุฒิทางลูกเสือผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  
        2.1  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ของโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่งทางลูกเสือของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสิถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมและรายด้านทุกด้านภาวะผุ้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนใน
การบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนสูงกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  2.2  ผลเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ของโรงเรียน จ าแนกตามวุฒิทางลูกเสือของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ในภาพรวมและจ าแนกตามงานการบริหารกิจการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสิถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนของผู้อ านวยการลูกเสื อโรงเรียนที่มีวุฒิทางลูกเสือ 
ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 3 ท่อน(A.L.T.) สูงกว่าผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนที่มี
วุฒิทางลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ์ 2 ท่อน(W.B.)   
 
กิตติกรรมประกาศ 
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แก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 
 กราบขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญที่ให้อนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือ  และนายสังวาลย์  พลอยด า  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  ที่อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งน้ี  
 เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาของผู้วิจัย  ตลอดจนเพื่อนๆพี่น้องรวมไปถึงบุตรและภรรยาที่ให้
ก าลังใจ  และให้การสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างดีที่สุดเสมอมาคุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือและ
ผู้ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริม

ทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 78 คน   ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 64 คน ชาย 8 คน หญิง 56 คน สาขาวิชาเคมี 
จ านวน 14 ชาย 3 คน หญิง 11 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความกล้าแสดงออก และมีการ
แสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและเปรียบเทียบความพึงพอใจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุดและ
สาขาวิชาเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการสื่อสาร  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  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 
 

การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกหัดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้
ท างานร่วมกับผู้อื่นเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างกันสามารถสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมส่วนรวม
และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน  
(Leaning to live together) หมายถึงการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเกิดความรู้ความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
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ค่านิยมทางจิตใจรวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าท่ีและสิทธิของตนเองในการท างานกลุ่มตามระบอบประชาธิปไตยสามารถแสวงภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีได้อย่างเหมาะสมตามบริบทและตามสถานการณ์และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) 
หมายถึงการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดอิสระทางด้านความคิดมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเองมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระหว่างการเรียนและการสร้างงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและได้รับการพัฒนาความ
แตกต่างกันเป็นรายบุคคลการเรียนเพื่อชีวิตจึงเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักการมองคุณค่าในตัวเองและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนสู่ความส าเร็จ(ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ,2556)  
 การเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง คือแนวการจัดการเรียนการที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
ใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และส่วน
ร่วมในการเรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยสะดวก จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัด (พิมพันธ์ 
เดชะคุปต์,2560) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ  
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 
(ทิศนา แขมมณี,2559) 
 ในสังคมปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (scientific enterprise)ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของธรรมชาตวิิทยาศาสตร์ที่ด าเนินไปภายใต้สังคมที่
ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับบุคคลจากหลากหลายสาขาวิชามาพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับและ เผยแพร่ 
สู่สาธารณชน (American Association for the Advancement of Science (AAAS), 1989) นอกจากนี้ชิษณุ พันธุ์เจริญ
และจรุงจิตร์ งามไพบูลย์.ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดของทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน “ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง” (student-centered)เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหมาย
ของ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” และพยายามใช้วิธีและเทคนิคการสอนเพื่อให้แนวคิดดังกล่าวประสบความส าเร็จสูงสุด ครูผู้สอน
ต้องมีทักษะในการสอนที่หลากหลาย ครูผู้สอนควรมีทักษะการสื่อสารกับผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการกระตุ้นเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน ทักษะเงียบอาจต้องน ามาใช้ในกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ค่อยชอบแสดงความคิดเห็น โดนอาจใช้ทักษะกระตุ้นร่วม
ไปด้วย (ชิษณุ พันธุ์เจริญ และจรุงจิตร์ งามไพบูลย์,2552) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้น ครูผู้สอนควร
ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน การใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนเกิดประสิทธิพลมากท่ีสุด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งรายวิชาที่ช่วยพัฒนานักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้ ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารส าหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เปิดโอกาส
ให้ครูผู้สอนแสดงบทบาทผู้น าการแสดงความคิดเห็น การพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

จุดประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods)โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methodology) และเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) 

583 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 78 คน   ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 64คน ชาย 8 คน หญิง 56 คน สาขาวิชาเคมี จ านวน 14 
ชาย 3 คน หญิง 11 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ได้แก ่
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสาร

ทางวิทยาศาสตร ์
2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัเพื่อส่งเสรมิทักษะการสื่อสารใน

รายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัส่งเสรมิทักษะการสื่อสารอยา่งไร 
 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างไร 
2.3 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัที่ส่งเรมิทักษะการสื่อสารเกิดประโยชน์ตอ่นักศึกษา

อย่างไร 
2.4 จากการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญทีส่่งเสริมทักษะการสื่อสารช่วยให้นกัศึกษาเกิดการ

เรียนรู้อย่างไร 
2.5 นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3. แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสรมิทักษะการ

สื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นครู ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ และด้านสิ่งสนับสนุน 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ส่งเสริม

ทักษะการสื่อสาร 
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะ

การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด 5สัปดาห์ ใช้เวลาสัปดาห์
ละ 3 ช่ัวโมง โดยแต่ละสัปดาห์ผู้สอนจะมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการสื่อสารของนักศึกษา 

3. สร้างแบบสัมภาษณ์(Interview Schedule)เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
4 .สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ส่งเสริม

ทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และด้านสิ่งสนับสนุน 

5. หาคุณภาพของเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์และแบบสองถามความพึงพอใจเกี่ยวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่ได้รับตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปน าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) และผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญซึ่งมีข้อ
ค าถาม มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50-1.00 ถือว่าน ามาใช้ได้ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) จะเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์
และเนื้อหาจากแนวคิดที่ต้องการศึกษาพร้อมทั้งน าไปหาคุณภาพของเครื่องมือก่อนน าไปใช้จริงโดยแบ่งออกเป็น2ตอนดังน้ี 
ส่วนที่1 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
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ตอนที1่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปได้แก่สาขาวิชาลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนที่2 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริม

ทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการเรียนการสอนลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
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 เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบสอบถามปลายเปดิ (Open – ended Questions) ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสรมิ 

ทักษะการสื่อสารของนักศึกษาท่ีมตี่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ผู้วิจัยไดด้ าเนินการ ดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสรมิ

ทักษะการสื่อสารที่มตี่อการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์  
2. สร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มีตอ่การเรียนการสอนรายวิชาการสือ่สารวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
3. น าแบบสัมภาษณ์และสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีน

เป็นส าคญั ไปเก็บข้อมลูกับกลุ่มตวัอย่าง 
4. น าแบบสัมภาษณ์และสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามแลว้

ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวัดค่าตัวแปร 

ผู้วิจัยได้วัดค่าตัวแปรของการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับดังนี ้
คะแนนเฉลีย่4.50 – 5.00  แปลความว่ามีความคดิในระดับ  มากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่3.50 – 4.49  แปลความว่ามีความคดิในระดับ  มาก 
คะแนนเฉลีย่2.50 – 3.49  แปลความว่ามีความคดิในระดับ  ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่1.50 – 2.49  แปลความว่ามีความคดิในระดับ  น้อย 
คะแนนเฉลีย่1.00 – 1.49  แปลความว่ามีความคดิในระดับ  น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลของแบบสอบถามดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และข้อมูลเชิงปริมาณ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทั้ง 4 ด้านเป็นแบบสอบถามที่
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ผลการวิจัย  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญพบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ผู้วิจัยได้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียน โดยในแต่ละกิจกรรมการเรยีนการสอนนักศึกษาเป็นผูด้ าเนินการในการท ากิจกรรม ผู้สอนมีหน้าที่เพียงอ านวย
ความสะดวกและคอยให้ค าแนะน า โดยกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะส าคัญอีกทักษะ
หนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากเมื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ และสื่อสาร
ให้กับผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาได้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เป็นส าคัญกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน มีกิจกรรมที่
เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา ดังเช่น ภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อสิ่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงการจัดกิจกรรมการเรียน 
อีกทั้งจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังความคิดเห็นของ

นักศึกษา ก ดังนี้ “อาจารย์สอนได้เข้าใจในเนื้อหา และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษามีความ
สนุกสนาน ท าให้เกิดความสุขในการเรียน”“การออกแบบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการอภิปราย
ร่วมกันในช้ันเรียน และอาจารย์ผู้สอนมีการวางตัวดีมีความยืดหยุ่นท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น
สนุกสนาน” ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้กับนักศึกษา ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่าน และทักษะการเขียน พบว่านักศึกษามีทักษะการสื่อสาร ดีขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมทุกคนและได้แสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมที่ผู้สอนได้จัดกิจกรรมไว้ ซึ่งประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า 
นักศึกษากล้าแสดงออกมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดหรือสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของตัว
นักศึกษา 

   

 

ภาพที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ตารางที่1 แสดงความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มตี่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านความเปน็ครู ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ความเป็นคร ู 4.59 0.56 มากที่สุด 
1.1 พฤตกิรรมที่สะท้อนถึงการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีของผู้สอน 4.59 0.53 มากที่สุด 
1.2  ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน 4.62 0.53 มากที่สุด 
1.3 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี 4.45 0.65 มาก 
1.4 ความรับผิดชอบในการสอน 4.67 0.52 มากที่สุด 
1.5 การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 4.60 0.56 มากที่สุด 
2. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 4.51 0.58 มากที่สุด 
2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4.40 0.68 มาก 
2.2 การส่ือสารความคาดหวังในการเรียนรู้ไปยังนักศึกษา 4.50 0.58 มากที่สุด 
2.3 การให้ข้อมูล ชีแ้นะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.48 0.54 มากที่สุด 
2.4 ความยืดหยุ่นและความหลากหลายของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.51 0.52 มากที่สุด 
2.5 การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 4.52 0.56 มากที่สุด 
2.6 การยอมรับความสามารถและวธิีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษา 4.48 0.63 มาก 
2.7 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 4.54 0.57 มากที่สุด 
2.8 การส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.52 0.57 มากที่สุด 
2.9 การสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาที่เกี่ยวข้องและการ 4.61 0.53 มากที่สุด 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    
3. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 4.51 0.57 มากที่สุด 
3.1ประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้แก่นักศึกษา 4.44 0.58 มาก 
3.2 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ 4.47 0.69 มากที่สุด 
ประเมินผลการเรียนรู้    
3.3 การใช้วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.55 0.52 มากที่สุด 
3.4 การให้ข้อมูลยอ้นกลับต่อผลการปฏบิัติงานของนักศึกษา 4.54 0.53 มากที่สุด 
3.5 การประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิตของการเรียนรู้ 4.55 0.54 มากที่สุด 
4. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 4.49 0.62 มาก 
4.1 การช่วยเหลอืการเรียนรู้ของสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ 4.54 0.61 มากที่สุด 

4.2 คุณภาพของสื่อ เทคโนโลยหีรือนวัตกรรมในการสอน 4.45 0.64 มาก 
4.3 ความหลากหลายของสื่อ เทคโนโลยีที่ใช้สอน 4.53 0.60 มากที่สุด 
4.4 ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมที่ใช้สอน 4.51 0.59 มากที่สุด 
4.5  ความเพียงพอของหนังสือ  ต าราหรือสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 4.42 0.68 มาก 

รวม 4.52 0.58 มากที่สุด 

 จากตาราง พบว่าความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเห็นได้ว่า ด้านความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51มากที่สุดด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อสง่เสริมทักษะการสื่อสาร
ที่มีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวทิยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน 

รายการประเมิน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป สาขาวชิาเคม ี
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความเป็นครู 4.70 0.51 4.00 0.64 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.56 0.54 4.37 0.69 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 4.52 0.54 4.42 0.64 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.51 0.58 4.46 0.69 

รวม 4.57 0.54 4.31 0.67 
  จากตาราง พบว่าการเปรียบเทียบความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ 
ด้านความเป็นครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และด้านสิ่งสนับสนุน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 4.57 และสาขาวิชาเคมี มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 4.31  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเป็นครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 สาขาวิชาเคมี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 สาขาวิชาเคมี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 สาขาวิชาเคมี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และด้านสิ่งสนับสนุนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 สาขาวิชาเคมี มีค่าเฉลี่ย 4.46 
 
อภิปรายผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ปลุกเร้าความสนใจแก่ผู้เรียน เพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันย่อมท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ ดังที่ 
วัฒนาพรระงับทุกข์ ได้กล่าวถึงตัวบ่งช้ีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้เรียนและผู้สอน ไว้ว่า นักเรียนฝึกคิด
อย่างหลากหลายและสรา้งสรรค์จินตนาการตลอดจนไดแ้สดงออกอย่างชัดเจนและมเีหตผุลนักเรียนไดร้ับการเสริมแรงให้ค้นหา
คาตอบแก้ปัญหาทั้งด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน (วัฒนาพรระงับทุกข์ , 2542) อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ กล่าวไว้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกกิจกรรมและเลือกเนื้อหา
ที่จะเรียนรู้ จัดกิจกรรมกลุ่มและฝึกให้รู้จักการทางานเป็นกลุ่มโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้บทบาทต่างๆในกลุ่มบทบาทเป็นผู้นาผู้
ร่วมมือรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันและแสดงผลงานกลุ่ม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543)
จากการวิจัยจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติแล้วยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนอีกด้วย เนื่องจากเมื่อผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานย่อมส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังงานวิจัยของ กะสีลาฤทธิ์บ ารุงและพรสิริเอี่ยมแก้ว ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้นร้อยละ  87.50 ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มกับจ านวนที่คาดหวังนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคกลุ่มสืบค้นมีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (กะสีลาฤทธิ์บ ารุงและพรสิริเอี่ยมแก้ว,2560) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้น าเทคนิคการสอนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม อาทิเช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 
(Cooperative Learning) การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question Model) การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่ 
(Learning Cell) และการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee Work Method)ซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้เมื่อน ามาใช้ในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน เนื่องจากนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้ด้วยตนเองดังที่สุจินต์ใจกระจ่าง ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหงผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงอยู่ในระดับปานกลางยกเว้นข้อกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์พบว่าอยู่ในระดับมาก (สุจินต์ใจกระจ่าง,2552) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ความต้องการของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสถานศึกษาจะต้องด าเนินการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพดังที่ นครสุรพินและคณะ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนบ้านกุดแห่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 พบว่าสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีดังนี้สภาพพบว่าการใช้
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและการให้ขวัญก าลังใจครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูส่วน
ใหญ่น าแผนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้อยปัญหาพบว่าครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการเรียนรู้ไม่หลากหลายขาด
การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการนิเทศภายใน แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนบ้านกุดแห่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต  2 โดยใช้
แนวทางการพัฒนา 3 แนวทางคือการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการนิเทศภายใน(นครสุรพินและคณะ,2556)
จะเห็นได้ว่าในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัสิง่ส าคัญในการสอนคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรูม้ากที่สดุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดซะคุปต์ (2550) 
ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ 
และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ให้ผู้เรียน 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้วิจัยได้น า
เทคนิคต่างๆ อาทิเช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question 
Model) การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่ (Learning Cell) และการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee Work 
Method) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักศึกษาได้ช่วยกันคิด วางแผน 
และได้ลงมือปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
พบว่าการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักศึกษามีความสุขในการเรียน กล้าแสดงความคิดเห็นและ
ที่ส าคัญคือไม่ได้เรียนรู้จากการท่องจ าในต าราแต่เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติซึ่งท าให้นักศึกษามีความคงทนในการเรียนใน
การจดจ าเนื้อหามากกว่าการท่องจ า อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการ
สื่อสาร ท้ัง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการประกอบ
อาชีพ การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะดังกล่าว เนื่องจาก
ทักษะเหล่านีเ้ป็นทักษะที่ส าคัญของอาชีพครู ดังท่ี ชิษณุ พันธุ์เจริญ และจรุงจิตร์  งามไพบูลย์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียน
การสอนจะเป็นเลิศได้ต้องอาศัยแนวคิดของทักษะการสื่อสารด้านการศึกษาหลายประการ ที่ส าคัญคือ การยึดผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ยึดข้อความหรือประโยคส าคัญจากครูผู้สอน และครูผู้สอนต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน มีเมตตาต่อผู้เรียน 
และมีความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรยีน ตลอดจนท าตนเป็นผู้ฟังที่ดี นอกจากน้ีจากการศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 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
ระดับมากท่ีสุด และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องมาจากนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ เกิดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
อีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนยังช่วยกระตุ้นความสนใจใฝ่เรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังที่ 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543)ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นส าคัญ  คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับวัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542)  
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการส าคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดลักษณะ
ต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ ดังที่ฆนัทธาตุทอง (2559) กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง และได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ซึ่งเนื่องจากผู้เรียนรู้มีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้จะประสบ
ผลส าเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน  การท างานกลุ่มการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมทักษะ
การสื่อสาร และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา ดังที่ Welgold ,Treise ,and Rausch (2007) กล่าวไว้ว่า การ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็นการถ่ายทอดความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วของผู้ส่งสารด้วย
การเขียนหรือการพูดด้วยความแม่นย า มีสาระ และมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องสอดคล้องกับ
เอียนสมิธ และอนงค์วิเศษสุวรรณ์ (2550)ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นครูตั้งเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการให้ผู้เรียนฟังครูบรรยายตลอดบทเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมเช่นอภิปราย
กลุ่มย่อยศึกษาข้อมูลจากต าราห้องสมุดหรือจากอินเทอร์เน็ตระดมความคิดสร้างโครงการผลิตผลงานการแสดงบทบาทสมมุติ
การแก้ปัญหาทั้งหมดนี้อยู่บนฐานความคิดว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ด้วยการเรียนอย่างมีส่วนร่วม(Active) มากกว่าการเรียนแบบ
รับฟัง (Passive) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าเทคนิคอ่ืนๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและไม่ได้
รับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับได้รับการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีจุดประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กลุ่มเปูาหมายท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 28 คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
ไหล่หินวิทยา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม  2 ) แบบวัดความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการเรียนการรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่านักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความพึงพอใจด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และในด้านการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 มีระดับคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์  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 
 
บทน า 

การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ 
ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติ ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี และอาจใช้เครื่องมือประกอบการสอนต่างๆ อีกมากมาย โดยมีการ
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จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคม ได้โดยปกติสุข จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีนิสัยใฝุรู้ ใฝุเรียน แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บุคคลสามารถน า 
ความรู้ ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนในโรงเรียนไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง จึงเป็นวิถีทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่ต้องการ การน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในหลักสูตรการ
เรียน เป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือที่ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และแหล่งเรียนรู้ เป็นความรู้ใน
ชุมชนที่มีการใช้เพื่อการด าเนินวิถีชีวิตที่ได้ผลมาในอดีต การจัดให้ได้ฝึกทักษะและเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ อย่างเช่ือมโยงกันจะท า 
ให้การเรียนรู้มีความหมายสอดคล้องกับชีวิตจริงสามารถด ารงความสันติสุขแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมี
ดุลยภาพอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เน้นการ เช่ือมโยง
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่หลักสูตร (ประยูร บุญใช้และภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพัฒน์, 2558)  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการให้ความส าคัญกับตัว  
นักเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการสร้างความรู้การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ของนักเรียน โดยทีน่ักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ การน าประสบการณ์เดิม หรือความรู้ความเข้าใจเดิมที่ตนเองมีมาก่อน มาสร้าง
เป็นความรู้ความเข้าใจที่มีความหมายของตนเองเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆหรือเรียกว่า โครงสร้างทางปัญญาซึ่งแต่บุคคลอาจสร้าง
ความหมายที่แตกต่างกัน เพราะมีประสบการณ์ หรือ ความรู้ความเข้าใจเดิมที่แตกต่างกัน โดยครูจะคอยกระตุ้น จัด
สถานการณ์  และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อนุชา โสมาบุตร, 2555)  

 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง มีมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเป็นจ านวนมาก ซึ่งคนในชุมชนได้
ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เช่น การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ การประดิษฐ์ของต่างๆจากวัสดุธรรมชาติ  ดังนั้นจึงสมควร
อย่างยิ่งที่เยาวชนในพื้นที่ จะต้องร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานไว้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และมองเห็นคุณค่าหรือความหมาย 
เพื่อความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการน าเอากระบวนการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นแนวทางการในการจัดการความรู้ โดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ ที่เกิดจากประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของคนในแต่ละ
ท้องถิ่น และเป็นองค์ความรู้ที่ ฝังลึกอยู่ในแต่ละคน ซึ่งความรู้ โดยนัยหรือความรู้ที่มองเห็นไม่ชัดเจน มีการถ่ายทอดให้แก่กัน 
และกันในลักษณะของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ยังขาดการจัดเก็บ การถ่ายทอดอย่างเป็น ระบบ ถึงแม้ว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ จะมีผู้คิดและประดิษฐ์ไว้ โดยพอจะมีบ้าง ที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้ที่เป็นทางการ แต่ภูมิปัญญา
ดังกล่าวยังไม่เป็นท่ีรับรู้ของคนรุ่นใหม่ ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึง ความส าคัญของการน าเอารูปแบบจัดการความรู้ เข้ามาเป็นแนวทาง
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ท่ีสามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎคีอนสตรคัติวิสตโ์ดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2. เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตโ์ดยใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 28 คน ชาย 16 คน หญิง 12 คน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนไหล่หินวิทยา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง โดยวิธีแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์โดยใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด      
10 กิจกรรม ได้แก่ 
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ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโ์ดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด           
 10 กิจกรรม 

2. แบบวัดความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ (กิติยา มโนธรรมรักษา, 2559) 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง1.00 - 1.79    หมายถึง น้อยที่สุด 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.80 – 2.59   หมายถึง น้อย 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 2.60 – 3.39   หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 3.40 – 4.19  หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 4.20 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษารูปแบบการทางการศึกษาในด้าน ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์รูปแบบ การสังเคราะหร์ูปแบบ การ
สร้างรูปแบบ และประเมินรูปแบบ โดยศึกษาจากเอกสาร  

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาภมูิปญัญาท้องถิ่นในชุมชน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

กิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เครื่องมือการวัดและ

ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1      
เรื่อง ปืนอัดลมไม้ไผ่ 

1. นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดให้ในการเล่นปืนอัดลมไม้ไผ่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากท ากิจกรรมเร่ืองปืนอัดลมไม้ไผ่ได้ 

- ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
 

 
กิจกรรมที่ 2  
เร่ือง ก าหมุน 
 

1. นักเรียนสามารถประกอบชิ้นส่วนของก าหมุนที่ก าหนดมาให้ ได้อย่างสมบูรณ์และ
ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากท ากิจกรรมเร่ืองก าหมุนได้ 

- ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

กิจกรรมที่ 3  
เร่ือง ตุง 

1. นักเรียนสามารถออกแบบและท าตุงได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายวธิีการท าตุงและการน าไปใช้ได้ 

- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
- ทักษะกระบวนการท างาน
กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 4  
เร่ือง ว่าว 

1. นักเรียนสามารถออกแบบและท าวา่วได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายวธิีการท าวา่วและวธิีการเล่นได้ 

- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
- ทักษะกระบวนการท างาน
กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 5  
เร่ือง จักจั่น 
 

1. นักเรียนสามารถเปรียบเทยีบเสียงและความเร็วของการหมุนของจกัจั่นที่มีขนาน
ต่างกันได้ 
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากท ากิจกรรมเร่ืองจักจั่นได้ 

- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะกระบวนการท างาน
กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 6  
เร่ือง ลูกข่างโว ้
 

1. นักเรียนสามารถเปรียบเทยีบเสียงและความเร็วของการหมุนของลูกขา่งโว้ที่มขีนาน
ต่างกันได้ 
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากท ากิจกรรมเร่ืองลูกข่างโว้ได้ 

- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะกระบวนการท างาน
กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 7 
เร่ือง จักรสาน 
 

1. นักเรียนสามารถออกแบบและท าสิ่งประดิษฐ์จากการจักรสานได้ 
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์และการน าไปใช้ของสิ่งประดิษฐ์จากการจักรสานได้ 

- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
- ทักษะกระบวนการท างาน
กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 8  
เร่ือง กังหันไม้ไผ่ 

 

1. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของกงัหันไม้ไผ่ได้ 
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากท ากิจกรรมเร่ืองกังหันไม้ไผ่ได้ 

- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
- ทักษะกระบวนการท างาน
กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 9  
เร่ืองเสือข้ามฟาก 
(พญาลืมงาย)   

1. นักเรียนสามารถอธิบายวธิีการเล่น เสือข้ามฟาก (พญาลืมงาย) ได้ 
2. นักเรียนสามารถบอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากท ากิจกรรมเร่ืองเสือข้ามฟาก 
(พญาลืมงาย) ได้ 

- ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
 

กิจกรรมที่ 10 
เร่ือง ลูกประคบสด 
 

1. นักเรียนสามารถอธิบายวธิีการท าลูกประคบสดได้ 
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์และการวิธกีารใช้ลูกปะคบสดได้ 

- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
- ทักษะกระบวนการท างาน
กลุ่ม 
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3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน อ าเภอเกาะคา 
4. น ากิจกรรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 28 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2560 โรงเรียนไหล่หินวิทยา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
5. เก็บและรวบรวมข้อมลูจากใบบนัทึกกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบประเมินผลงานของนักเรียน และ

แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์โดยใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

6. น าเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ด้านเนื้อหา และ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จากนั้นมาปรับปรุง
แก้ไขและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 

ผลการวิจัย  
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้น า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปืนอัดลมไม้ไผ่ กิจกรรมก า
หมุน กิจกรรมตุง กิจกรรมว่าว กิจกรรมจักจั่น กิจกรรมลูกข่างโว้ กิจกรรมจักรสาน กิจกรรมกังหันไม้ไผ่ กิจกรรมเสือข้ามฟาก 
(พญาลืมงาย) และกิจกรรมลูกประคบสด พบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวางแผน การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ มีความคิดริเริ่มในการอยากรู้อยาก
เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดการวางแผน ศึกษาค้นคว้า มีความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติได้กระท า
ด้วยตนเอง และมีความร่วมมือภายในกลุ่มในการออกแบบกิจกรรม ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  นอกจากนี้นักเรียนยังมีความสุข และมีความ
สนุกสนานในการเรียนการสอน การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเรียนที่ผู้เรียน
สร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง ผู้สอนท าหน้าที่เพียงอ านวยความสะดวก จากการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง 10 กิจกรรม ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรม ลักษณะของกจิกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ปืนอัดลมไม้ไผ่ นักเรียนลงมือปฏิบัติตามวิธกีารเล่นและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดให้ ในการเล่นปืน
อัดลมไม้ไผ่  
 
 
 

2. ก าหมุน นักเรียนประกอบชิ้นส่วนของก าหมุนทีก่ าหนดมาให้เข้าดว้ยกันให้สมบูรณ์ และสามารถ
เล่นได้ 

กิจกรรม ลักษณะของกจิกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ตุง นักเรียนออกแบบและท าตุงให้มีลวดลายตามจินตนาการของตนเอง 
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จากตาราง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด 10 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปืนอัดลมไม้ไผ่  กิจกรรมก าหมุน กิจกรรมตุง กิจกรรมว่าว กิจกรรมจักจั่น กิจกรรมลูกข่างโว้ กิจกรรม
จักรสาน กิจกรรมกังหันไม้ไผ่ กิจกรรมเสือข้ามฟาก และกิจกรรมลูกประคบสดโดยกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแต่ละกิจกรรมจะมีการวัด
และประเมินผล ได้แก่ การวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ การวัดทักษะกระบวนการท างาน และการวัดการสังเกต  

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย ด้านพฤติกรรมความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รายการกิจกรรม 

พฤติกรรมความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย 

 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D 

ค่าเฉลี่ย 

 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D 

4. วา่ว นักเรียนลงมือปฏิบัติท าว่าวด้วยตนเอง การวางแผน การออกแบบประดิษฐ์การท าว่าว 

5.จักจั่น นักเรียนลงมือปฏิบัติท าจักจั่นตามวธิีการท า พร้อมกบัเปรียบเทียบเสียงและความเร็ว
ของการหมุนจากขนาดที่ต่างกันของจัก๊จั่น 
 
 

6.ลูกข่างโว ้ นักเรียนลงมือปฏิบัติตามวิธกีารเล่นพร้อมกับเปรียบเทียบเสียงและความเร็วของการ
หมุนของลูกข่างโว้ที่มีขนาดต่างกัน 
 

7.จักรสาน 
 

นักเรียนออกแบบและจักรสานเป็นรูปตา่งๆตามจินตนาการ จากวัสดุ-อุปกรณ์ที่
ก าหนดให ้

 

8. กังหันไม้ไผ ่ นักเรียนออกแบบกังหันลมจากไม้ไผ่โดยที่กังหันลมจากไม้ไผ่ที่ท าจะตอ้งหมุน 

9. เสือข้ามฟาก 
(พญาลืมงาย) 

นักเรียนลงมือปฏิบัติตามวิธกีารเล่นโดยเล่ือนลูกไม้ที่มีอยู่ฝั่งละ1 ลูก ไปอยู่คู่กัน 
 
 
 

10. ลูกประคบสด นักเรียนท าลูกประคบจากวัสด-ุอุปกรณ์ ที่ก าหนดมาให ้

 
 
 
 

596 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

กิจกรรมที่ 1 เร่ืองปืนอัดลมไม้ไผ่ 
กิจกรรมที่ 2 เร่ืองก าหมุน 
กิจกรรมที่ 3 เร่ืองตุง 
กิจกรรมที่ 4 เร่ืองว่าว 
กิจกรรมที่ 5 เร่ืองจักจั่น 
กิจกรรมที่ 6 เร่ืองลูกข่างโว ้
กิจกรรมที่ 7 เร่ืองจักรสาน 
กิจกรรมที่ 8 เร่ืองกังหันไม้ไผ่ 
กิจกรรมที่ 9 เร่ืองเสือข้ามฟาก (พญาลมืงาย) 
กิจกรรมที่ 10 เร่ืองลูกประคบสด  

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 

รวม 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(พญาลืมงาย) 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 เช่ือว่า การเรียนรู้ เป็น
กระบวนการสร้างมากกว่า การรับความรู้ เปูาหมายของการจัดการเรียนการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายาม
ในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และเช่ือว่าสิ่งแวดล้อมมี

ความส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Duffy and Cunningham, 1996) จะเห็นได้ว่า นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม ทักษะการแก้ไขปัญหา เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติท ากิจกรรมการเรียน
การสอนผู้วิจัยได้ประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ (ทิฏิ์ภัทรา สุดแก้ว , 2554) ได้ท าการเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้การพัฒนารูปแบบการเรียนกรสอนแบบสร้างตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้าน รูปแบบการเรียนการสอน โดยมีการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 มีคุณภาพในระดับเหมาะสม และผลการประเมินบทเรียน
และเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้น โดยผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จากการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาบทเรียนอยู่ในระดับดีมากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนผ่านรูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมสรุปได้ว่า
ผู้เรียนมีวามพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย   
 จากการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งหมด 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1ปืนอัดลมไม้ไผ่กิจกรรมที่ 2 ก าหมุน 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 กิจกรรมนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองโดยที่มีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก   
และนักเรียนเป็นคนลงมือปฏิบัตินอกจากนี้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากับรายวิชาอื่นๆได้เช่นในรายวิทยาศาสตร์  
กับ กิจกรรมที่ 3 เรื่องว่าว ในเรื่องแรง  คือ แรงจากน้ าหนักของว่าว แรงฉุดไปตามทิศทางของลม และแรงยกในทิศทางตรง
ข้ามของน้ าหนัก ผลรวมของแรงทั้งสาม เกิดเป็นแรงลัพธ์ที่ท าให้ว่าวลอยขึ้นไปได้ และทิศทางของแรงลัพธ์นี้ จะอยู่ในแนว
เดียวกับแนวเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุงพอดี กิจกรรมที่ 5 เรื่องจักจั่น เสียงท่ีเกิดขึ้น เสียงเกิดขึ้นขณะเหวี่ยงกระบอกให้หมุน 
ท าให้เส้นเอ็นที่ปลายไม้เสียดสีกับยางสน จากนั้นเสียงก็เดินทางผ่านตัวกลางคือเส้นเอ็นมาที่กระบอก ท าให้เสียงดังขึ้น  
โดยเสียงท่ีเกิดขึ้น จะมีลักษณะคล้ายเสียงจักจั่น และ กิจกรรมที่ 6 เรื่อง ลูกข่างโว้ เกิดจากการที่อากาศอัดผ่านช่องบากเข้าไป
ในกระบอกขณะที่ลูกข่างโว้ ก าลังหมุน มุมของการบากช่องอากาศ รวมทั้งความเร็วในการหมุนของลูกข่างที่เหมาะสม จะท าให้
เกิดเสียง อยู่ช่วงหนึ่ง ลูกข่างโว้ลูกใหญ่ จะให้เสียงความถี่ต่ า (เสียงทุ้ม) เนื่องจากมีมวลอากาศในลูกข่างมาก ส่วนลูกข่างโว้ลูก
เล็กให้เสียงความถี่สูง (เสียงสูง) เพราะว่ามีมวลอากาศในลูกข่างน้อยกว่า เชื่อมโยงกับงานวิจัย (รุ่งทิวา การะกุล และ ประสาท 
เนืองเฉลิม , 2559) ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.62/84.48 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6896 นักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

นอกจากน้ีจากการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เพราะนักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถสร้างองค์ความรู้เดิมเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ
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 ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 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
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการให้ความส าคัญกับตัวนักเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการสร้าง
ความรู้การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของนักเรียน โดยที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้การน า
ประสบการณ์เดิม หรือความรู้ความเข้าใจเดิมที่ตนเองมีมาก่อนเช่ือมโยงกับงานวิจัยของ (วิชชุดา คัมภีร์เวช , 2556) พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมากและยังพบว่าแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
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สถานศึกษาในภาพรวมและทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% การศึกษาความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านทุกด้านนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการ
สถานศกึษาอยู่ในระดับน้อย และยังพบว่าระดับชั้นเรียนของนักเรียน มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและทุกๆด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่
ในระดับไม่พึงพอใจและยังพบว่าระดับช้ันเรียน และแผนการเรียน มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
สถานศึกษาในภาพรวมและทุกๆด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% สอดคล้องกับงานวิจัยของ ( เกวลี ผังดี และ พิมพ์ร
ดา ครองยุติ , 2556 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็น ในประเด็นท่ีมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการจัดการศึกษาพบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับปานกลางจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.99 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลางจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66 มี
การใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมนักศึกษามีความพึง
พอใจระดับปานกลางจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญผู้ทรง คุณวุฒิหรือผู้รู้
ในชุมชนเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมให้นัก ศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไปปฏิบัติได้จริงนักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 41.28 ใช้วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียนนักศึกษามีความพึงพอใจ
ระดับปานกลางจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ พัฒนาการคิด ได้
อภิปรายซักถาม และแสดงความคิดเห็นนักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลางจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.63 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล , 2558) ได้ท าการวิจัย เรื่องรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เพื่อการสร้างความรู้ด้วยตนเอ ง
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1) ได้โครงร่างรูปแบบและผลวิเคราะห์การรับรองรูปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 2) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัย ท าการทดลองตามแผนการเรียนรู้ โดยใช้ระยะเวลาการทดลองจ านวน 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) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ผลการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีไ่ด้รับการสอนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยาและคณะครู โรงเรียนไหล่หิน
วิทยาที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายสุรชัย จอมแปง ครูที่ปรึกษานักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไหล่หินวิทยา
และนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นายสุรินทร์ ไพบูลย์น าทรัพย์  ท่ีให้ค าแนะน าในการท าอุปกรณ์ ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในโรงเรียน และ 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้
ภูมิปัญญาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์) จังหวัด
ล าปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 51 คน โดยวิธีแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอน
จ านวน 5 แผน แบบวัดเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนให้ความสนใจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.47อยู่ในระดับ
มากแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : 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 
 
บทน า   

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัย ซึ่งภูมิปัญญาไทยนั้นเป็นมรดกอัน
ล้ าค่าของชาติเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  ที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดสืบต่อกันแต่ครั้งโบราณกาล
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จวบจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาไทยจึงมีความส าคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากท าให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาใน
สังคมไทย ดังท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุไว้ว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือ
ส่งเสริม  ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ” (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมาตรา 43 ข้อ 1 ) ซึ่งจากกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาเป็นอย่างมาก 
รวมทั้งมีการประยุกต์ภูมิปัญญาให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยชาติ ด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านการจัดการศึกษา  
 ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกสมัยได้ด าเนินการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง และแสดง
เจตนารมณ์ที่ต้องการจะพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งด้านการจัดการศึกษาก็ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาอย่างยิ่ง มีการส่งเสริม  
และสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญ  
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 คุณภาพการเรียนรู้ในพ้ืนท่ี ด้วยพลังเครือข่าย โดยการบูรณาการระหว่างสาระวิชาต่าง ๆ และ
การเช่ือมโยงกับบริบทของพื้นที่ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การค้าและสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง
การบูรณาการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน อาทิการคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่ม มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ได้ (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ,2557) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าภูมิปัญญากับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ด าเนินการพร้อมกันได้  
 ในปัจจุบันอารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในวิถีชีวิตคนไทย จนเกิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมที่เจริญ มุ่งเน้น
การน า วิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เมื่อวิเคราะห์แล้วการพัฒนาสู่ โลกสมัยใหม่  
มีข้อจ ากัดและความบกพร่องอยู่หลายด้าน เมื่อน ามาปรับใช้ในสังคมไทย อันน ามาสู่ความล้มเหลว เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาสู่โลกสมัยใหม่ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับภูมิปัญญาที่ส าคัญของสังคมไทย  ( ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ และ ประกีรติ 
สัตสุต ,2550)ซึ่งจากการพัฒนาประเทศตามกระแสสังคมตะวันตกที่ส่งผลกระทบสู่มรดกทางวัฒนธรรมอย่างที่มีรากฐาน
แนวคิดจากภูมิปัญญาของสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงจากกระแสการพัฒนาและท าให้ภูมิปัญญาเหล่านี้สูญหายไป  
 (จรัสพิมพ์ วังเย็น ,2550)ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ คือ องค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทยหรือ
ชาวบ้านในท้องถิ่นอันเกิดจากการสั่งสมมาจากประสบการณ์ของชีวิตสังคมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันผ่านกระบวนการ
เลือกสอนเรียนรู้ปรุงแต่งพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อใช้แก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกแก่
บุคคลในท้องถิ่นและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัยความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้จากัดแค่ความรู้ในอดีตแต่จะผสมผสานความรู้ในยุคสมัยต่างๆที่ผ่านการพัฒนามาอย่างดี
และเหมาะสม รุ่ง แดงแก้ว(2541) ประเวศ วะสี (2534) และธวัช ปุณโณทก(2531) (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน ์, 2552 ) 
 ปัจจุบันมีการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยล้วนส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งสิ้น ในการจัดการเรียนการสอนของครูพบว่าครู
โรงเรียนประถมศึกษา  มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการก าหนด
นโยบายใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือด้านการน ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กิจกรรม ด้านการน ามาใช้เป็นสื่อเพื่อการศึกษาตามล าดับและด้านการน ามาเป็นวิทยากรมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  เมื่อพิจารณาตาม
รายละเอียดของแต่ละด้าน (ภัทรพล  ดีเดิน,2554) รวมทั้งมีหนังสือแนวทางการน าภูมิปัญญาไทยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นอก
ระบบโรงเรียนและการเรยีนรู้ตามอัธยาศัย ที่จัดท าโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา ซึ่งเป็นหนังสือท่ีรวบรวมสาระส าคัญ
ของแนวทางการน าครูภูมิปัญญาไทยเข้าสู่กระบวนการ จัดการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจากผลการวิจัยมา
ไว้เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถน าไปใช้ได้โดยสะดวก
มากยิ่งขึ้นซึ่งมีรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้น าครูภูมิปัญญาไทยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถน าไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดคุณภาพในตัวผู้เรียนรู้
และเกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาไทยต่อไป (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2553) ซึ่งการใช้การภูมิปัญญาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการศึกษาได้ผลดีท าให้มีครูภูมิปัญญาเกิดขึ้นและในปัจจุบันสภาการศึกษาก็ได้ให้ความส าคัญกับครูภูมิปัญญาอย่างยิ่ง 
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(ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ,2560) แนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังที่ชัยวัฒน์
สุทธิรัตน์ (2552) โรงเรียนเป็นผู้นากิจกรรมหรือเนื้อหาสาระที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไปจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนา
หลักสูตรขึ้นในโรงเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยคัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นการนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนควรร่วมมือกับชุมชนโดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านปัญญาชนชาวบ้าน
ช่างฝีมือต่างๆผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามี บทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความต้องการของท้องถิ่น 

จากความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการน าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็น
ฐานโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน ในการจัดการเรียนการสอน  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองไม่ให้สูญหายไป
ตามกาลเวลา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรยีนรู้ และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
เรียนรูค้อนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปญัญาเป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์)  อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 51 คน ชาย 31 คน  หญิง 20 คน โดยวิธีเจาะจง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
1. แผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานจ านวน 5 แผน แต่

ละแผนประกอบด้วยกิจกรรมที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
  1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นแมลงปอเกาะนิ้ว  
  1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสัตว์วิ่ง 
  1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นพญาลืมแลง  
  1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นลูกเต๋างู  
  1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเรือก้านกล้วย  
2.แบบบันทึกหลังการท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน 

 3. แบบวัดด้านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู้การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน 
 4. แบบวัดด้านพฤติกรรมความพึงพอใจการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน 

วิธีด าเนินงานวิจัย  
 1. ศึกษาเอกสารและหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ 

2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. ด าเนินการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน 
ทั้งหมด 5กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นแมลงปอเกาะนิ้ว 2. กิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสัตว์วิ่ง 3. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นพญา
ลืมแลง  

4. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นลูกเต๋างู และ5. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรือก้านกล้วย  

3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็น
ฐาน ในแต่ละกิจกรรม ให้ผู้เรียนท าใบงานบันทึกการเรียนรู้ และแบบประเมินด้านแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และด้านพฤติกรรมความ
พึงพอใจต่อการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน 
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4. ตรวจผลการด าเนินงานจากการท าใบงานและแบบประเมินด้านแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และด้านพฤติกรรมความพึง
พอใจต่อการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน โดยใช้วิธีการทางสถิติ 

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 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 

 
กิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D 

กิจกรรมที่ 1 แมลงปอเกาะนิ้ว 3.59 0.61 

กิจกรรมที่ 2 สัตว์ว่ิง 3.34 0.81 
กิจกรรมที่ 3 พญาลมืแลง 3.40 0.79 

กิจกรรมที่ 4 เต๋างู (ลูกบาศ์กงู) 3.47 0.66 
กิจกรรมที่ 5 เรือก้านกล้วย 3.46 0.63 

รวม 3.45 0.70 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ 

ได้แก่ 1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นแมลงปอเกาะนิ้ว 2. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสัตว์วิ่ง 3. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นพญาลืมแลง 4. กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นลูกเต๋างู และ5. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของละเล่นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรือก้านกล้วย พบว่า เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติและให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดย และจากตารางพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้  โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีทั้งหมด 5 
กิจกรรม ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ3.45 โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน กิจกรรมที่ 1 แมลงปอเกาะนิ้ว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.59 ขณะที่
กิจกรรมที่ 2 สัตว์วิ่ง มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3.34 อยู่ในระดับที่ดีมาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กิจกรรมแมลงปอเกาะนิว้ 
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ภาพที่ 2 กิจกรรมสัตว์วิ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมพญาลมืแลง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ภาพที่ 4 กิจกรรมเต๋างู (ลูกบาศ์กงู) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 กิจกรรมเรือก้านกล้วย 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการแปลความหมาย ด้านแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และด้านพฤติกรรมความ
พึงพอใจต่อการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้  (constructionism) โดยใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดแรงจูงใจใฝุเรียนรู้และแบบวัดพฤติกรรมความพึงพอใจหลังเรียน 

 
กิจกรรม 

ด้านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ด้านพฤติกรรมความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
 

ค่าเฉลี่ย 

 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
 

กิจกรรมที่ 1 แมลงปอเกาะนิ้ว 4.33 0.44 มากที่สุด 4.86 0.33 มากที่สุด 

กิจกรรมที่ 2 สัตว์ว่ิง 4.32 0.41 มากที่สุด 4.83 0.40 มากที่สุด 
กิจกรรมที่ 3 พญาลมืแลง 4.46 0.47 มากที่สุด 4.65 0.48 มากที่สุด 

กิจกรรมที่ 4 เต๋างู (ลูกบาศ์กงู) 4.47 0.50 มากที่สุด 4.86 0.35 มากที่สุด 
กิจกรรมที่ 5 เรือก้านกล้วย 4.75 0.44 มากที่สุด 4.80 0.40 มากที่สุด 

รวม   4.47 0.45 มากที่สุด 4.72 1.96 มากที่สุด 
จากตารางพบว่า ด้านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู้ กิจกรรมที่ 5 เรือก้านกล้วย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.75 ขณะที่

กิจกรรมที่ 2 สัตว์วิ่ง มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 4.32 รวมทั้ง 5 กิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนด้านพฤติกรรมความพึงพอใจ กิจกรรมที่ 
1 แมลงปอเกาะนิ้วและกิจกรรมที่ 4 เต๋างู (ลูกบาศ์กงู) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.86 และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 4.65 คือ
กิจกรรมที่ 3 พญาลืมแลง รวมทั้ง 5 กิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.72  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์โดยใช้ 
ภูมิปัญญาเป็นฐานผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ 
มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดด้วยตนเอง และการน าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนตัวอย่าง 
ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่นทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับสองศรี แสงศรี(2551-2552 )ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษารูปแบบ “การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน”โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและ
ชุมชน ซึ่งผลการศึกษาพบว่างานวิจัยเกิดข้อค้นพบหลายด้านที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทั้งเรื่องพัฒนาการของเด็ก การปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนของครู หลักสูตรการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กเกิดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ที่เป็นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติการจริง ทั้งตัวครูผู้สอนและเด็กผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน นอกจากนี้ในกระบวนการ
ของการวิจัยเองก็ท าให้ชุมชนได้ความรู้ใหม่ที่ ได้จากระบบการปฏิบัติการวิจัยที่ด าเนินการกันเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เป็น
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา ที่ถือเป็นกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริงกับตัวผู้เรียนและครูผู้เกี่ยวข้อง คนในชุมชนทุกระดับของชุมชนท้องถิ่นด้านเจตคติของผู้เรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู(้constructionism) โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.47 ซึ่งหลังจาก
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานพบว่า นักเรียนสนใจศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับเรณู  เทพเทียมทัศน์ (2556)ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีผลการเรียนรู้จากการทดลองจัดการเรยีนรู้ ดังนี้  มีผลการเรียนรู้ดา้นความรูห้ลังเรยีนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 รวมทั้งมีผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี  และมี
เจตคติต่อการเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นเป็นฐานท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมาก  
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สรุปผลการวิจัย   
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน โรงเรียนสามารถใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดเรียนการสอนได้ ซึ่งผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ 
(constructionism) คือ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง โดยมีพื้นฐานอยู่บนกระบวนการ 
การสร้าง 2 กระบวนการด้วยกัน สิ่งแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง ความรู้จะเกิดขึ้นจากการ
แปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับ หากเป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าด้วยตนเองจะท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย สิ่งที่สอง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมา ยกับ
ผู้เรียนคนนั้น ซึ่งความรู้จะเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเองความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว 
และการสอนที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนแบบยัดเยียดความรู้หรือแบบครูเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนได้มีโอกาสคิดพิจารณาด้วยตัวของเขาเอง เพื่อให้ความรู้ที่สอนนั้นมีความหมายกับตัวผู้เรียนเอง 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานยังท าให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยพบว่า นักศึกษาครูที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยมีร้อยละของคะแนนก่อนเรียน 61.10 ร้อยละของคะแนนหลังเรียน 76.43 และร้อยละของความก้าวหน้า 15.33 ซึ่งแสดง
ว่า ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นสามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นได้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาครูโดยใช้กระบวนการคิดและ
กระบวนการกลุ่ม จึงท าให้นักศึกษาครูเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง(ศิขริน ดอนข าไพร,2558) ซึ่งด้านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู้
และด้านพฤติกรรมความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน พบว่า
อยู่ในระดับที่ ดีมาก ทั้ง 5 กิจกรรม เป็นผลท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานกระตุ้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแนวทางในการน าภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. งานวิจัยในครั้งนี้หากนักเรียนท่ีไม่มีพื้นฐานทางภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยากจะส าเร็จ ควรส ารวจนักเรียนที่มีพ้ืนฐานทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน   
2. ควรศึกษาบริบทของชุมชนร่วมด้วย เนื่องจากแหล่งชุมชนมีผลต่อลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติหรือในชุมชุน ด้านศิลปะ ด้าน
อาหาร  และด้านวัฒนธรรมประเพณี   
4. ควรศึกษาวิจัยที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการคิดขั้นสูง 
เป็นต้น 
5. ควรมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการ สมบัติ วันใจ ผู้อ านวยโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์) และคณะ
ครูทุกท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ครูอนงค์ พิชัยพงค์ ครูที่ปรึกษา และขอขอบคุณนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
เกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์)  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในโรงเรียน และ 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้
ภูมิปัญญาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์) จังหวัด
ล าปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 51 คน โดยวิธีแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอน
จ านวน 5 แผน แบบวัดเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนให้ความสนใจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมิปัญญาเปน็ฐานมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.47 อยู่ในระดับ
มากแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ :  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 
 
บทน า   
          ในสังคมโลกยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญมากข้ึนต่อสังคมไทย และประเทศไทยยังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติ และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า 
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คนไทยเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทยส่วนมากเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนตามเกณฑ์ใน
สถานศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนภาษาอังกฤษยาวนาน จนถึงระดับอุดมศึกษา แต่ คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ยังประสพปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษท้ังด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน และปัญหาพื้นฐานที่พบ
ข้อผิดพลาดมากท่ีสุดคือเรื่องการออกเสียง (pronunciation) ดังท่ี ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร (2552) กล่าวว่าเด็กไทยเริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งอย่างน้อยเรียนมาเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า  
10 ปี คนไทยน่าจะใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แต่กลับพบว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะ ในด้านการออกเสียง (Pronunciation) อาจเป็นเพราะได้เรียนรู้แต่กฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์และการเพิม่พูนค าศัพท์ 
แต่ไมไ่ดร้ับการฝึกฝนการออกเสยีงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเท่าที่ควร ซึ่งการสื่อความด้วยภาษาอังกฤษให้ไดผ้ลดีนั้น ไม่ควร
ละเลยทักษะดา้นการออกเสียง   เนื่องจากเสียงในภาษาอังกฤษหลายเสียงไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย จึงท าให้เกิด ปัญหา
ส าหรับนักเรียนไทยเมื่อต้องออกเสียงน้ันๆ ซึ่งสอดคล้องกับท่ีบ ารุง โตรตัน์ (2544) ได้กล่าวว่า การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็น
ปัญหาที่ส าคญัอย่างหนึ่งของนักเรยีนไทย ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตา่งของระบบ เสียงระหว่างภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ 
(Mother tongue) กับระบบเสยีงภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ันการรู้แต่ค าศัพท์ 
และโครงสร้างประโยคเพียงอย่างเดียวยังไมเ่พียงพอ หากไมส่ามารถเปล่งเสยีงท่ีเจ้าของภาษาสามารถเข้าใจได้ก็ถือว่ายังไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะน าความรู้ในด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องตามหลัก
สัทศาสตร์จะช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถออกเสยีงค าศัพท์ส านวนภาษาอังกฤษไดถู้กต้องเหมือนเจ้าของ
ภาษา  ซึ่งสอดคล้องกับ เตือนจิตต์ จิตต์อารี (2548) กล่าวว่า การออกเสียงท้ังสระและพยญัชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนั้น
จ าเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับอวัยวะในการออกเสียง (Organs of Speech) ด้วย เพราะจะช่วยให้เข้าใจฐานท่ีเกิดของเสียง วิธีการ
ออกเสียงแต่ละเสียงใช้อวัยวะส่วนไหนบ้างรวมไปถึงลักษณะการสั่นของเส้นเสียง จะส่งผลใหผู้้พูดออกเสียงภาษาอังกฤษ
ถูกต้องและชัดเจนสามารถพูดสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ 
        จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษพบว่า ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาในยังมีปัญหาในเรื่องการเสียงภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะการออกเสียง [S] และ [Z]  ที่ปรากฏ ในต าแหน่งท้ายค า เนื่องจากเสียงพยัญชนะดังกล่าวไม่เกิดในต าแหน่งท้ายค า
ในภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาให้นักศึกษาออกเสียงดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าความรู้ในด้านการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะปัญหาในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษส าหรับคนไทย การออกเสียงท้ังสระและพยญัชนะให้ถกูต้องนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรูเ้กีย่วกับอวัยวะในการ ออก
เสียงด้วย เพราะจะช่วยให้เข้าใจฐานท่ีเกิดของเสียง อวัยวะที่ท าให้เสียงแตกต่างกัน ลักษณะการสั่นของเส้นเสยีงรวมไปถึงการ
ฝึกปฏิบัตติามแบบและการฝึกปฏบิัติซ้ าๆ และได้ฝึกออกเสียงกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ก็จะเป็นการพฒันาและส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ออกเสียงได้อยา่งถูกต้อง สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์การวิจัย  
       เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ได้อย่างถูกต้องของนักศึกษาโดยใช้การเรียนการออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

วิธดี าเนินการวิจัย  
       1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
               ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจและศลิปศาสตร์ ที่ลงทะเบียน
เรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ล้านนา น่าน 
                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก่ กลุม่นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 คน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
       2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
           2.1  แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีนซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียว เพื่อวัดความสามารถในการอ่านออกเสียง [S] 
และ [Z] จากค าศัพท์ที่ปรากฏในต าแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางคแ์ละปรากฏในบทสนทนา โดยแบง่เป็นเสียง [S] ง จ านวน 
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20 ค า [และเสยีง [Z]   จ านวน 20 ค า รวมทั้งหมดจ านวน 40  ค า โดยให้เจา้ของภาษาเป็นผู้ใหค้ะแนนในการออกเสียงน้ันๆ 
กับกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล 
          2.2  แผนการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] และ [Z] โดยใช้การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ให้อาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ซึ่งมีประสบการณ์และเช่ียวชาญในการสอน ตรวจสอบพิจารณา 
เพื่อประเมินแผนการสอน โดยประเมินดา้นเนื้อหา  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ และด้านการวัดและประเมินผล
การเรยีน  โดยใช้แบบประเมินมมีาตราจดัอันดับคณุภาพ (Rating Scales) 5 ระดับ  โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย
ข้อมูลใช้วิธี Likert Scale และวิเคราะห์ข้อมลูหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)    
       3) การเก็บรวบรวมข้อมูล   
          ผู้วิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกระบวนการดังนี้ 
            3.1 เก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียว (Pretest-
Posttest) เพื่อวัดความสามารถในการออกเสียงพยญัชนะ เสียง [S] และ [Z] จากค าศัพท์ที่ปรากฏในต าแหน่งต้นพยางค์และ
ท้ายพยางค์และปรากฏในบทสนทนา การใช้แบบทดสอบก่อนเรียน(Pretest) ที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการออก
เสียงพยัญชนะดังกล่าวกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลคะแนนหลังผ่านการใช้แผนสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียง 
[S] และ [Z] โดยใช้การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ จ านวน 1 แผน และใหเ้จ้าของภาษาเปน็ผู้ให้คะแนนในการออก
เสียงน้ันๆ กับกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล 
           3.2 ด าเนินการสอนตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนการสอน จ านวน 1 แผน โดยใช้ เวลาในการเรียนการสอน  3 ช่ัวโมง 
เพราะเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง มีจ านวนช่ัวโมงเรียนและศึกษานอกเวลาเรียนวิชาในสาขาเป็นส่วนใหญ่ มีเวลาน้อยให้กับผู้วิจัย 
อีกทั้งช่วงเวลาว่างที่ตรงกันทั้งผู้เรียนและผู้วิจัยนั้นเป็นข้อจ ากัด  ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยจ านวน 10 คน เพราะ
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า จ านวนผู้เรียนท่ีมีจ านวนไม่มากเกินไป จะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถมีเวลาฝึก
ให้นักศึกษาได้ฝึกออกเสียงระหว่างเรียนเป็นรายบุคคลไดอย่างท่ัวถึง และที่เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่งเป็นช้ัน
ปีสุดท้ายของหลักสูตรเพราะ ต้องการให้นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้และออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารเมื่อต้องไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 
            3.3 เก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน (Pretest-Posttest) 
เพื่อวัดความสามารถในการออกเสยีงพยัญชนะ เสียง [S] และ [Z] จากค าศัพท์ที่ปรากฏในต าแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์
และปรากฏในบทสนทนา การใช้แบบทดสอบหลังเรียน(Pretest) ที่สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนของกลุ่มเป้าหมาย 
หลังผ่านการใช้แผนสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] และ [Z] โดยใช้การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ จ านวน 1 
แผน และใหเ้จ้าของภาษาเป็นผู้ใหค้ะแนนในการออกเสยีงน้ันๆ กับกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล         
           การวิจัยครั้งนี้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยน าข้อมลูจากแบบทดสอบก่อนเรียนและขอ้มูลจากท าแบบทดสอบ
หลังเรียนหลังจากท่ีกลุม่ตัวอย่างได้ผ่านการเรยีนรู้โดยใช้แผนการสอนการออกเสียงพยญัชนะเสยีง [S] และ [Z] โดยใช้การ
สอนการออกเสยีงตามหลักสัทศาสตร์  แผนการสอนที่ผ่านการตรวจประเมินด้านเนื้อหา  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
สื่อ และดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนจากคณาจารย์ที่เช่ียวชาญทางด้านการสอน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  จากนั้นผู้วิจยัสรุปผลการวเิคราะห์คะแนนของกลุ่ม
ตัวอย่างและเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถติิที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

ผลการวิจัย  
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการออกเสยีงพยัญชนะ [S] และ [Z] ให้ถูกต้องโดยการเรยีนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์  ของนักศึกษาสาขาการจัดการ ช้ันปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จ านวน 10 คน  ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการสอนการออกเสยีงพยัญชนะเสยีง [S] 
และ [Z] โดยใช้การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ซึ่งได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย ดังต่อไปนี้   
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ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินแผนการสอน  

ล าดับที ่ รายการประเมิน  ̅ S.D. ความหมาย 
1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องสมัพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่

ก าหนดไว ้
4.67 0.58 ดีมาก 

2 การเขียนสาระส าคญัในแผนถูกต้อง 4.00 0 ดีมาก 
3 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลมุเนื้อหาสาระ 4.67 0.58 ดีมาก 
4 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรยีนด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการเจตคต ิ
4.33 0.58 ดีมาก 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้ เรยีงล าดับจากง่ายไปยาก 4.67 0.58 ดีมาก 
6 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา 4.67 0.58 ดีมาก 
7 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ 4.33 0.58 ดีมาก 
8 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และระดับของ

ผู้เรยีน 
4.33 0.58 ดีมาก 

9 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายและสามารถปฏิบัตไิด้จริง 4.00 0 ดีมาก 
10 กิจกรรมเน้นให้นักเรยีนเรยีนรู้จากการปฏิบัตจิริง 4.67 0.58 ดีมาก 
11 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนมีความหลากหลาย 4.00 0 ดีมาก 
12 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และ แหล่งเรยีนรู้ เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.00 0 ดีมาก 
13 มีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 4.67 0.58 ดีมาก 

          จากตารางที่ 1  เมื่อพิจารณาผลการประเมินแผนการสอนเป็นรายข้อจากผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  พบว่าคะแนนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสดุอยู่ที่ 4.67  ในการประเมินด้าน แผนการจัดการเรียนรูส้อดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลมุเนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรูเ้รียงล าดับจากง่ายไปยาก  ก าหนดเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับคาบเวลา กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง และ มีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ตารางที่  2    สรุปผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] โดยใช้ 
                  หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์   
 
 คะแนนเต็ม  ̅ ร้อยละ 
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน 40 28.92 76.25 
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน 40 39.45 99.64 
 
          จากตารางที่ 2  สรุปคะแนนแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี4 สาขาการจัดการ คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ท้ัง 10 คน พบว่าผลคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรยีนนั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.92 คิดเป็น
ร้อยละ 76.25 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน  ส่วนคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.45 คิดเป็นร้อยละ 
99.30 จากคะแนนเต็มทั้งหมด40 คะแนน ซึ่งผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาท้ังหมดถอืว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 
ตารางที่ 3   แสดงผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [S] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์  
               โดยใช้หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์  
 
 คะแนนเต็ม  ̅ ร้อยละ 
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยญัชนะ [S]  
ต้นพยางค์ 

10 7.14 65.05 

คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยญัชนะ [S]  10 6.35 58.08 
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ท้ายพยางค ์
 

          จากตารางที่ 3  พบว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรยีนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] ต้น พยางค์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 สาขาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์นั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.14 คิดเป็นร้อย ละ 65.05 จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน และการออกเสยีงพยัญชนะเสียง [S] ท้ายพยางค์ โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 6.35 คิดเป็น ร้อยละ 58.08 ตามล าดับ   
 
ตารางที่ 4  แสดงผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ[S] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์ โดย 
              ใช้หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์  
  
 คะแนนเต็ม  ̅ ร้อยละ 
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยญัชนะ [S]  
ต้นพยางค์ 

10 9.91 96.72 

คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยญัชนะ [S]  
ท้ายพยางค ์

10 9.52 90.34 

 

          จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [S] ต้น พยางค์ ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 สาขาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์ ของนักศึกษาช้ันปี ที่ 4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์ ทั้ง 10 น้ันมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.91 คิดเป็นร้อย ละ 96.72 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนการออกเสียงพยญัชนะเสยีง [S] ท้ายพยางค์ โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่9.52 คิดเป็น ร้อยละ 90.34  

ตารางที่ 5  แสดงผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [Z] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์  
             โดยใช้ หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์  
 คะแนนเต็ม  ̅ ร้อยละ 
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยญัชนะ [Z]  
ต้นพยางค์ 

10 6.50 52.81 

คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยญัชนะ [Z] 
ท้ายพยางค ์

10 4.21 36.46 

          จากตาราง ท่ี 5  พบว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [Z] ต้น พยางค์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 สาขาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์ ท้ัง 10 คน น้ันมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 6.50 คิดเป็นรอ้ย ละ 52.81 จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน และการออกเสียงพยัญชนะเสียง [Z] ท้ายพยางค์ โดยมีค่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.21 คิดเป็น ร้อยละ 36.46 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 6   แสดงผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะ [Z] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์  
               โดยใช้หลักการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์  
 
 คะแนนเต็ม  ̅ ร้อยละ 
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยญัชนะ [Z]  
ต้นพยางค์ 

10 8.36 62.57 

คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยญัชนะ [Z] 
ท้ายพยางค ์

10 6.41 50.64 
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          จากตารางที่ 6   พบว่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรยีนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [Z] ต้นพยางค์ ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 สาขาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์ ท้ัง 10 คนนั้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.36 คิดเป็นรอ้ย ละ 62.57 จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนการออกเสียงพยัญชนะเสียง [Z] ท้ายพยางค์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
6.41 คิดเป็น ร้อยละ 50.64 ตามล าดับ 

อภิปรายผล  
          จากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวจิัย  พบวา่ 
          1)  ผลการประเมินแผนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยแผนการจัดการเรียนรู้ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้มี
ความชัดเจนครอบคลมุเนื้อหาสาระ ( ̅ = 4.67) กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ และระดับของ
ผู้เรยีน ( ̅= 4.33) และการเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง     ̅=4.00)  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้จัดท าแผนการสอนที่ให้
ความส าคญักับการเรียนรู้หลักสัทศาสตร์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมือนเจ้าของ
ภาษาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ เตือน จิตต์ จิตอารี (2548) กล่าวว่าการออกเสียงท้ังสระและ
พยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องนั้นจ าเป็นต้อง รู้เกี่ยวกับอวัยวะในการออกเสียง เพราะจะช่วยใหเ้ข้าใจฐานที่เกิดของเสียง เช่น 
วิธีการออกเสียงแตล่ะเสียง ใช้อวัยวะส่วนไหนบ้าง รวมไปถึงลักษณะการสั่นของเส้นเสียงท าให้คนไทยออกเสียง ภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องและชัดเจน สามารถพูดสื่อสารได้อย่างมั่นใจ   
         2)  ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน  ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรยีน   ̅=28.92) คิดเป็นร้อย
ละ 76.25 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึง่แสดงให้ว่านักศึกษายังไม่ถูกต้องอย่างถูกต้องอย่างสมบรณู์ แสดงวา่ นักศึกษาบางคนมี
ปัญหาและสับสนในการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เบญจพร มีพรอ้ม จันทร์คล้าย (2557) 
ได้ศึกษาเสียงพยัญชนะที่นักศึกษามีปัญหาในการออก เสียงท้าย ได้แก่ เสียง /t/ /d/ /p/ /s/ /z/ /v/ /dʒ/ แต่เมื่อผู้เรียนได้
เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์  ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน   ̅=39.45) คิดเปน็ร้อยละ 99.64 ถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดแีละสูงขึ้นมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2554) พบว่านักเรียนส่วนมากมีปัญหากับการออกเสียง
มากที่สุดในกลุม่เสียงเสยีดแทรก (fricatives) ได้แก่เสียง [z], [θ], [ð] คิดเป็นร้อยละ 100, 100 และ 97 ตามล าดับ เมื่อใช้ได้
ใช้ชุดการเรียนรู้การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษ แล้วพบว่า นักเรียนออกเสยีงพยัญชนะท้ายค าได้
ถูกต้องมากขึ้นและได้ค่าเฉลี่ยรวมสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน จากผลการศกึษาทีได้จากการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวได้ว่า นักศึกษาเมื่อได้
เรียนรูห้ลักการออกเสียงพยญัชนะ [S] และ [Z] ตามหลักสัทศาสตร์ อีกทั้งนักศึกษาได้เรียนและฝึกออกเสียงกับเจ้าของภาษา 
ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดการคุ้นเคยและเขา้ใจวิธีการออกเสยีงพยัญชนะ [S] และ [Z] สามารถออกเสยีงพยัญชนะทั้งสองเสียง
ได้ถูกต้องและใกล้เคยีงกับเจ้าของภาษา ซึ่งสอดคล้องกับ นันทนา รณเกียรติ (2548) ที่กล่าวว่า การสอนการออกเสียงตาม
หลักสัทศาสตร์เป็นการสอนที่ผูส้อนจะต้องน ามาใช้เพื่อสอนให้ผูเ้รียนออกเสียงได้ ถูกต้องและใกล้เคียงเหมือนเจ้าของภาษา  
นอกจากน้ี เมื่อน าคะแนนทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรยีนการออกสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ต้นพยางค์และท้ายพยางค์ 
มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] ไดม้ากกว่าเสียง [Z] ถึงร้อยละ 30 เพราะ
นักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการออกเสียงท้ายพยางคด์้วยพยัญชนะ[Z] จึงท าให้นักเรียนมีปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะ
[Z] ได้มากกว่าการออกเสียงพยัญชนะ [S] ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2554) ได้ศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายค า
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะท้ายท่ี
เป็นปัญหาในการออกเสียงมากท่ีสดุ คือ เสียงในกลุ่มเสียดแทรก (fricatives) ได้แก่ เสียง [z] คิดเป็นรอ้ยละ 100  จากผล
การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษายังมีพัฒนาการไม่สูงมากและยังมีปญัหาในการออกเสียง [Z] โดยเฉพาะในต าแหน่ง
ท้ายพยางค ์มากกว่า เสียง [S] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรศัมี  แก้วลอย (2555) ซึ่งศึกษาเรือ่ง  การพัฒนาการออก
เสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนภาษาฟัง-พูด และหลักการทางสรีรสัทศาสตร์ ที่พบว่าก่อนเรียนรู้
หลักสัทศาสตร์ ผู้เรียนมีปญัหาในการออกเสียงพยญัชนะ [S] น้อยกว่าเสียงพยัญชนะ [Z] และ หลังการเรยีนรู้หลักสัทศาสตร์
ผู้เรยีนมีพัฒนาการการออกเสยีง [S] ได้สูงกว่าเสียงพยัญชนะ [Z]  จึงกล่าวได้ว่าปญัหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษพยัญชนะ 
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โดยเฉพาะการออกเสียง [S] และ [Z] แสดงความเป็นพหูพจน ์และปรากฏในต าแหน่งท้ายค า เสยีงพยัญชนะดังกล่าวไมเ่กิดใน
ต าแหน่งท้ายค าในภาษาไทย จึงก่อให้เกิดความไม่คุ้นชินในการออกเสียงดังกลา่วในต าแหน่งท้ายพยางค์   

สรุปผลการวิจัย   
          จากผลการศึกษาและการวิเคราะหป์ัจจัยทีส่่งผลให้คนไทยยงัมีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษพยัญชนะท้ายค า 
โดยเฉพาะการออกเสียง [S] และ [Z] ที่แสดงความเป็นพหูพจน ์และปรากฏในต าแหน่งท้ายค า เนื่องจากเสียงพยญัชนะ
ดังกล่าว ไมเ่กิดในต าแหน่งท้ายค าในภาษาไทย จึงก่อให้เกิดความไมคุ่้นชิน  แต่หากผู้สื่อสารได้เรียนรูค้วามแตกต่างในการการ
ออกเสียงภาษาแม่และภาษาอังกฤษ  อีกทั้งยังได้เรียนรู้หลักสัทศาตรเ์พื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกฝนได้อย่างถูก
หลักการออกเสียงโดยฝึกฝนบ่อยๆ ได้มโีอกาสฝึกออกเสยีงกับเจ้าของภาษา และน าไปใช้สื่อสารในบรบิทจริง ผู้สื่อสารก็
สามารถพัฒนาและออกเสียงได้อยา่งถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัที ่พิณทิพย์ ทวยเจริญ 
(2544) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่า ผู้เรียนจะรู้เพยีงค าศัพท์และโครงสร้างประโยคเพียงอย่างเดียวไมเ่พียงพอ 
ต้องสามารถเปล่งเสียงท่ีเจ้าของภาษาฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ นอกจากน้ี การพูดภาษาอังกฤษด้วยส าเนียงภาษาไทยท าให้การ
สื่อสารไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะว่าไมส่ามารถออกเสียงท่ีถูกต้องที่ท าให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้ นอกจากน้ี เนื่องจาก 
คนไทยเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จึงพูดไดไ้ม่คล่องแคล่วเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอน การพูดภาษาอังกฤษจะคล่องแคล่วหรือไม่
ขึ้นอยู่กับความรู้ การฝึกฝนและการมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษา จึงกล่าวได้ว่าการออกเสียงเป็น
องค์ประกอบส าคญัในทักษะการสือ่สาร เมื่อสื่อสารกับผู้อื่นจะต้องออกเสยีงให้ถูกต้องเพื่อท่ีจะสื่อสารภาษาองักฤษได้ดีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึงสอดคล้องกับ แอชบี้ (Ashby, 2011) กล่าวว่าการออกเสียงเป็นองค์ประกอบส าคัญในทักษะการสื่อสาร 
เมื่อสื่อสารกับผู้อื่น จะต้องออกเสยีงให้ถูกต้องเพื่อท่ีจะให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล และการเรยีนการออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์จะช่วยสนับสนุนให้การออกเสียงโดยเฉพาะผู้เรยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาตา่งประเทศออกเสยีงได้
อย่างถูกต้อง  ซึ่งสอดคล้องกับ นันทนา รณเกียรติ (2548) ที่กล่าวว่า การสอนการออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์เป็นการสอนที่
ผู้สอนจะต้องน ามาใช้เพื่อสอนให้ผูเ้รียนออกเสียงได้ ถูกต้องและใกล้เคียงเหมือนเจ้าของภาษา   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการออก
เสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางสัทศาสตร์จะน าไปสู่การพัฒนาการออกเสียงและใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดียิง่ขึ้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายด้วยกัน ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะ
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมของ
นักศึกษา ที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของผู้เรียนท่ีมาเข้าค่ายพักแรม โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 4 ด้านได้แก่ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านจิตใจ และเปรียบเทียบการพัฒนาลักษณะนิสัยของผู้เรียนก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพักแรมของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาที่เรียนวิชานันทนาการ 
จ านวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 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 ตามล าดับ) หลังการเข้าค่าย 
พบว่า ลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่ายโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (  = 2.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย
และด้านสังคมพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ ดี (  = 2.55และ  = 2.51,ตามล าดับ) ส่วนด้านอารมณ์และด้านจิตใจอยู่ในระดับพอใช้ (  = 
2.36 และ  = 2.41ตามล าดับ)  
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม  นักศึกษา  ลักษณะนสิัยของนักศึกษา 
 

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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บทน า 

ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพคน ทั้งในด้าน
การศึกษาและสุขภาพเพื่อวางรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็งยั่งยืนสามารถที่จะพึ่งตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้เริม่ให้ความส าคญัต่อการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแตว่ัยเด็กเพื่อการ
ก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า โดยให้ความส าคัญของการเรียนรู้นอกโรงเรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้คิดเป็น 
ท าให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้และไมเ่ป็นภาระต่อสังคม รัฐบาลพยายามที่จะส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ 
มีสุขภาพดี มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง โดยส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลอบายมุข
และยาเสพติด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการะบวนการที่จะใช้พัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแผนข้างต้นนั้น กระบวนการศึกษาเป็นสิ่ง
ส าคัญ แต่สิ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนนั้น ล้วนต้องอาศัยหลักของวิชานันทนาการทั้งสิ้น เพราะกิจกรรมนันทนาการ
เป็นกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาบุคคลทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านจิตใจ ทั้งนี้เด็กและเยาวชนไทยใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่สูงและรุนแรงมากจนบางครั้งแทบไม่มีเวลาว่างให้กับการผ่อนคลาย เด็กและเยาวชน
เริ่มมีปัญหากับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข บางส่วนเริ่มสร้างปัญหาให้กับสังคม ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของไทยในปัจจุบัน มีความมุ่งหวังให้เด็กได้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกเพลิดเพลิน ทั้งจากใน
ต าราเรียน และจากสถานที่แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่นอกห้องเรียน   นันทนาการ เกมการเล่นของเด็กและเยาวชน เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างมากในการที่จะช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนให้พัฒนาไปด้วยดีทั้งด้านร่างกาย 
ด้านสติปัญญาและด้านจิตใจ ขณะที่เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เด็กและเยาวชนได้ใช้ความสามารถของสมรรถภาพ
ทางกายควบคู่ไปกับสติปัญญา ท าให้เกิดการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียน การท างานและเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตที่ดีงามส าหรับเด็กและเยาวชน (ทินกร น า
บุญจิตต์; สมบัติ คุรุพันธ์; และวิชิต ช้ีเชิญ. 2547: ค าน า)  

ฉะนั้นในฐานะผู้วิจัยได้ศึกษาวิชาทางด้านนันทนาการ จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดกิจกรรมค่ายพักแรมนักศึกษาขึ้น 
โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้สนุกกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่
ควร และมีคุณธรรม ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาลักษณะนิสัย และเป็นการใช้ประโยชน์จากนันทนาการศาสตร์ ในการ
ที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เดก็มีสขุภาพท่ีดี มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ อีกทั้งยังได้สนุกสนานและได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบกับการเล่น
เกม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคต  

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือก ค่ายพัก แรมของนักศึกษา ที่เรียนวิชานันทนาการ สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และที่ส าคัญจะเป็นแนวทางให้
พวกเขาได้รู้จักพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ค่ายพักแรม
ครั้งนี้เน้นการเรียนรู้การจัดกิจกรรมด้านนันทนาการความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าค่ายได้รับทั้ง
ความรู้ การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ฝึกความเป็นผู้น า การร่วมท างานเป็นหมู่คณะ ความกล้าคิด กล้า
ท าและกล้าแสดงออกในทางที่ดี การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมค่ายพัก
แรมที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชน ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้จะได้เป็นข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยในการจัด
กิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นเยาวชน ที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ตากที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
นันทนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งชายและหญิง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ที่ลงเรียน
วิชานันทนาการ  ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน ท้ังสิ้น 126  คน แบ่งเป็นเพศชาย 52 คนและเพศหญิง 74 
 กลุ่มตัวอย่าง  

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ตากที่ลงเรียนวิชานันทนาการ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึ กษา 
2560 จ านวน ท้ังสิ้น 126 คน    
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 1. กิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม ที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่ายพักแรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. แบบประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัย คือ แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบรายช่ือ เพื่อบันทึกจ านวน 
และเพื่อสังเกตลักษณะนิสัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกเมื่อได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม ซึ่งมีผลต่อกา ร
พัฒนาลักษณะนิสัยของ นักศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น โดยประเมินลักษณะที่แสดงออกในแต่ละ
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านจิตใจ  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 1. กิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม มีการด าเนินการตามล าดับดังน้ี  
  1.1 ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษาและแนวทางการจัด
กิจกรรมค่ายพักแรมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษา 
  1.2 สร้างกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่ายน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง  
 2. แบบประเมินพัฒนาลักษณะนิสัย 
    2.1 ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลทางนันทนาการเพื่อหา ขอบเขตและแนวทาง
การศึกษาของผลการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมที่มีต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษาท่ีมาเข้าค่าย  
    2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินผลของอ าไพ สุจริตกุล ซึ่งเป็นมาตรประเมินพฤติกรรม ท่ีมี การจัดท ามาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยการก าหนดนิยามความหมายของตัวเลือกแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 2540: 203 – 208) 
   2.3. สร้างแบบประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยแบ่ง แบบประเมินพัฒนาลักษณะนิสัยออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ข้อมูลส่วนตัวกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ  
   ตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3  
   2.4 น าแบบประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัยที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ แก้ไข และ
ปรับปรุง  
  2.5 น าแบบประเมินพัฒนาลักษณะนิสัยที่แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่มาเข้าค่าย ซึ่งเป็นค่ายที่ไม่ใช่กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง จ านวน 100 คน หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(á - Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .96 ซึ่งมีค่าสูงน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ 
 ระยะเวลา/กิจกรรม  3 วัน  2 คืน 

การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้  
1. ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ(Percentage)  
2. ข้อมูลจากการประเมินการพัฒนาลักษณะนิสัย ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมที่ มีต่อการพัฒนาลักษณะ

นิสัยของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้
สังเกตประเมินค่าและก าหนดน้ าหนักคะแนนดัดแปลงตามแนวของบุญชม 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. ทดสอบความแตกต่างลักษณะนิสัยระหว่างก่อนและหลังการเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม โดยใช้ค่าสถิติ t (t-test) 
 3. ทดสอบความมีนัยส าคญัที่ระดบั .01 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนตัวของกลุม่ตัวอย่าง โดยแจกแจงเป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ตาราง แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ของข้อมลูกลุ่มตัวอย่าง (N = 126 คน)  
ข้อมูลทั่วไป  ความถี่  ร้อยละ  

1. เพศ  

1.1 ชาย  52 41.27  

1.2 หญิง  74 58.73 
รวม  126 100.0 
2. อายุ  

2.1 อาย ุ18-20 ปี  70  55.56  

2.2 อาย ุ21-23 ปี  49  38.89  

2.3 อาย ุ23ปีขึ้นไป  7  5.55 
รวม  126 100.0  

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกเพื่อประเมินลักษณะนิสัยเป็นเพศชาย จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.27  และเพศหญิง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ18-21 ปี มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.56 รองลงมาช่วงอายุ 21-23 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 และช่วงอายุ 23 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.55 
 
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่เข้ารวมกิจกรรม ก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยรวม และแยก
รายด้าน 

การพัฒนาลักษณะนสิัย ก่อนทดลอง หลังทดลอง  
t 

 
p  X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ด้านร่างกาย 1.93 0.43 พอใช้ 2.55 0.32 ด ี 13.15** .000 

2. ด้านอารมณ ์ 1.67 0.37 พอใช้ 2.36 0.35 พอใช้ 17.28** .000 

3. ด้านสังคม 1.88 0.47 พอใช้ 2.51 0.34 ด ี 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 ตามล าดับ) 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. = 0.34ตามล าดับ) ส่วนด้านอารมณ์และ
ด้านจิตใจอยู่ในระดับพอใช้ (X = 2.36, S.D. = 0.35 และ X = 2.41, S.D. = 0.35 ตามล าดับ)  
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3.ผลแสดงการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยลักษณะนิสัยด้านร่างกายเมื่อร่วมกิจกรรม นันทนาการที่มีผลต่อการ
พัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชนที่มาเข้าค่าย ก่อนทดลองและหลัง ทดลอง (N = 126 คน)  

การพัฒนาลักษณะนสิัย ก่อนทดลอง หลังทดลอง t p 
 X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

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. มีความสนใจออกก าลังกาย  1.59  0.55  พอใช้  2.35  0.48  พอใช้  10.22** .000 
5. มีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์  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 นักศึกษาท่ีมาเข้าค่าย เมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยด้านร่างกาย
โดยรวม ก่อนทดลองอยู่ในระดับพอใช้ (X  = 1.93, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการพัฒนาลักษณะนิสัย
ด้านร่างกายทุกข้ออยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยตามล าดับคือข้อ 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. มีความสนใจที่จะออกก าลังกาย ( 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 ตามล าดับ)  

 
4.ผลแสดงการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยลักษณะนิสัยด้านอารมณ์เมื่อร่วมกิจกรรม นันทนาการที่มีผลต่อการ
พัฒนาลักษณะนสิัยของนักศกึษาที่มาเข้าค่าย ก่อนทดลองและหลงั ทดลอง (N = 126)  

การพัฒนาลักษณะนสิัย ก่อนทดลอง หลังทดลอง t P 
 X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. เป็นคนร่าเริง ยิม้แย้ม  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. เป็นคนมีเหตมุีผล  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 ตามล าดับ) 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 ตามล าดับ ส่วนข้อ 2. พูดจาสุภาพ เหมาะสม
กับกาลเทศะ อยู่ในระดับดี  (X  = 2.53, S.D. = 0.60)  
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อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นถึงผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มีผลต่อการพัฒนา
ลักษณะนิสัยของนักศึกษาที่มาเข้าค่าย พบว่ากิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมนั้นมีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของ
นักศึกษา กล่าวคือกลุ่มนักศึกษาที่มาเข้าค่ายนั้น โดยรวมก่อนทดลอง อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัก
แรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน มีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมไปในทางที่ดีขึ้น ถึงแม้จะอยู่ในระดับพอใช้ แต่ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เพราะกิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นในค่ายพักแรม
นั้น มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชน ซึ่งเยาวชนท่ีมาเข้าค่ายได้ร่วมกิจกรรมและได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้ช่วยพัฒนา
ลักษณะนิสัย ดังต่อไปนี้ คือ 1. ได้ออกก าลังกาย ได้เล่นเกม กีฬาต่างๆ ขับร้องเพลงประกอบจังหวะและเล่นดนตรี 2. ได้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จากกลุ่มขนาดต่างๆ 3. ได้รับบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีความเป็นอิสระ ปลอดภัย 
อบอุ่น ได้ฝึกการแสดงออกโดยได้รับการกระตุ้น สนับสนุน ให้ก าลังใจ วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหมาะสม อย่างมีเหตุผล จากพี่ๆ
และคุณครู 4. ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้แสดงออก ตามความถนัดและความสนใจ ได้ฝึกคิดเองและท าเอง มีโอกาสได้เป็นผู้น า ผู้
ตาม ได้ประสบความส าเร็จตามความเหมาะสม  
 การร่วมกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดเวลาจึงเป็นสาเหตุให้นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมี
การพัฒนาลักษณะนิสัยไปในทางที่ดีขึ้น ในด้านร่างกายนั้น นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการที่
นักศึกษาได้เล่นเกม กีฬาต่างๆ รวมไปถึงการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ผู้วิจัยเห็นว่า มีผลมาจากลักษณะของการจัด
กิจกรรม และวิธีการของค่ายพักแรมที่ปลูกฝังในเรื่องกระบวนการกลุ่ม ท าให้นักศึกษาท่ีมาเข้าค่ายได้เรียนรู้การอยู่รวมกลุ่มกัน 
ซึ่งต้องอาศัยความยอมรับนับถือ การเสียสละ และการปรับตัวเข้าหากัน นักศึกษาที่มาเข้าค่ายมีลักษณะนิสัยที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้
ก็เพราะกิจกรรมกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนาน เพลิดเพลินดังที่ จรินทร์ ธานีรัตน์ (2513) 
กล่าวว่า ค่ายพักแรมที่มีการจัดอย่างเป็นระเบียบ หมายถึงการผจญภัยเกี่ยวกับการศึกษาอย่างหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิก
ผู้เข้าร่วม (ชาวค่าย) ได้ท างานได้พักผ่อนหย่อนใจทางนันทนาการได้ด าเนินชีวิตทางสังคมเป็นหมู่คณะในสิ่งแวดล้อมนอก
สถานท่ี กิจกรรมนันทนาการพื้นฐานส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม คือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้นักศึกษา
ที่มาเข้าค่ายได้รู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่น เข้ากับผู้อื่นได้ และช่วยพัฒนาลักษณะนิสัยทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกั บ
การศึกษาของ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (2532) สรุปแนวคิดและความหมายของค่ายพักแรมไว้
ว่า ค่ายพักแรมที่มีการจัดระเบียบเต็มรูปแบบนั้นมีลักษณะส าคัญ 5 ประการคือ  

1. การจัดประสบการณ์ในทางสร้างสรรค์และในทางการศึกษา  
 2. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะไม่ใช่คนเดียวหรือรายบุคคล  
 3. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนอกสถานท่ีหรือนอกเมือง  
 4. การศึกษาหรือการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรอื่นๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญา 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย  
 5. การด าเนินการจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลช่วยเหลือของผู้น าท่ีได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ  
การจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรม ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ควรค านึงถึงคือ การให้นักศึกษาได้รับรู้และสนใจในการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในบรรยากาศที่อบอุ่น ได้รู้จักกับพี่ๆ เพื่อนๆที่เข้ากันได้ ให้ความรัก สนับสนุน ให้ก าลังใจได้เรียนรู้อะไร
ต่างๆมากขึ้น และได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงบรรยากาศค่ายพักแรมที่ไม่เอื้ออารีต่อกัน ไม่ให้
ความร่วมมือ ไม่เห็นอกเห็นใจกัน เอารัดเอาเปรียบ หรือเยาะเย้ยต่อกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ลักษณะนิสัยของนักศึกษาท่ีมาเข้าค่ายทั้งสิ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกเพื่อประเมินลักษณะนิสัยเป็นเพศชาย 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 41.27  และเพศหญิง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-21 
ปี มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาช่วงอายุ 21-23 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 และช่วงอายุ 23 
ปีขึ้นไป จ านวน 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 ตามล าดับ) 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 ตามล าดับ) ด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ อยู่ในระดับ พอใช้ ( X  = 2.36, S.D. = 
0.35, X  = 2.41, S.D. = 0.35 ตามล าดับ) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน ก่อนและ
หลังการทดลอง พบว่า ลักษณะนิสัยโดยรวม และรายด้านทุกด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตใจ มี
การพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  3. พบว่า นักศึกษาท่ีมาเข้าค่าย เมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะ นิสัยด้านร่างกายโดยรวม ก่อน
ทดลองอยู่ในระดับพอใช้ (X  = 1.93, S.D. = 0.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการพัฒนาลักษณะนิสัยด้านร่างกาย
ทุกข้ออยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยตามล าดับคือข้อ 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. มีความสนใจที่จะออกก าลังกาย ( X  = 1.59, S.D. = 
0.55) หลังการทดลองพบว่า นักศึกษาท่ีมาเข้าค่ายมีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมอยู่ในระดับ 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 ตามล าดับ) ส่วนข้อ 1. และ ข้อ 4. อยู่ในระดับพอใช้ ( X  = 2.43, S.D. = 0.50, X  = 2.35, 
S.D. = 0.48 ตามล าดับ) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
ลักษณะนิสัยโดยรวม และรายด้านทุกข้อ คือ การรับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่, การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย, 
บุคลิกภาพ, ความสนใจที่จะออกก าลังกาย และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.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 ตามล าดับ) 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 ตามล าดับ)  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 มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5. พบว่า นักศึกษาที่มาเข้าค่ายเมื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยด้านสังคมโดยรวม ก่อน
ทดลอง อยู่ในระดับ พอใช้ (X  = 1.88, S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ พอใช้ คือ การ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น, เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว, ให้เกียรติผู้อื่น, มีความมั่นใจในตนเอง, มีลักษณะความเป็นผู้น า, 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 ตามล าดับ) 
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 ตามล าดับ) 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 ตามล าดับ) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน 
ก่อนและหลังทดลองพบว่าลักษณะนิสัยโดยรวม และรายด้านทุกข้อ คือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น , เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว, ให้

623 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

เกียรติผู้อื่น, มีความมั่นใจในตนเอง, มีลักษณะความเป็นผู้น า, ชอบที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม, การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของการอยู่ค่าย มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .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 ตามล าดับ) หลังทดลองพบว่า 
นักศึกษาท่ีมาเข้าค่ายมีการพัฒนาลักษณะนิสัยโดยรวมอยู่ในระดับ 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 ตามล าดับ) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลักษณะนิสัย โดยรวมและรายด้าน 
ก่อนและหลังทดลองพบว่าลักษณะนิสัยโดยรวม และรายด้านทุกข้อ คือ มีความริเริ่มในการสร้างมิตรภาพ , ความสนใจใน
กิจกรรมต่างๆ, รู้จักแบ่งปัน, ความกล้าแสดงออก, มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีไหวพริบ ปฏิภาณ, การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้โปรเจคบล็อค ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑา
เวทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบว่า 1) วิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค คือ การจัดการเรียน
การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยโปรเจคบล็อค พบว่า คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยที่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน มีค่าเท่ากับ 15.00 และคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 10.50 
 
ค าส าคัญ : โปรเจคบล็อค การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 
 
บทน า   
 การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเตรียมมนุษย์ให้มีความรู้ ต้องท าให้มนุษย์เป็นผู้รักเรียน มีคุณธรรม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันไทยแลนด์ 4.0 คือ การพัฒนา
ประเทศให้มีความทันสมัย โดยจะต้องผลิตนวัตกรรม   ใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 
2559) 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมผู้เรียนให้เหมาะกับศตวรรษที่ 21 นั้น มีทิศทางการเตรียมให้ผู้เรียนเป็น
นักวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา เป็นนักสร้างสรรค์ เป็นนักประสานความร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นนักสื่อสาร ตระหนักรับรู้สภาวะของโลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่า มีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลัง จะเห็นได้ว่า การ
คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา เป็นทักษะจ าเป็นที่ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนน าทักษะ
ดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง และอาจช่วยแก้ปัญหาของผู้อื่นในอนาคต 
 โปรเจคบล็อคเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ในการใช้งานจะได้ผลตอบกลับด้วย เช่น การสัมผัส ภาพ และเสียงที่มากกว่าใน
เทคโนโลยีอื่น และในการเขียนโค้ดนั้นจะไม่ใช่ทักษะของงานแต่เป็นทักษะการคิด โปรเจคบล๊อคมีฟังช่ันที่หลากหลาย เช่น 
Sensor Lab , Music Maker และ  Coding Kit เพื่อให้เด็กได้ลงมือใช้อุปกรณ์จะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ และจะท าให้
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เด็กเกิดการสังเกต การแก้ปัญหา และเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ (Bliskstein,2016) เป็นการสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์
และทักษะการแก้ปัญหาไว้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เป็นการเรียนแบบบูรณาการ
โดยการน าวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมาบูรณาการกัน เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ของ
นักเรียนในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  

คอมพิวติ้ง เป็นศาสตร์พื้นฐานแห่งอนาคต ที่รวมสาระเกี่ยวกับ วิธีคิด การแก้ปัญหา การแปลงร่างจากจินตนาการสู่
รูปธรรม การคิดแบบมีขั้นมีตอน เช่น การโค้ดดิ้ง การลงมือท า การแก้ปัญหา การใช้สื่อสารสนเทศกับการเรียนรู้ เป็นต้น การ
เรียนส าหรับเด็กจะเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา Problem solving ท าให้เข้าใจข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา แยกแยะและเข้าใจความ
ซับซ้อนของปัญหาได้ การเรียนคอมพิวติ้งในระดับนักเรียนเป็นฐานของการสร้างทักษะการคิด ที่จ าเป็นส าหรับทุกอาชีพ ไม่ว่า
จะเป็น หมอ ทนายความ นักการเกษตร วิศวกร บัญชี การเงิน นักนิเทศก์ ฯลฯ เพราะเป็นหลักการพื้นฐานของการคิดอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน มีการวางแผน เพื่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (ยืน ภู่วรวรรณ, 2560) 

IoT เป็นศาสตร์การเขียนและพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับการสร้างสรรค์ทางฮาร์ดแวร์ ให้จินตนาการออกมาเป็น
รูปธรรม ใช้ความคิด การแก้ปัญหา มีการเกี่ยวโยงกับการเขียนโค้ด สามารถสร้างเด็กให้เรียนรู้ได้ มีจุดประสงค์ต้องการพัฒนา
ทักษะความคิด เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการ (algorithms) ที่เป็นรูปธรรมใกล้เคียงกับการวางแผนการท างาน รู้จักสร้างล าดับ คิดเป็น
ขั้นตอน สร้างจินตนาการ คิดเป็นระบบ (systematic) และมีเหตุมีผล (logical idea) การเรียนโปรแกรมในวัยต้น จึงมี
ความส าคัญเป็นฐานในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท าให้เรียนรู้และเข้าใจได้ดีขึ้น (ยืน ภู่วรวรรณ, 2560) 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการน าความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ไปใช้
ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล หาสาเหตุของปัญหาและตัดสินใจแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหาหรือความยุ่งยากเหล่านี้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล 
 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ปัญหากระตุ้นให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่ม
ผู้เรียน โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกประจ ากลุ่ม 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจน าโปรเจคบล็อคมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือเล่นและใช้
อุปกรณ์ และจะท าให้ผู้เรียนเกิดการสังเกต การแก้ปัญหา และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะธรรมชาติความสนุกจะก่อให้เกิด
ความสุขกับการเรียนรู้ ความสนุกก่อให้เกิดความประทับ ความประทับใจก่อให้เกิดการจดจ าความรู้และทักษะกระบวนการ  
ยิ่งประทับใจมากยิ่งจดจ าและเรียนรู้ฝังแน่นได้ยาวนาน 

วิธดี าเนินการวิจัย  
1.  ขั้นตอนการด าเนินงานโครงงานวิจัย 
1. ส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อค โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับแนวการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค 
2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากผลการศึกษาข้ันตอนท่ี 1 
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคบล็อค (Project Bloks) 
4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้

ปัญหาเป็นฐานไปทดลองใช้ จ านวน 10 คาบ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 
คน 

6. สรุปผลโครงงานพิเศษ 

2.  ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านประชากร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 คน โดยใช้การเลือกแบบ

เจาะจง 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจ
คบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยเนื้อหาท่ีใช้ได้มาจากวิเคราะห์ตัวช้ีวัดส าหรับนักเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 มาตรฐาน 3.1 เรื่อง โปรเจคบล็อค 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน 
  1.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน 
  1.2 สอบถามและหาค่าดัชนีความเที่ยงจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.3 ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  1.4 น าไปทดลองใช้ 

3.  วิธีการเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1. ส ารวจความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค 
       1.1  ออกส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค โดยใช้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
       1.2  วิเคราะห์ค่าทางสถิติที่ใช้ในโครงงานพิเศษได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ได้จาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค 

ขั้นตอนท่ี 2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้การศึกษาขั้นตอนท่ี 1 
ขั้นตอนท่ี 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคบล็อค (Project Bloks) 
ขั้นตอนท่ี 4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1 พัฒนาแผนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจค  บล็อคแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน หรือแผนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสอบถามจากผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คน ในโรงเรียน
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ท่ีมีประสบการณ์สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ค่าดัชนีความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.67 – 1.00 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาในครั้ งนี้เป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 น าสาระการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนของตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 มาตรฐาน ง 3.1 

ขั้นตอนที่ 5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบ
ล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปทดลองใช้ จ านวน 10 คาบ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 11 คน 

ขอบเขตด้านประชากร ท่ีน ารูปแบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปทดลองใช้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ จ านวน 11 คน เนื้อหาที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และโดยเนื้อหาจะใช้จากการถอดตัวช้ีวัดส าหรับผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 มาตรฐาน ง 3.1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย  
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1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ
แผนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คน ในโรงเรียนภาณุฑัตกรีฑา
เวทย์ ที่มีประสบการณ์สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ค่าดัชนีความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.67 – 1.00 
2. การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตารางที ่1 สรุปคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน จากการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

คนที ่ Pre-Test Post-Test เพ่ิมขึ้น 
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 หลังจากด าเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ด้วยโปรเจคบล็อค มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.50 

 
อภิปรายผล  
   1. ผลการส ารวจการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคที่เหมาะสมส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการรวบรวมวิธีการสอนและสื่อการสอนมากกว่า 100 วิธี พบว่า ครูควรมีการจัดการเรียน
การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติจริงระหว่างท า
กิจกรรม วิธีสอนแบบกิจกรรม (Self-Activity Method) และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และสื่อที่เหมาะสม ได้แก่ เกม 
(Game) โปรแกรมส าหรับน าเสนอ (MS PowerPoint)  สังคมออนไลน์ (Social Network) แหล่งรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ 
(Online Protal) และโปรแกรมส าหรบัการสร้างเอกสาร (Word Processing) ครูจึงมีหน้าที่ท่ีจะต้องพัฒนาทักษะของนักเรียน
ให้เกิดการคิดมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอน และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งผลการส ารวจจากแบบสอบถาม สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2558) ที่ได้อธิบาย
ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงงสงสัย และความต้องการที่
จะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิด
หาทางแก้ปัญหา นั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อัน
เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สรุปได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้เป็นผล
มาจากกระบวนการท าความเข้าใจและการแก้ไขปัญหา ซึ่งใช้ปัญหา หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตามสภาพจริงมาเป็นสิ่งกระตุ้น
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีการเรียนการสอนที่ใช้โปรเจคบล็อค ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 
คน พบว่า  
     1) ขั้นตอนการติดตั้ง Image OS (Operating System) มีปัญหาไม่สามารถท าการติดตั้งได้นักเรียนจึงมี
การวิเคราะห์ปัญหาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถติดตั้งได้ พบว่าเป็นที่การดาวน์โหลดก่อนการติดตั้งนักเรียนจึงแก้ปัญหาด้วย
การดาวน์โหลด Image OS ใหม่แล้วติดตั้งทันที  
     2) การประกอบโครงรถ เมื่อประกอบครั้งแรกเสร็จแล้วพบว่า เหลือช้ินส่วนของโครงรถ จึงท าการรื้อโครง
รถออกและประกอบใหม่  
     3) ในการโค้ดดิ่งนักเรียนมีปัญหาในการเขียนโค้ดที่ช้าและยังไม่ชินแป้นพิมพ์ จึงท าการแก้ปัญหาด้วยการ
ให้มีคนบอกโค้ด และมีคนพิมพ์โค้ดตามที่เพื่อนบอก และเมื่อรันโค้ดไม่ผ่านร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาโดยการกลับมาดูโค้ดว่า
เขียนผิดที่บรรทัดใด  
     4) การต่อสายไฟเนื่องจากสายไฟในการต่อ Raspberry เข้ากับตัวควบคุมมอเตอร์ค่อนข้างเยอะจึงมีการ
ต่อสายไฟผิดเส้น จึงแก้ปัญหาด้วยการดูแผงการต่อสายไฟอีกครั้งแล้วท าการต่อใหม่  
     5) การหมุนของล้อรถท่ีหมุนไม่ครบทุกล้อ วิเคราะห์ปัญหาได้ว่าที่ล้อหมุนไม่ครบทุกล้อเกิดมาจากการที่ต่อ
สายไฟไม่แน่น จึงท าการขยับสายไฟแล้วรันโค้ดอีกครั้งจนส าเร็จ 
     การที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสุขกับการเรียนและมีความอยากเรียนเพิ่ม
มากขึ้น และเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ เมเยอร์ (Mayer , 1992) ที่กล่าวว่า การ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา ผู้เรียนจะใช้ความรู้ที่มีเพื่อหากระบวนการแก้ปัญหาและพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคไปสู่
จุดมุ่งหมาย 
 
สรุปผลการวิจัย   
 1. การส ารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบ
ล็อค พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อค 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในการเก็บข้อมูล มีจ านวนทั้งสิ้น 54 คน แบ่งเป็นเพศชายและหญิง ได้ดังนี้ เพศชาย 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 และเพศหญิง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 แบ่งเป็น แบ่งเป็นต าแหน่งวิทยฐานะ ดังนี้ ผู้สอนที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะครูอัตราจ้าง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ผู้สอนที่มีต าแหน่งวิทยฐานะครูผู้ช่วย คิดเป็นร้อยละ 18.52 ผู้สอนที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะครู ค.ศ.1 คิดเป็นร้อยละ 25.93 ผู้สอนที่มีต าแหน่งวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 24.07 ผู้สอนที่มี
ต าแหน่งวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 9.26 และผู้สอนที่มีต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 
11.11 พบว่า วิธีการสอนที่เหมาะสมด้วยโปรเจคบล็อค คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ใช้โปรเจคบล็อค ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
11 คน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยโปรเจคบล็อค มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.50 โดยคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นตั้งแต่ 2.5 – 
7.5  คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. โปรเจคบล็อคมีหลายรปูแบบท่ีผู้วิจัยเลือก คือ แบบ Robot Bloks ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการดัดแปลง
หรือเลือกใช้โปรเจคบล็อคในรูปแบบอ่ืนๆ   

2. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ
พัฒนาต่อไปโดยให้นักเรียนฝึกโค้ดดิ่งหุ่นยนต์โปรเจคบล็อคร่วมกับอุปกรณ์อื่น 

3. ควรมีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคไดฝ้ึกความสามารถในด้านอื่น
นอกเหนือจากการแก้ปัญหา เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถ
น าไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นที่มีวัยใกล้เคียงกัน เช่น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานพิเศษนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้จัดท าได้รับความช่วยเหลือ ความกรุณา และค าแนะน าอย่างดียิ่งจาก 
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษในครั้งนี้ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และคณะครู ที่เสียสละ และ
เมตตาให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าวิจัยนี้ทุกขั้นตอน ท าให้ผู้จัดท า ได้รับประสบการณ์ท าวิจัยและรู้ถึงคุณค่าของงานวิจัย ที่
จะช่วยให้การท างานในด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยโปรเจคบล็อค
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นไปอย่างมีคุณค่า ผู้จัดท าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ นายมนู  สนธิรักษ์  คุณครูสลิลทิพ  ชูชาติ คุณครูพร
ทิพย์  แสงแก้ว และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือส าหรับการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้วยโปรเจค บล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในครั้งนี้  

ท้ายท่ีสุด ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณบิดาผู้ล่วงลับ มารดา บุพการีที่อบรมเลี้ยงดู และพี่ น้อง และเพื่อนทุกๆ คนที่
คอยเป็นก าลังใจให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จัดท าอย่างดียิ่งเสมอมา คุณค่าประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากวิจัยนี้ 
ผู้จัดท าขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอนผู้จัดท ามาตั้งแต่เล็กจนปัจจุบัน 
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การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป 

ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
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MUENG, TAK. 
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บทคัดย่อ 
              งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความรู้ทางการบัญชีและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  โดยแบ่งการด าเนินงานวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทของกลุ่ม  
ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์บริบท
คณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม จ านวน 6 ราย กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตสินค้าและจ าหน่าย จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถั่ว
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ ผลการวิจัยพบว่า  ผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 17.32 บาทต่อหน่วย 
ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 11.75 บาทต่อหน่วย มูลค่าการผลิตโดยรวมของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด เท่ากับ 
3,500 บาท ต่อจ านวนครั้งการผลิตปกติ การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ควรส่งเ สริมให้กลุ่มผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ เพราะต้นทุนต่ าก าไรสูงและด้านการบริการจัดการต้นทุน ควรให้ลดต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ผู้วิจัย ได้
เสนอแนะแนวทางการลดต้นทุนการผลิตจากของเสียจากกระบวนการผลิตและให้เพิ่มปริมาณการผลิ ต รวมทั้งได้ท าการ
เสนอแนะการน าเครื่องมือด้านการผลิตและการจัดการกล้วยสไลด์มาใช้เพื่อลดต้นทุนด้านค่าแรงงาน 
 
ค าส าคัญ: 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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บทน า   

 นโยบายของรัฐบาลสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยการจัดให้ทุกจังหวัดไดด้ าเนินการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าเพื่อที่จะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นและชุมชนและ
สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ดีขึ้น  รวมทั้งได้ด าเนินการผลักดันนโยบายรากหญ้าสู่รากแก้วซึ่งให้
ความส าคัญมุ่งศักยภาพสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าและบริการโดยการผลิตหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเกิดความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
ให้สามารถจ าหน่ายท้ังตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน, 2554)                                     
         โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐบาลไทยมีเป้าหมายมุ่งเน้น
ให้แต่ละชุมชนได้มุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาใช้ในการพัฒนาสินค้าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตสินค้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึงตนเองได้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้
ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยการด ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นรวมถึงการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ 
เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีจุดขายท่ีรู้จักกันแพร่หลายไปท่ัวประเทศและทั่วโลก (สารานุกรมเสรี, 2554) 
โดยภาครัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสินค้าชนิดหนึ่งในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
   ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2541 โดยผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อจ าหน่ายเช่น กล้วยสไลด์ เนื่อจากมีวัตถุดิบกล้วยน้ าว้าเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจ าหน่ายและ
บริโภคไม่ทันท าให้เกิดการเน่าเสียและทิ้งไปต่อมาได้พัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์เป็นที่ถูกใจของชาวบ้านและมีการน าไป
เป็นของฝากเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ จึงเป็นที่รู้จักของตลาดและจังหวัดและจึงมีการจัดตั้งกลุ่มในต่อมาได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าจังหวัดตาก ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์จะท ารายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ได้เป็นอย่างดี   
  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของกลุ่มยังมีปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญหลายประการ เช่น ต้นทุนการผลิตสูง สมาชิกยังขาด
ความรู้เรื่องต้นทุน การวางแผนการผลิตหรือการตัดสินใจผลิตที่ผิดพลาดโดยเฉพาะปัญหาด้านต้นทุนการผลิตเป็นปัญญาที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการผลิตสินค้านั้นหมายถึง  การตั้งราคาขายของผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละชนิดซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่
ผู้บริหารควรให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วย
สไลด์ โดยที่ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์จะต้องด าเนินการคิดต้นทุนให้ถูกต้องมากที่สุดเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ เช่น การควบคุมต้นทุน  การก าหนดราคาขายของสินค้า เป็นต้น หากผู้บริหารของผู้ผลิตสินค้า
แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์หันมาให้ความส าคัญด้านการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตสินค้า
ต่างๆที่เกิดขึ้นในผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยการวิเคราะห์ต้นทุนรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องท าให้
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มก าไรของผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ต่อไปได้                                    
 ดังนั้นผู้วิจัย  ได้เห็นความส าคัญของการจัดการความรูท้างการบัญชีเพื่อพัฒนากลุ่มผูผ้ลติสนิค้าแปรรปูของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยก าหนดให้นักศึกษาสาขาการบัญชีที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีรายวิชาการ
บัญชีต้นทุน 1 รหัสวิชา 11014402 ศึกษาการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปในจังหวัดตาก  
เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบทางการบัญชีรวมถึงการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปในจังหวัดตาก
แล้วน ามาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ส าหรับการแปรรูปที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับธุรกิจของชุมชน 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยที่กลุ่มมีแนวทางในการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ การควบคุมต้นทุน  การก าหนดราคาขาย
ของสินค้า การลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยการวิเคราะห์ต้นทุนรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การผลิตต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องท าให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มก าไร รวมถึงการควบคุมการวางแผนและการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอื่นๆที่มีรูปแบบเดียวกันให้มีประสิทธิภาพ 
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  ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีส าหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป กรณีศึกษากลุ่มอาหาร จังหวัดปทุมธานี งานวิจัยมี
วัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษากิจกรรมด าเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป ในปัจจุบัน 2)เพื่อ
ศึกษาความส าคัญของการใช้ข้อมูลทางการเงินในการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป และ3)เพื่อศึกษาสภาพปัญหาใน
ปัจจุบันที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการด าเนินธุรกิจที่ใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่ม ผู้ผลิตสินค้าโอทอป
โดยท าการศึกษาจากกรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอปกลุ่มอาหารในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 2 กลุ่ม   
  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอปกลุ่มอาหารมีขั้นตอนกระบวนการท างานที่คล้ายคลึงกันและการบันทึก
บัญชีและการน าข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการควบคุมและการตัดสินใจยังไม่สมบูรณ์ การพัฒนาการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมและการตัดสินใจในการด าเนินการกิจกรรมของสถานประกอบการ 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 ซึ่งการน าไปใช้กับกลุ่มสินค้าอื่นๆ ยังไม่ได้มีการทดสอบ และระบบบัญชีนี้เป็นระบบบัญชี
อย่างง่ายเหมาะส าหรับสถานประการขนาดเล็กเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางบัญชี รวมถึงเพื่อใช้ในการตัดสินใจเท่านั้น และ
ไม่รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (กุสุมา  ด าพิทักษ์และคณะ, 2552) 
 ศึกษาการจัดการผลิตภณัฑโ์อทอป กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้ าเต่า หมู่1 ต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพการผลิตในการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ผล
การศึกษาพบว่า นิยมผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นงานอดิเลกนอกเหนือจากงานเกษตรกรรม โดยพิจารณาเป็นด้านดังนี้ ด้านกระบวน 
การผลิตของกลุ่มมีโครงสร้างธุรกิจครบ 3 ข้ันตอนคือ ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า การผลิตไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มโอทอป
เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัด ซึ่งทางกลุ่มเน้นทอเป็นผืนจ าหน่ายด้านการตลาดกลุ่มมีจุดแข็งด้านลวดลายและฝีมือการทอผ้า
ย้อมครามแต่กลุ่มขาดการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และขาดการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขาดนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่ม
มูลค่ากลุ่มโอทอปมีการกระจายสินค้าโดยการขายตรงที่กลุ่มแม่บ้านและการวางจ าหน่ายที่ศูนย์แสดงสินค้า โอทอปในจังหวัด 
ท าให้พบว่า ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าจ ากัด ด้านการบริการจัดการกลุ่มโอทอปมีการรวมตัวเพิ่มจ านวนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
และมีการติดต่อสร้างเครือข่าย (จาริตา หินเธาว์ กันยารัตน์ สุขวัธนกุล และคณะ, 2552) 

ศึกษาการบริหารต้นทุนและการประเมินมูลค่าการผลิตโดยรวมของผลผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต ต้นทุนการผลิต ประเมินมูลค่าการ
ผลิตโดยรวม ตลอดจนการศึกษาการบริการจัดการต้นทุนการผลิตและเสนอแนวทางการบริการจัดการต้นทุนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์จากไผ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการค้าจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ผู้ผลิตภัณฑ์เข่ง 
หน่อไม้ต้มส่งโรงงาน หน่อไม้ต้มบรรจุปี๊บ หน่อไม่นึ่งบรรจุพลาสติก ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนของการผลิตเข่ง มีต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยเท่ากับ 37.69บาทต่อใบ ผลิตภัณฑ์หน่อไม่ต้มส่งโรงงานมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 7.5 บาท ต่อกิโลกรัม ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้มบรรจุปี๊บมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 190.55 บาทต่อปี๊บ ผลิตภัณฑ์หน่อไม่นึ่งบรรจุพลาสติกมีต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 8.26 บาทต่อถุง มูลค่าโดยรวมของการผลิตเท่ากับ 16,444,500 บาท ปัญหาการบริการจัดการต้นทุนไผ่ 
4 ชนิดเกิดจากต้นทุนการผลิตผันแปร โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบ ทางผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
จากไผ่ โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิต (ขวัญนรี  กล้าปราบโจร, 2551 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ โดยออกแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและ 2) สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า ต้นทุนในการผลิต การจ าแนก
ต้นทุนการผลิตและแนวทางในการบริหารต้นทุน ประชากร คือ ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 
จ านวน 6 คน เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยตรงโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยตรง และศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการรวมทั้งการสังเกตการณ์ บริบท สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการด าเนินงาน ปริมาณการผลิต จ านวนเงิน ที่ลงทุนที่ต้องใช้ รายได้ รายจ่าย 
และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตโดยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และจากการสังเกตการณ์ขณะที่ออกมาส ารวจมาประกอบกับเอกสาร
โดยการประเมินและการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ได้มีการวัดความเช่ือถือและความถูกต้องของข้อมูลจากค าตอบที่ได้มามีความ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความเป็นอยู่ของชุมชน 
 
 

635 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ผลการวิจัย  
 บริบทเบื้องต้นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้จดทะเบียนช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ.2548 เลขที่ 10/4 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
    ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า 
  1) จ านวนร้อยละจ าแนกตามเพศเป็นเพศหญิงจ านวน 6 รายคิดเป็นร้อยละ 100  2) จ านวนร้อยละจ าแนกตามอายุ มีอายุ
ช่วง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.66 และรองลงมามีอายุช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.34 3) จ านวนร้อยละจ าแนกตามระดับ
การศึกษา มีระดับการศึกษาทั้งหมดยู่ที่มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 4)จ านวนร้อยละจ าแนกตาม
อาชีพหลัก มีอาชีพหลักจ านวนมากประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม
ท าสวนท าไร่ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีอาชีพค้าขาย จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67  5) จ านวนร้อย
ละจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  มีรายได้มากที่สุดต่อเดือนจ านวน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 
66.67 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน จ านวน 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 6) จ านวนร้อย
ละจ าแนกตามระยะเวลาที่ท าหน้าท่ีในกลุ่มมีระยะเวลาที่ท าหน้าท่ีภายในกลุ่มจ านวน 6 ปี – 7 ปี ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าต้นทุนในการผลิตการจ าแนกต้นทุนการผลิตและแนวทางในการบริหารต้นทุน 
พบว่า กลุ่มจัดตามล าดับผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มมี 2 ชนิด คือ 1) ผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร  2) ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์      

                         ภาพที ่1 ผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร                           ภาพที ่2 ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์     

                                
 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสินค้า 
ประเภทของผลิตภัณฑ ์ ณ ก าลัง 

การผลิต 
(หน่วย) 

วัตถุดิบ
ทางตรง 
(บาท) 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต 
(บาท) 

รวมต้นทุน 
การผลิต 
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาทต่อหน่วย) 

ถั่วสมุนไพร 50 125.00 300.00 441.00 866.00 17.32 
กล้วยสไลด ์ 50 60.00 300.00 227.50 587.50 11.75 

 จากตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสินค้า พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์มีต้นทุนการผลิต
สินค้าต่อหน่วยมากท่ีสุด คือ ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตสินค้าถั่วสมุนไพร เท่ากับ 17.32 บาทต่อหน่วย รองลงมาเป็นต้นทุน
การผลิตสินค้ากล้วยสไลด์เท่ากับ 11.75 บาทต่อหน่วย ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายได้และต้นทุนการผลติสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์จ าแนกตามประเภท
ของผลิตภณัฑโ์ดยการจัดล าดับตามก าไรสุทธิ 

ประเภทของผลิตภัณฑ ์ ราคาขาย 
(บาท) 

ต้นทุน 
รวม 

(บาท) 

ก าไรขั้นต้น 
(บาท) 

หักค่าใช้จ่าย 
ในการขาย
และบรหิาร

(บาท) 

ก าไรสุทธิ 
(บาท) 

จัดล าดับ 
ก าไรสุทธิ 

ถั่วสมุนไพร 1,750 866.00 884.00 50 834 ล าดับที่ 2 
กล้วยสไลด ์ 1,750 587.50 1,162.50 60 1,102.50 ล าดับที่ 1  

 จากตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบรายไดแ้ละต้นทุนการผลติสนิค้าของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรกลว้ยสไลด์จ าแนกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ ผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ท าให้มีผลก าไรสุทธิ 1,102.50 บาท 
มากที่สุดจัดเป็นล าดับที่ 1 รองลงมาเป็นผลิตภัณฑถ์ั่วสมุนไพรมีผลก าไรสุทธิ  834 บาท จัดเป็นล าดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
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อภิปรายผล  
   งานวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก  จากการประเมินมูลค่ารายได้และค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ พบว่า การผลิต
สินค้าแต่ละชนิดหรือแต่ละผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ 
  1) ผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร  มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 17.32 บาทต่อหน่วย ณ ก าลังการผลิตที่ 50 หน่วย  
มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 866 บาท มียอดขายเท่ากับ 1,750 บาท ราคาขายต่อหน่วยเท่ากับ 35 บาท ต่อหน่วย มีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารเท่ากับ 50 บาท คงเหลือก าไรสุทธิเท่ากับ 834 บาท หรือเท่ากับ 16.68 บาทต่อหน่วย   
    2) ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์  มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 11.75 บาทต่อหน่วย ณ ก าลังการผลิตที่ 50 หน่วย  
มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 587.50 บาท บรรจุลงถุงได้จ านวน 50 ถุง มียอดขายเท่ากับ 1,750 บาท ราคาขายต่อหน่วยเท่ากับ 35 
บาทต่อหน่วย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 60 บาท คงเหลือก าไรสุทธิเท่ากับ 1,102.50 บาทหรือเท่ากับ 22.05 
บาทต่อหน่วย  

ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลติสนิค้าคิดเป็นร้อยละของยอดขาย จ าแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ 

ประเภทของผลิตภัณฑ ์ ณ ก าลัง 
การผลิต 
(หน่วย) 

ราคาขาย 
(บาท) 

 

ต้นทุน 
รวม 

(บาท) 

ต้นทุน 
คิดเป็นร้อยละ
ของยอดขาย 

จัดล าดับร้อยละ 
ของต้นทุนขาย 
ต่อยอดขาย 

ถั่วสมุนไพร 50 1,750 866.00 49.49 ล าดับที่ 2 
กล้วยสไลด ์ 50 1,750 587.50 33.57 ล าดับที่ 1 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสินค้าคิดเป็นร้อยละของยอดขาย พบว่า  กล้วยสไลด์มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าสุด
เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 33.57 ของยอดขาย รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพรมีต้นทุนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 49.49 
ของยอดขาย การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  เมื่อ
พิจารณาต้นทุนการผลิตต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ พบว่า ควรส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ ผลิตผลิตภัณฑ์
กล้วยสไลด์ ออกจ าหน่ายเป็นจ านวนมากหรือให้เป็นสินค้าหลักของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ เนื่องจากเมื่อพิจารณา
ต้นทุนการผลิตต่อยอดขายผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ซึ่งจะส่งผลท าให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด์ มีผลก าไรขั้นต้นมีจ านวนมาก  รองลงมาควรท าการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร เมื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กล้วยสไลด์มีต้นทุนการผลิตน้อยจะส่งผลให้ก าไรขั้นต้นและก าไรสุทธิของผลิตภัณฑ์มีจ านวนที่สูง 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบก าไรขั้นต้นคดิเป็นร้อยละของยอดขายจ าแนกตามประเภทของผลติภัณฑ์ของกลุม่แม่บ้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด ์

ประเภทของผลิตภัณฑ ์ ณ 
ก าลัง 

การผลิต 
(หน่วย) 

ราคาขาย 
(บาท) 

 

ต้นทุน 
รวม 

(บาท) 
 

ก าไรขั้นต้น 
(บาท) 

 

ก าไรขั้นต้น 
คิดเป็น 

ร้อยละของ
ยอดขาย 

 

จัดล าดับ
ก าไรขั้นต้น 

ถั่วสมุนไพร 50 1,750 866 884 50.51 ล าดับที่ 2 
กล้วยสไลด ์ 50 1,750 587.50 1,162.50 66.42 ล าดับที่ 1 

 เมื่อพิจารณาก าไรขั้นต้นต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ พบว่า ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์มีก าไรขั้นต้นสูงมากเป็นอันดับที่ 1 คิด
เป็นร้อยละ 66.42 ของยอดขาย รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร มีก าไรขั้นต้นสูงรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 50.51 ของ
ยอดขาย   
      การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ส าหรับการแปรรูปผลไม้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ พบว่า ควรส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลักเมือง ผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ออกจ าหน่ายเป็นจ านวนมากหรือให้เป็นสินค้าหลักของกลุ่ม  เนื่องจากเมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อ
ยอดขายผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์มีต้นทุนการผลิตต่ า ก าไรขั้นต้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ซึ่งจะส่งผลท าให้กลุ่มมีผลก าไรสุทธิมี
จ านวนมากรองลงมาควรท าการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร 
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละของยอดขายจ าแนกตามประเภทของผลติภณัฑ์ของกลุ่มแมบ่้าน
เกษตรกรกล้วยสไลด ์
ประเภทของผลิตภัณฑ ์ ณ ก าลัง 

การผลิต 
(หน่วย) 

ราคาขาย 
(บาท) 

ต้นทุน 
รวม 

(บาท) 

ก าไร
ขั้นต้น 
(บาท) 

หักค่าใช้จ่าย 
ในการขายและ
บริหาร(บาท) 

ก าไรสุทธิ 
(บาท) 

ต่อหน่วย 

ก าไรสุทธิ
ต่อ

ยอดขาย 
ถั่วสมุนไพร 50 1,750 866.00 884.00 50 834.00 47.65% 
กล้วยสไลด ์ 50 1,750 587.50 1,162.50 60 1,102.50 63.00% 

 เมื่อพิจารณาก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละของยอดขาย  พบว่าเมื่อพิจารณาก าไรสุทธิต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ  ผลิตภัณฑ์
กล้วยสไลด์ มีก าไรสุทธิสูงเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 63 ต่อยอดขาย รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร มีก าไรสุทธิสูงคิด
เป็นร้อยละ 47.65 ต่อยอดขาย  
 การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ส าหรับการแปรรูปผลไม้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ พบว่า ควรส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ ผลิต
ผลิตภัณฑ์กล้วยสไลด์ออกจ าหน่ายเป็นจ านวนมากหรือให้ผลิตเป็นสินค้าหลักของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ เนื่องจาก
เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลติต่อยอดขายผลิตภัณฑก์ล้วยสไลด ์มีก าไรขั้นต้นสงูกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ซึ่งจะส่งผลท าให้กลุ่มมีผล
ก าไรสุทธิมีจ านวนมาก  รองลงมาควรท าการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร 
 แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ส าหรับการแปรรูปผลไม้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก  ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่ต่ า แนวทางหนึ่ง
ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้คือ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตสินค้าโดยอาจน าเครื่องจักรราคาถูกมาใช้ในการผลิต
สินค้าบางชนิด เนื่องจากถ้าผู้ผลิตสินค้าน าเครื่องจักรมาใช้จะสามารถลดต้นทุนของเสียได้จ านวนมากส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สินค้ามีจ านวนท่ีต่ าลงแต่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง จังหวัดตากควรพิจารณาต้นทุนที่เสียไปกับประโยชน์ที่
จะได้รับมาว่ามีจ านวนมากกว่าหรือไม่ ถ้ามีจ านวนมากกว่าควรรับข้อเสนอแนะแต่ถ้าเสียประโยชน์ไม่ควรรับข้อเสนอแนะนี้ 

สรุปผลการวิจัย   
การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก ผู้วิจัย ขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการความรู้ทางการบัญชีด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าให้มี
มูลค่าต้นทุนการผลิตที่ต่ า แนวทางหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้  คือ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตสินค้าโดย
อาจน าเครื่องจักรราคาถูกมาใช้ในการผลิตสินค้าบางชนิด เนื่องจากถ้าผู้ผลิตสินค้าน าเครื่องจักรมาใช้จะสามารถลดต้นทุนของ
เสียได้จ านวนมากส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้ามีจ านวนท่ีต่ าลง แต่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ควรพิจารณาต้นทุนที่เสีย
ไปกับประโยชน์ท่ีจะได้รับมากกว่า โดยมีการเปรียบเทียบว่ามีจ านวนมากกว่าหรือไม่ ถ้ามีจ านวนมากกว่าควรรับข้อเสนอแนะ
แต่ถ้าเสียประโยชน์ไม่ควรรับข้อเสนอแนะนี้   ทางผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ โดยลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญนรี  กล้าปราบโจร (2551) ได้ศึกษาการบริหาร
ต้นทุนและการประเมินมูลค่าการผลิตโดยรวมของผลผลิตภัณฑ์จากไผ่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต ต้นทุนการผลิต ประเมินมูลค่าการผลิตโดยรวม ตลอดจน
การศึกษาการบริการจัดการต้นทุนการผลิตและเสนอแนวทางการบริการจัดการต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์จากไผ่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการค้าจ านวน 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  และน าเสนอจุดแข็งของกลุ่ม
ผู้ผลิตได้แก่ วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการแปรรูป รวมทั้งให้เพิ่มปริมาณการผลิตและได้เสนอแนะการน าเครื่องมือด้านการผลิต
เครื่องตัดกล้วยสไลด์และการจัดการกล้วยสไลด์มาใช้เพื่อลดต้นทุนด้านค่าแรงงาน น าไปสู่การช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ 
Thailand 4.0 โดยเฉพาะด้านการเกษตรต้องพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer สามารถผลิตอาหารที่ดี ปลอดภัยและมี
คุณภาพถึงมือผู้บริโภคคือหัวใจท่ีส าคัญ รวมทั้งได้ช่วยคลับเคลื่อนคนในประเทศชาติให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปและยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบและการออกแบบเอกสารทางการบัญชีของกลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บ
เสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่เลือกจากสมาชิกกลุ่มอาชีพแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาการด าเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพ และใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการทดลอง ใช้
ระบบบัญชีใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพมีการจัดท าบัญชีอย่าง่าย มีการใช้สมุดบัญชีเพียงเล่มเดียว สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบบัญชีใหม่ ประกอบด้วย รหัสที่ใช้ในองค์กรเอกสารทางการค้า สมุดบัญชี
และทะเบียนคุม ผังทางเดินเอกสาร และการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ ผลการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่ พบว่า
สมาชิกมีความเข้าใจและสามารถน าระบบบัญชีไปใช้งานได้อยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมินความพึงพอใจในการทดลอง
ใช้ระบบบัญชีอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : 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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บทน า 
 ในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ระบบบัญชีถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประเมินผลและวางแผนการด าเนินงานของ
กิจการแล้ว ระบบบัญชีที่ดีต้องสามารถจัดท ารายงานทางการเงินที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ ถูกต้องเช่ือถือได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้วย นอกจากนี้ระบบบัญชีท่ีดีจะต้องควบคู่ไปกับการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือป้องกันและรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้ได้รับความ
เสียหายทั้งจากการน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนในทางที่มิชอบ (นภาพร ณ เชียงใหม่ , 2542, หน้า 36-43) รัตน์ชนก 
พราหมณ์ศิริ (2555) ระบบบัญชี หมายถึงระบบงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางการเงินและรายการค้าต่างๆ ท่ีอยู่ในรูปของ
แบบฟอร์มและเอกสารทางธุรกิจเพื่อน ามาสรุปและประมวลผล จัดเก็บ เปลี่ยนรูป และแจกจ่ายข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นประกอบในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน วิไล วีระปรีย และจง
จิตต์ หลีกภัย (2547) ได้ให้ความหมายของระบบบัญชี คือระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม หรือ
เอกสารต่างๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้น ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน และการเงินของกิจการแห่งใดแห่งหนึ่งให้แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในความ
รับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ระบบบัญชีจะประกอบด้วยส่วนส าคัญดังนี้ 1) เอกสาร
และบันทึกทางการบัญชี ซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มต่างๆ สมุดบัญชีเบื้องต้น บัญชีแยกประเภทรายงานหรืองบต่างๆ  2) วิธีการ
ต่างๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม การลงรายการในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท และการท ารายงาน  3) เครื่องจักร
และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ และในการด าเนินธุรกิจมักเกิดรายการที่ซ้ าซ้อน รายการเดิมๆ บ่อยครั้ง ท าให้องค์กรเกิดความล้าช้าและ
เกิดความยุ่งยากในการค้นหา ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลในเอกสาร การสร้างแบบฟอร์มเอกสารจึงเป็นวิธีการลดปัญหา
ต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นได้ ทั้งในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ท าให้
รายการต่างๆ เสร็จไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถค้นหาตรวจสอบได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนในการวางระบบบัญชี (วิไล  วีระปรีย และจงจิตต์  หลีกภัย, 2547) มีดังนี ้
 1. การส ารวจเพื่อศึกษาลักษณะของกิจการ ได้แก่ รูปแบบของกิจการ ผังการจัดสายงาน รายการของธุรกิจ หากกิจการมี
ระบบบัญชีอยู่แล้ว ในการส ารวจจะต้องศึกษาถึงแบบฟอร์มต่างๆ สมุดบัญชี ผังบัญชี เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการควบคุม
ภายในที่ใช้ปฏิบัติอยู่โดยละเอียด เพื่อจะได้หาข้อบกพร่องและหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น 
 2. การร่างระบบบัญชีใหม่ ประกอบด้วย 
 2.1 ก าหนดแบบฟอร์มหรือเอกสารที่ใช้บันทึกรายการให้เหมาะสม 
 2.2 ก าหนดแบบและจ านวนสมุดรายวันท่ีจะใช้บันทึกรายการ 
 2.3 ก าหนดรายงานที่จะต้องเสนอต่อฝ่ายจัดการและบุคคลภายนอก 
 2.4 ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ โดยให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
 2.5 ก าหนดให้มีเครื่องจักรเครื่องทุนแรงท่ีจะใช้ 
 2.6 ก าหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามระบบบัญชีที่วางไว้ 
 3. การน าระบบบัญชีใหม่ออกใช้ปฏิบัติ 
 4. การติดตามผล 
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 จากความหมายและความส าคัญของระบบบัญชีจึงมีผู้วิจัยศึกษาเรื่องระบบบัญชขีองกล่มวิสาหกิจชุมชน ดังเช่น กุสุมา  ชู
เกียรติ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนตูลเครื่องส าอางสมุนไพร เพื่อศึกษาข้อมูลด้านบัญชี
พร้อมทั้งหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาระบบบัญชีทีเหมาะสมของกลุ่มเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางระบบบัญชีให้สามารถ
จัดท างบการเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ระบบบัญชีและระบบการปฏิบัติงานที่ ใช้อยู่ในปัจจุบันกับ
ประธานกลุ่มและสมาชิก ปัญหาที่พบคือสมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี และในอดีตประธานกลุ่มไม่ทราบผลการ
ด าเนินงานเนื่องจากไม่มีการจัดท างบการเงิน ข้อมูลที่บันทึกไว้มีเพียงรายรับและรายจ่ายเท่านั้น ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบบัญชีที่
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวม 5 ระบบได้แก่ ระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ ระบบการจ่ายวัตถุดิบและ
อุปกรณ์การผลิต ระบบการรับผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ระบบการขายสด ระบบการฝากขาย ระบบการจ่ายช าระหนี้และค่าใช้จ่าย และ 
วราพร กลิ่นประสาท (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบัญชี ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้บ้านวังเลียบ-ทุ่งหนอง 
ต าบลบุญนาคพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การส ารวจ
ธุรกิจ โดยเขียนเส้นทางการไหลของข้อมูล ระบบทางเดินของเอกสาร ท าการแก้ไขระบบทางเดินของเอกสาร เอกสารประกอบการ
ลงบัญชี การบันทึกบัญชี ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ฟอร์มจากบัญชีครัวเรือนแล้วทาการทดสอบระบบบัญชี และประเมินความพึงพอใจ
ของการใช้ระบบบัญชีใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตระบบงานมีการจดบันทึกรายการค้าด้วยระบบมือ เอกสารที่ใช้มีเพียงบิลเงิน
สด การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบส่งผลให้เอกสารหลกัฐานที่จะนาไปเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือใช้บันทึกบัญชีสูญหาย ไม่สามารถนา
ไปอ้างอิงในการบันทึกบัญชีได้ การใช้สมุดลงรายการขั้นต้นในการบันทึกรายการมีทั้งหมด 3 เล่มด้วยกัน คือ สมุดรายรับ สมุด
รายจ่าย และสมุดสรุปรายรับรายจ่าย ซึ่งไม่มีการจัดทารายงานทางการบัญชีและการเงิน ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบระบบบัญชี 
แบบฟอร์มเอกสารและรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องให้กับกลุ่ม รวมทั้งหมด 6 ระบบ ได้แก่ การน าฝากเงินและระบบถอนเงินจาก
ธนาคาร การซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ การจ่ายชาระหนี้และค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก การควบคุมสินค้า และ
การรับชาระเงินจากการขายสินค้า  
 จากการสัมภาษณ์นางมะลิ  สุปันเวช ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว การจัดท าบัญชีของกลุ่ม
นั้นเป็นแบบอย่างง่าย โดยผู้ท าบัญชีเป็นบุตรสาวของนางมะลิ  สุปันเวช ท าให้ข้อมูลทางด้านการบัญชีของกลุ่มยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับอาจไม่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงานหรือวางแผนงานในอนาคตได้ ผู้วิจัยจึงต้องการที่
จะศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคทางการบัญชี และจัดท าแนวทางการวางระบบบัญชีผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มพัฒนา
อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้แนวทางในการวางระบบบัญชีไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพอ่ืนหรือหน่วยงานของตนเอง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 

     

 
 

ศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มอาชีพ 
และรูปแบบระบบบัญชีเดิม 

การพัฒนาระบบบัญช ี

เอกสารทางบัญช ี

1. ใบเสนอซื้อ 
2. ใบขอเบิก 
3. ใบส่งสินค้า  
4. ใบรับของ 
5. ใบสั่งขาย  

6. ใบส าคัญจ่าย 
 7. ใบเสร็จรับเงิน  
8. ใบสั่งผลิต 
9. บัตรโอนงานระหวา่งท า  
10. รานงานการปฏิบัติงาน 

ก าหนดรหัสต่างๆ 
 
1. ก าหนดรหัสพนกังาน 

2. ก าหนดรหัสบัญช ี

3. ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ 
 

 
การรายงานทางการเงิน 

1. งบกาไรขาดทุน  
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
3. งบต้นทุนการผลิต  

สมุดบัญชี/ทะเบียนคุม 

1. สมุดรายวันรับเงิน  
2. สมุดรายวันจา่ยเงิน 
3. สมุดบัญชีแยกประเภทยอดคงเหลือ 
4. สมุดบัญชีเงินสดย่อย  
5. ทะเบียนคุมสินทรัพย/์สินค้า/วัตถุดิบ 
6. สมุดเงินฝากธนาคาร 

ระบบบัญชีซ้ือ  
ระบบบัญชีเงินสดจ่าย  
ระบบบัญชีเงินสดรับ  
ระบบบัญชีการผลิตสินค้า   

การน าระบบบัญชีไปทดลองใช้ 

ผลการทดลองใช้และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบบัญชีใหม ่
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินงานและสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
ชุมชนวัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 1) ประธานกลุ่ม 2) รองประธานกลุ่ม 3) 
เหรัญญิก 4) กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก คนท่ี 1 5) กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่2 6) เลขานุการ 7) กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 8) 
กรรมการฝ่ายการตลาด และ 9) กรรมการผู้ช่วยฝ่ายการตลาด (มะลิ สุปันเวช, สัมภาษณ์, 2558)   
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    

ตอนท่ี 1 การพัฒนาระบบบัญชี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มอาชีพ 2) วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 3) ปัญหาและอุปสรรคทางการบัญชีของกลุ่มอาชีพ และ 4) 
ข้อเสนอแนะ 
 ตอนท่ี 2 การน าระบบบัญชีไปทดลองใช้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประเมินผลระดับความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบบัญชีที่ได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) การประเมินผลการ
ทดลองใช้และระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว 3) ข้อเสนอแนะ 
  การทดลอง ผู้วิจัยได้น าระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ การก าหนดรหัสต่างๆ เอกสารที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ระบบ
เส้นทางเดินเอกสาร สมุดบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน และน าไปให้กับทางกลุ่มอาชีพทดลองใช้   
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบบัญชี ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากสมาชิกกลุ่ม 
และได้ศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต าราต่างๆ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตอนท่ี 2 การน าระบบบัญชีไปทดลองใช้ ผู้วิจัยลงพื้นทีเ่พื่อจัดเก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ระบบบัญชี โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลการทดลองใช้และระดับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
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   ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบบัญชี ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะถูกน ามาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
และเสนอระบบบัญชีที่เหมาะสม 
   ตอนที่ 2 การน าระบบบัญชีไปทดลองใช้ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยหาค่าสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดค่าเฉลี่ยระดับคะแนน เป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 
  ระดับมากที่สุด ให้น้ าหนักคะแนน  เท่ากับ 5 

  ระดับมาก ให้น้ าหนักคะแนน เท่ากับ 4 

  ระดับปานกลาง ให้น้ าหนักคะแนน เท่ากับ 3 

  ระดับน้อย ให้น้ าหนักคะแนน เท่ากับ 2 

  ระดับน้อยท่ีสุด ให้น้ าหนักคะแนน เท่ากับ 1 

 ค่าเฉลี่ยของค าตอบแต่ละข้อน ามาเทียบกับเกณฑ์แปลความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี ้
  คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 การแปลความหมาย  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 การแปลความหมาย  ระดับความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 การแปลความหมาย  ระดับความพงึพอใจปานกลาง  
  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
มหาดไทยบ ารุง ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ลักษณะของธุรกิจ ผลิตและจัดจ าหน่ายเสื้อผ้าลายดอก ผ้าพื้นเมือง ถุงผ้า 
ชุดนักเรียนและเครื่องนอน 

  จากการสัมภาษณ์นางมะลิ  สุปันเวช ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว พบว่าจากเหตุการณ์ที่
ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ท าให้มีการว่างงานส่งผลมาถึงกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต สมาชิกมี
การว่างงาน จึงได้มีการประชุมกลุ่ม ในเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า โดยมีการประสานงานกับผู้อ านวยการเสนอ 
ทองค า ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และวิทยากร รวมถึงเงินลงทะเบียนเรียน จากการเข้า
ร่วมโครงการ “แก้ไขปัญหาความยากจนในเมือง” จ านวน 100 ช่ัวโมง สมาชิกยังไม่มีความช านาญมากนัก จึงมีความสนใจที่จะ
เรียนต่อจึงลงทุนจ่ายเงินค่าวิทยากรเองเพื่อให้ได้เรียนต่ออีก 100 ช่ัวโมง ต่อมาเริ่มได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก เป็นท่ีรู้จัก
และเกิดการยอมรับมากขึ้น จนสามารถจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว และในปี 2553 และปี 2555 กลุ่ม
พัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้วได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์โอทอป 4  ดาว จากผลงานเสื้อผ้าลายดอก  
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ภาพที่ 2  กลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน วัดเขาแก้ว 

 
ส่วนที่ 2 วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  

 ในการด าเนินของกลุ่มอาชีพจะมีทั้งรายการขายสินค้าเป็นเงินสดและเงินเช่ือ รายการซื้อสินค้าจะซื้อเป็นเงินสด โดยจะมี
ประธานกลุ่มเป็นผู้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นช่ัวคราว จากนั้นบุตรของประธานกลุ่มจะน าข้อมูลมาลงในสมุดบัญชีใหม่อีกครั้ง โดย
จะมีการจดบันทึกรายการขายสินค้าเฉพาะยอดขายที่มีจ านวนมาก รายการขายปลีกจะไม่มีการบันทึกบัญชี ส าหรับการจ่ายค่าแรง
ของพนักงาน คณะกรรมการกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกกลุ่ม เมื่อมีก าไรจ านวนมากพอจึงจะจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีของ
กลุ่มนั้นเป็นแบบอย่างง่าย ท าให้ข้อมูลทางด้านการบัญชีของกลุ่มยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับอาจไม่สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงานหรือวางแผนงานในอนาคตได้ 
  สมาชิกกลุ่มมีความช านาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าเนื่องจากได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ท างานมานาน แต่มีการตัด
เย็บบางอย่างท่ีต้องการการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคทางการบัญชีของกลุ่มอาชีพ  
 1) กิจการไม่มีการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบเป็นลายลักษณ์อักษร  
 2) กิจการไม่มีการค านวณค่าแรงงานเป็นต้นทุน แต่จะจ่ายค่าแรงงานในลักษณะของการแบ่งก าไร 
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 3) การบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน  
 4) กิจการไม่สามารถค านวณค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรได้เนื่องจากไม่ทราบราคาที่ซื้อมา และอายุการใช้งานที่แท้จริง ซึ่ง
ส่งผลให้ไม่สามารถน าไปค านวณต้นทุนการผลิตได้ 
 5) เนื่องจากกิจการไม่มีการจัดท าบัญชีและไม่มีการจัดท างบการเงิน จึงไม่ทราบผลการด าเนินงานของกิจการ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
   กลุ่มอาชีพต้องการให้มีระบบบัญชทีี่ง่ายไม่ซับซ้อน สะดวกในการใช้งาน  กลุ่มอาชีพต้องการให้ทางกลุม่ไดร้ับการพัฒนา
ในด้านของเงินทุนและด้านการตลาด และเนื่องจากสมาชิกกลุ่มเป็นผู้สูงอายุจึงอยากให้มผีู้สบืทอดงานของกลุ่มให้คงอยู่ต่อไป 

ตอนที่ 2 การน าระบบบัญชีไปทดลองใช้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลการพัฒนาระบบบัญชี 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการน าระบบบัญชีที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับสมาชิกกลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 50 ปีข้ึนไป ระดับการศึกษาต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสมาชิกกลุ่มไม่มีผู้ที่จบการศึกษาด้านการบัญชี 
ข้อมูลการพัฒนาระบบบัญชี 

 จากการศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบบัญชีเพื่อใหก้ลุ่มอาชีพมีการควบคุมภายใน
ทางด้านบัญชี มีการบันทึกรายการเพื่อดูแลรักษาสินทรัพย์และเอกสารหลักฐาน มีการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง จึงได้พัฒนาระบบบัญชี 
ดังนี ้
 1) สัญลักษณ์และรหัสภายในธุรกิจ ประกอบด้วย รหสัพนักงาน รหัสบัญชี ผังองค์กร และสญัลักษณ์ที่ใช้ในการวาดผัง
ทางเดินเอกสาร 
  2) แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในธุรกิจ ส าหรับแบบฟอร์มที่ทาการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในการด าเนินงานของ 
“กลุ่มพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว” จะกล่าวถึงแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี ้ 
 1. ใบเสนอซื้อ ใช้ส าหรับเสนอซื้อสินค้า วัตถุดิบ และสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อขอรับการอนุมัติซื้อจากผู้มีอ านาจในการอนุมัต ิ
 2. ใบขอเบิก ใช้ในการขอเบิกสินคา้ วัตถุดิบ และสินทรัพย์เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์กร โดยจะต้องมีการเซ็นชื่อจากผู้ขอ
เบิก และผู้เบิกจ่ายบนเอกสาร 
 3. ใบส่งสินค้า ใช้ส าหรับแจ้งรายการสินค้าท่ีจดัส่งจากฝ่ายหนึ่งไปถึงฝ่ายหนึ่ง และจากภายในถึงภายนอกองค์กร โดย
เอกสารนีส้ามารถใช้ในการตรวจสอบจ านวนสินค้า ผู้รับสินคา้ และผูส้่งสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันได้ 
 4. ใบรับของ ใช้ส าหรับยืนยันการรับสินค้าขององค์กร ที่ได้รับมาจากภายนอกองค์กรและจะต้องมีการเซ็นช่ือรับรองว่า
ได้รับสินค้าจริงโดยบุคลากรในองค์กร เอกสารนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้ 
 5. ใบสั่งขาย ใช้ในการแจ้งขายสินค้าให้กับทุกฝ่ายในองค์กรรับทราบว่าองค์กรยอมรับเงื่อนไขในการขายสินค้าให้กับลูกค้า
โดยฝ่ายขายเป็นผู้จดัทาใบสั่งขายเพื่อใช้เป็นหลักฐานส่งให้ฝ่ายต่างๆ ในองค์กร 
 6. ใบส าคัญจ่าย ใช้ส าหรับการจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กร โดยการจ่ายเงินแต่ละครั้ง
จะต้องไดร้ับการเซ็นชื่ออนุมัติจากผู้มีอ านาจสั่งจ่าย และการเซ็นรับรองของผู้จ่ายเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ของ
องค์กร 
  7. ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่ผูร้บัเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว ในใบเสร็จรับเงิน
ทั่วไปมักระบรุายการสินค้าหรือบรกิารที่ซื้อขายกันและราคาทีต่กลงช าระ  
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 8. ใบสั่งผลิต ใช้ในการสั่งผลิตสินค้าซึ่งใช้ระหว่างกันในฝ่ายผลิต โดยจะออกเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลติของแต่
ละฝ่าย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทุกขั้นตอน และวันก าหนดเสร็จงานแต่ละฝ่าย รวมถึงก าหนดส่งมอบงานสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้ทุก
ฝ่ายการผลิตรับทราบและวางแผนในการผลิตงานได้ 
 9. บัตรโอนงานระหว่างท า ใช้ส าหรับส่งมอบงานแต่ละฝ่าย ในฝ่ายการผลิต โดยในเอกสารจะระบุจ านวนที่รับงานเข้าใน
ฝ่ายงาน จ านวนที่โอนออกงานแต่ละฝ่ายงาน ระบุผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายนั้นๆในการผลิตช้ินงาน และต้องมีการเซ็นช่ือรับงานระหว่าง
ผู้รับงาน และผู้โอนงานเพื่อถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 
 10. รานงานการปฏิบัติงาน ใช้ในการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของกิจการเป็นหลายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการ
ค านวณค่าแรง และถือเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน “ค่าแรง” ของกิจการ 

3) สมุดบัญชีที่ใช้ในธุรกิจ จากลักษณะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสมุดบัญชีที่จ าเป็นส าหรับกลุ่ม
งานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว ดังนี ้  

1. สมุดรายวันรับเงิน เป็นสมดุรายวันท่ีใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเท่านั้น 
2. สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นสมดุรายวันท่ีใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเท่านั้น 
3. สมุดบัญชีแยกประเภทยอดคงเหลือ ใช้บันทึกรายการต่างๆ ที่จ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละบัญชี เพื่อสะดวกใน

การที่จะน าข้อมูลไปใช้ในการสรุปผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ  รวมทั้งยังสามารถรายงานให้ทราบถึงการ
เคลื่อนไหวของยอดมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ลดลง และยอดคงเหลือในบัญชีนั้นๆ 

4. สมุดบัญชีเงินสดย่อย ใช้ส าหรบักิจการที่มีการซื้อขายสินคา้หรือให้บริการเป็นเงินสด 
5. ทะเบียนคุมสินทรัพย/์สินค้า/วัตถุดิบ ใช้ส าหรับลงบัญชีหรือลงทะเบียนควบคมุสินทรัพย์ของกิจการ เพื่อให้ทราบ

จ านวนที่ได้รับหรือจ่ายออกไป และแสดงยอดคงเหลือ 
4) ระบบผังทางเดินเอกสาร  
1. ระบบบัญชีเงินสดจ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้บริหารหรือผู้อนุมัติ และผู้รักษาเงินสดย่อย เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ใบส าคัญจ่าย รายงานการปฏิบัติงาน และสมุดเงินสดจ่าย  
2. ระบบบัญชีเงินสดรับ ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้บริหารหรือผู้อนุมัติ และฝ่ายผลิต เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

สมุดรับงาน ใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีเงินสดรับ 
3. ระบบบัญชีการผลิตสินค้า  ประกอบด้วย ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายบัญชีการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบ

เบิกวัตถุดิบ ใบส าคัญจ่าย บัตรต้นทุนงาน ทะเบียนคุมสินค้า และสมุดบัญชีเงินสดจ่าย 
ระบบบัญชีซื้อวัตถดุิบและวัสดุอุปกรณ์ระบบบัญชีการจ่ายช าระค่าใช้จ่าย ระบบบัญชีขายสินค้าและการรับช าระเงิน

ระบบบัญชีการผลิตสินค้า 
  5) การรายงานทางการเงิน ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) งบต้นทุนการ
ผลิต 2) งบก าไรขาดทุน เพื่อแสดงผลการด าเนินงานของกิจการ และ 3) งบแสดงฐานะการเงิน เพื่อแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ และระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว  
 

ตารางที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิในการทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว 
 

การพัฒนาระบบบัญช ี ค่าเฉลี่ย 
X 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1. การก าหนดรหัสต่างๆ    
 1.1) เข้าใจรหัสที่ก าหนดขึ้น 4.44 0.73 มาก 
 1.2) สามารถน ารหัสไปใช้ในการด าเนินงานได้ 3.89 0.33 มาก 
 รวม 4.17 0.62 มาก 
2. การพัฒนาเอกสารทางการบัญชี    
 2.1) สามารถแยกแยะเอกสารทางการบัญชีได้ 3.89 0.78 มาก 
 2.2) เข้าใจการใช้เอกสารทางการบัญชี 3.67 0.87 มาก 
 รวม 3.78 0.81 มาก 
3. การพัฒนาสมุดบัญชี    
 3.1) เข้าใจการใช้สมุดบัญชีชนิดต่างๆ 3.33 0.50 ปานกลาง 
 3.2) สามารถน าข้อมูลจากสมุดบัญชีไปจัดท ารายงานทางการเงินได้ 3.22 0.67 ปานกลาง 
 รวม 3.28 0.57 ปานกลาง 
4. การพัฒนาระบบบัญชี    
 4.1) เข้าใจระบบบัญชีซ้ือ 3.11 0.60 ปานกลาง 
 4.2) เข้าใจระบบบัญชีเงินสดจ่าย 3.56 0.73 มาก 
 4.3) เข้าใจระบบบัญชีเงินสดรับ 3.56 0.73 มาก 
 4.4) เข้าใจระบบบัญชีการผลิตสินค้า 3.22 0.67 ปานกลาง 
 4.5) สามารถปฏิบัติตามระบบบัญชีได้ 3.00 0.50 ปานกลาง 
 รวม 3.29 0.66 ปานกลาง 
5. การรายงานทางการเงิน    
 5.1) เข้าใจการจัดท างบต้นทุนการผลิต 2.89 0.60 ปานกลาง 
 5.2) เข้าใจการจัดท างบก าไรขาดทุน 3.56 0.53 มาก 
 5.3) เข้าใจการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 3.11 0.33 ปานกลาง 
 5.4) ทราบประโยชน์ของรายงานทางการเงิน 4.11 0.78 มาก 
 รวม 3.42 0.73 ปานกลาง 
 ภาพรวม 3.50 0.74 ปานกลาง 
  

 ผลการทดลองน าระบบบัญชีที่ได้รับการพัฒนาแล้ว พบว่า การพัฒนาระบบบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า การก าหนดรหัสต่างๆ และการพัฒนาเอกสารทางการบัญชี สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจและ
น าไปใช้งานได้อยู่ในระดับมาก ส าหรับการพัฒนาสมุดบัญชี การพัฒนาระบบบัญชี และการรายงานทางการเงิน สมาชิกกลุ่มมีความ
เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้ว 
 

การพัฒนาระบบบัญช ี
ค่าเฉลี่ย 

X 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. การแปลความหมาย 

1. การก าหนดรหัสต่างๆ 3.78 0.44 มาก 
2. การพัฒนาเอกสารทางการบัญชี 3.89 0.60 มาก 
3. การพัฒนาสมุดบัญชี 4.00 0.71 มาก 
4. การพัฒนาระบบบัญชี 3.33 0.50 ปานกลาง 
5. การรายงานทางการเงิน 3.44 0.53 ปานกลาง 

รวม 3.69 0.60 มาก 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มีต่อการทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้วอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การก าหนดรหัสต่างๆ การพัฒนาเอกสารทางการบัญชี และการพัฒนาสมุดบัญชี มีความพึง
พอใจระดับมาก ส าหรับการพัฒนาระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว พบว่ากิจการยังไม่มีระบบ
บัญชี ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีศักยภาพในการจัดท าบัญชีสมุดบัญชีเงินสดรับ และสมุดบัญชีเงินสดจ่าย ทางกลุ่มยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่
ด าเนินการวางระบบบัญชีได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากยังไม่มีสมาชิกกลุ่มทีม่ีความรู้ด้านการจัดท าบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกุสุมา  ชูเกียรติ (2553) ที่พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีการจัดท างบการเงิน ข้อมูลที่บันทึกไว้มีเพียงรายรับและรายจ่ายเท่าน้ัน 
ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบบัญชีที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพรวม 5 ระบบได้แก่ ระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดอุุปกรณ ์
ระบบการจ่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต ระบบการรับผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ระบบการขายสด ระบบการฝากขาย ระบบการจ่าย
ช าระหนี้และค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับ วราพร กลิ่นประสาท (2554) พบว่าวิสาหกิจชุมชนมีการจดบันทึกรายการค้าด้วยระบบ
มือ จึงได้ออกแบบระบบบัญชี แบบฟอร์มเอกสารและรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องให้กับกลุ่ม รวมทั้งหมด 6 ระบบ ได้แก่ การน า
ฝากเงินและระบบถอนเงินจากธนาคาร การซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ การจ่ายชาระหนี้และค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินปันผลให้กับ
สมาชิก การควบคุมสินค้า และการรับชาระเงินจากการขายสินค้า  
 

สรุปผลการวิจัย   
  กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนวัดเขาแก้ว มีการด าเนินการผลิตและจัดจ าหน่ายเสื้อผ้าลายดอก ผ้าพื้นเมือง ถุงผ้า ชุดนักเรียน
และเครื่องนอน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จากผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดท าการบัญชีของกลุ่มอาชีพ พบว่าสมาชิกของ
กลุ่มควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี เพื่อให้กิจการจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้อง จะส่งผลให้ทราบผลการด าเนินงานต่อไป ใน
การพัฒนาระบบบัญชีจึงออกแบบระบบบัญชีที่ไม่ซับซ้อนมาก ผลการทดลองการน าระบบบัญชีที่ได้รับการพัฒนาแล้ว พบว่า การ
พัฒนาระบบบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มีต่อการทดลองใช้
ระบบบัญชีที่พัฒนาแล้วอยู่ในระดับมาก 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระบบบัญชีก่อนและหลังการพัฒนาระบบบัญชี 
 

ระบบบัญชีก่อนได้รับการพัฒนา ระบบบัญชีหลังการได้รับการพัฒนา 
1.  ไม่มีการก าหนดรหัสใช้ในกิจการ 1.  มีการก าหนดรหัสใช้ในกิจการ ได้แก่ รหัสพนักงาน รหัสบัญชี และก าหนด

649 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
2.  ไม่มีการจัดท าเอกสารทางการบัญชี 2.  การพัฒนาเอกสารทางการบัญชี ได้แก่ 
    1. ใบเสนอซื้อ 

   2. ใบขอเบิก 
   3. ใบส่งสินค้า  
   4. ใบรับของ 
   5. ใบสั่งขาย 

6. ใบส าคัญจ่าย 
7. ใบเสร็จรับเงิน  
8. ใบสั่งผลิต 
9. บัตรโอนงานระหวา่งท า  
10. รานงานการปฏิบัติงาน 

3.  สมุดบัญชีมีเพียง 1 เล่ม ส าหรับบันทึกการขายสินค้าที่มี
จ านวนมาก 

3.  การพัฒนาสมุดบัญชีและทะเบียนคุม ได้แก่ 
   1. สมุดรายวันรับเงิน         2. สมุดรายวันจา่ยเงิน       
   3. สมุดบัญชีแยกประเภทยอดคงเหลือ    4. สมุดบัญชีเงินสดย่อย 
   5. ทะเบียนคุมสินทรัพย/์สินค้า/วัตถดุิบ   6. สมุดเงินฝากธนาคาร 

4.  ไม่มีระบบบัญชี แต่สมาชิกจะทราบกันเองและประธานจะ
เป็นศูนย์รวมทุกเร่ือง 

4.  การพัฒนาระบบบัญชี  ได้แก่ 
   1. ระบบบัญชีซ้ือ             3. ระบบบัญชีเงินสดรับ  
   2. ระบบบัญชีเงินสดจ่าย    4. ระบบบัญชีการผลิตสินค้า   

5.  ไม่มีการจัดท ารายงานทางการเงิน มีเพียงการค านวณหา
ก าไรขาดทุนเท่านั้น 

5.  การพัฒนาการจัดท ารายงานทางการเงิน ได้แก่ 
   1. งบกาไรขาดทุน    2. งบแสดงฐานะทางการเงิน   3. งบต้นทุนการผลิต  

ข้อเสนอแนะ  
1) หน่วยงานภาครัฐควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี และเห็นความส าคัญ

ของการจัดท าบัญชี เกิดความต้องการที่จะจัดท าบัญชี และกระตุ้นให้เกิดการน าผลจากการจัดท าบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจด าเนิน
ธุรกิจต่อไป หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มให้ตรงกับความต้องการกับกลุ่มอย่างแท้จริง  

2) จากการด าเนินงานวิจัยเป็นลักษณะพัฒนาระบบบัญชีด้วยมือ ซึ่งควรมีการจัดท างานวิจัยเพื่อออกแบบระบบบัญชีด้วย
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป แต่ต้องเป็นรูปแบบอย่างง่าย สะดวกในการจัดท า รวดเร็วในการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ โดย
จะต้องเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบบัญชีและการออกแบบเอกสารทางการบัญชี กรณีศึกษากลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

FACTORS INFLUENCING APPLICATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านความต้องการที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก และ เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านความสามารถใน
การประมวลผลข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวนทั้งสิ้น 90 กิจการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านความต้องการ และปัจจัย
ทางด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลทางบวกต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
ค าส าคัญ : 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 
 
บทน า   
 เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการ
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ผลิต ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และที่ส าคัญคือทางด้านการบัญชีท่ีไดม้ีการน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีทันสมัยมาใช้ใน
การด าเนินงาน เพื่อการใช้งานท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีการจัดท าสารสนเทศทางการบัญชีเปลี่ยน
จากการจัดเก็บ การบันทึก การประมวลผลและจัดท ารายงานด้วยมือมาเป็นการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น (วัชนีพร 
เศรษฐสักโก, 2549)  
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเริ่มจากวิสาหกิจชุมชุน (SMCE หรือ small and micro community enterprise) 
ซึ่งเป็น กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า กลุ่มโอทอป (OTOP) การให้บริการที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกผัน มี
วิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้
และเพื่อการพึ่งพาตัวเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยใช้ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีชีวิ
พื้นบ้านตนเอง และโยงเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อที่เป็นส่วนต่อยอดให้ระบบเศรษฐกิจข้างบน
แข็งแรงเพราะมีรากฐานที่แข็งแรง (ณภัทร บุญเผื่อน, 2559) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 
2543 ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจว่า วิสาหกิจ หมายถึง  กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือ
กิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้จัดตั้งส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประสาน
และจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ (พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าววิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจึง
ควรมีการน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นบุคลลในชุมชนการบันทึกบัญชี
เป็นการจดบันทึกด้วยมือ ท าให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันเวลา อีกทั้งทางผู้ประกอบการไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายการค้าต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลรายการค้ามีการสูญหายและเสียหายได้ง่าย รวมถึงข้อมูลดังกล่าวไม่มีความน่าเช่ือถือ ไม่ครบถ้วนท าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของการจัดท างบการเงิน การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้งบการเงินมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

การน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) จะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าของกิจการนั้น ๆ ทั้งในเรื่องของปริมาณสินค้าที่มีจ านวนมากท าให้จัดเก็บสินค้าได้
อย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว หากน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ย่ อมก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี (Accounting lnformation System) หมายถึง ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ ข้อมูลจากฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบุคคล เป็นต้น แล้วน ามาบันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อท าการ
ประมวลผลและจัดท าสารสนเทศให้กับผู้บริหารเพื่อท าการตัดสินใจ (Romney & Steinbart, 2009)  

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในสมัยเริ่มแรกถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศใหญ่ขององค์กร มีหน้าที่
ในการบันทึกรายการค้า และน าเสนอข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา เพื่อผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการวางแผนและ
ควบคุม แต่ปัจจุบันระบบสารสนเทศทางการบัญชีขยายวงครอบคลุมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินตราซึ่งอาจ
ช่วยเพิ่มค่าให้แก่ธุรกิจได้ในภายหน้า ค าจ ากัดความของค าว่า ระบบสาสนเทศทางการบัญชี จึงไม่ได้จ ากัดขอบเขตอยู่แค่การบัญชี
การเงิน แต่รวมถึงการบัญชีบริหาร และไม่ได้จ ากัดขอบเขตอยู่แค่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา แต่รวมถึงข้อมูลใดๆ ก็ได้ที่สามารถ
เพิ่มค่าให้แก่กิจการและลูกค้าของกิจการ ซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีหน้ าที่หลักได้แก่ เก็บรวบรวม บันทึก จัดเก็บราย
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การค้าและเหตุการณ์ทางธุรกิจ จากนั้นน ารายการค้าและเหตุการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นมาจัดท าสรุปผลในงบการเงินและเสนอ
สารสนเทศต่อผู้บริหารเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีระบบควบคุมที่
สามารถปกป้องสินทรัพย์ของกิจการรวมถึงข้อมูล ซึ่งระบบการควบคุมนี้จะต้องสามารถควบคุมความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และ
ความพร้อมของข้อมูลเมื่อถูกเรียกมาใช้ (Availability) (พลพธู ปิยวรรณ และ สุภาพร เชิงเอี่ยม, 2555)  

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงมีความต้องการน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้
เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบรูณ์ครบถ้วน (Completeness) ถูกต้องเช่ือถือได้ (Accuracy) เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) 
และทันเวลา (Timeliness) (อุทัยวรรณ จรุงวิภู , 2550) ซึ่งความต้องการสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ความ
ต้องการฟังก์ช่ันการท างาน (Functional requirements) และความต้องการที่ไม่ เป็นฟังก์ช่ันการท างาน (Nonfunctional 
requirements) ความต้องการฟังก์ชันการท างานจะมุ่งเน้นโดยตรงที่กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของระบบที่องค์การใช้
ด าเนินการอยู่ และมุ่งเน้นในเรื่องของข้อมูลที่ระบบจะต้องมี เช่น ระบบเงินเดือนจะต้องสามารถค านวณเงินเดือน ค านวณค่า
คอมมิชช่ัน และค านวณภาษีได้ เป็นต้น ส่วนความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ช่ันการท างาน คือคุณสมบัติและคุณภาพท่ีระบบซอฟต์แวร์
ควรมี เช่น ความสามารถในการใช้งาน ประสิทธิภาพของระบบ ความน่าเช่ือถือของระบบ และความง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น 
(อ้างถึงใน ชญาภา อินอยู่, 2559)  

จังหวัดตากเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นเขตประกอบการที่น่าสนใจในภาคเหนือ
ตอนล่าง จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนกับเทศบาลเมืองตาก มี
ทั้งหมด 110 กิจการ แต่ยังคงมีหลายกิจการที่ยังไม่ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบกิจการ และยังคงต้องการ
พัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง การออกแบบและการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี จะช่วยให้การด าเนินงานของธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ช่วยเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุนสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และช่วยในการ
พัฒนาการตัดสินใจ โดยการน าเสนอสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือ-ได้และทันเวลาให้กับผู้ใช้งบการเงินได้อย่างเหมาะสม (Romney 
& Steinbart, 2009) การประมวลผลข้อมูลสามารถท าได้ 2 วิธี คือ การประมวลผลแบบกลุ่ม และการประมวลผลแบบทันทีหรือ
การประมวลผลแบบเช่ือมตรง ซึ่งการประมวลผลแบบกลุ่มเป็นการน าเอาข้อมูลรายการค้าต่าง ๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นกลุ่มใน
แฟ้มรายการค้ามาประมวลผล เพื่อผ่านรายการไปปรับปรุงยอดบัญชีในแฟ้มข้อมูลหลัก และแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามช่วง
ระยะเวลาที่องค์การได้ก าหนดไว้ การประมวลผลแบบกลุ่มนี้จึงเหมาะส าหรับการประมวลผลรายการค้าที่มีปริมาณมาก เกิดขึ้นเป็น
ประจ า และไม่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลทันทีทุกครั้งที่เกิดรายการค้า ส่วนการประมวลผล
แบบทันทีหรือการประมวลผลแบบเช่ือมตรง เป็นการบันทึกข้อมูลและประมวลผลทันทีที่เกิดรายการค้า (อ้างถึงใน ชญาภา อินอยู่, 
2559) 

จากปัญหาและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า
ปัจจัยด้านความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการและปัจจัยด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมี
อิทธิผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก
หรือไม่อย่างไร และจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะผู้วิจัยสามารถน ามาก าหนดสมมติฐานได้ดังนี้ คือ ปัจจัยทางด้านความต้องการมี
อิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ใน
ทิศทางที่เป็นบวก และปัจจัยทางด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตากในทิศทางที่เป็นบวก ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะท าให้
ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 
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จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยสามารถน ามาสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยท าการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอ็สเอ็มอี (SME) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน า
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาประยุกต์ใช้ภายในธุรกิจ และใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจก
แบบสอบถาม เพื่อหาข้อสรุปมาอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือเอ็สเอ็มอี (SME) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  1. 
ประเภทของข้อมูล 2. แหล่งที่มาของข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 3. ขอบเขตการวิจัย 4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 5. 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   7.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประเภทของข้อมูล 
 การด าเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการน าเสนอรายงานผลการวิจัย ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อหาข้อสรุปซึ่งจะน าไปสู่ข้อค้นพบในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลงานวิจัย 
บทความทางวิชาการจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดและทฤษฏีจากต าราและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลทุติยภูมิ
เหล่านี้ ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดและสมมติฐานของการวิจัย 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้สถิติอ้างถึง ( Inferential Statistics) 

ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีของผู้ประกอบการ 

ความสามารถในการประมวลข้อมลูของ

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัตำก 

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัตำก 
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ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดังนั้นหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น องค์กรภาครัฐ และภาคธุรกิจ
นอกเหนือจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาคการผลิตสินค้า จะอยู่นอกเหนือขอบเขต
ของการศึกษา นอกจากนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยท าการวิเคราะห์เพียงช่วงเวลาเดียว (Cross-sectional) ดังนั้น 
ผลการศึกษาจึงอาจไม่สามารถอ้างอิงไปสู่ผลการวิเคราะห์ในช่วงเวลาอื่น ๆ นอกจากกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ได้ 
           ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้รายช่ือกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
เขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ป ระชาก ร  (population) ที่ ใ ช้ ใน ก ารศึ กษ า  ได้ แ ก่  วิ ส าห กิ จ ขน าด ก ล างแล ะขน าด ย่ อ ม  ใน กิ จ ก ารผ ลิ ต สิ น ค้ า 
(ManufacturingSector) ซึ่งจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท (วิสาหกิจขนาด
ย่อม) และจ านวนการจ้างงานตั้งแต่ 51-200 คน หรือสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 
(วิสาหกิจขนาดกลาง) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่ารายชื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
เอ็สเอ็มอี (SMEs) ดังกล่าวจะมีระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจึงเป็นเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ 
โดยจ านวนรายชื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอ็สเอ็มอี (SMEs) ที่ได้ข้อมูลจาก เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก มี
ทั้งสิ้น 110 กิจการ โดยใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการของ Yamane (1973, p.886) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ดังนี ้

  สูตร      n  =   
2 1 Ne

N


  

 เมื่อ 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง    
N = ขนาดของประชากร    
e = ค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งในที่น้ีก าหนดไว้เท่ากับ 0.05 

 แทนค่า 

    n =  
2 1 110(0.05)

110


 

               =    86.27  ≈ 87คน 
 
 ทั้งนี้ เพื่อผลการวิจัยที่น่าเช่ือถือ ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัย จ านวน 90  กิจการ จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอ็ส
เอ็มอี (SME) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาประยุกต์ใช้ภายใน
ธุรกิจ  
กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเจาะจง (PurposiveSampling) โดยจะตัดรายช่ือที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการ
วิจัยออกไป ซึ่งขอบเขตของการวิจัยจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกิจการผลิตสินค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก ดังน้ันจึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 90 กิจการ และในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บโดยใช้แบบสอบถามไปยังเจ้าของกิจการ
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) แบบปลายปิด (close-end question) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งการ
สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

1) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้งข้อค าถาม 
2) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยน าแบบสอบถาม
จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการตั้งข้อค าถาม ซึ่งแบบสอบถามสามารถแบ่งเป็น 4 
ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 11 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประกอบธุรกิจ 
จ านวนสินทรัพย์ถาวร จ านวนการจ้างงาน การน าระบบสารสนเทศมาใช้ ความต้องการในการน าสารสนเทศมาใช้ ความถี่ในการใช้
ข้อมูล ความถี่ในการตรวจเช็คข้อมูล และข้อมูลที่น ามาใช้ส่วนมาก โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบส ารวจ (check list) ให้
เลือกตอบตามความเป็นจริง 
  ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหาร โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบประเมินค่า (Likert scale) เป็นมาตรวัด มีข้อค าถาม 10 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Likert scale) เป็นมาตรวัด มีข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ 
  ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Likert scale) เป็นมาตรวัด มีข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
 โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี2,3 และส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert แปลผล
ระดับความคิดเห็น ดังน้ี (Best & Kahn, 1993)  ระดับความคิดเห็น 5  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการสถิติในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
โดยตรวจสอบแบบสอบถามและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 แบบสอบถามส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 
(percentage) จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประกอบธุรกิจ จ านวนสินทรัพย์ถาวร จ านวนการจ้างงาน การน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ ความต้องการในการน าสารสนเทศมาใช้ ความถี่ในการใช้ข้อมูล ความถี่ในการตรวจเช็คข้อมูล และข้อมูลที่
น ามาใช้ส่วนมาก 
 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตอ้งการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหาร แบบสอบถามส่วนท่ี 
3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และแบบสอบถามส่วนท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยน าข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนมาตราส่วนประเมินค่า 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 าข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 , 3 และ 4 มาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยต่อไป 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
  สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
 ผู้วิจัยได้น าสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) มาใช้เพื่ออธิบายถึงลักษณะหน่วยวิเคราะห์การวิจัย (unit of 
analysis) (ประยงค์ มีใจซื่อ และ ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ,2557,หน้า 47) โดยน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประกอบธุรกิจ 
จ านวนสินทรัพย์ถาวร จ านวนการจ้างงาน การน าระบบสารสนเทศมาใช้ ความต้องการในการน าสารสนเทศมาใช้ ความถี่ในการใช้
ข้อมูล ความถี่ในการตรวจเช็คข้อมูล และข้อมูลที่น ามาใช้ส่วนมาก ผู้วิจัยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ (percntage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้านประชากรศาสตร์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละตัวแปรที่ประกอบไปด้วยความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหาร และความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก  ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติอ้างอิง (inferential statistics) 
  ผู้วิจัยได้น าสถิติอ้างอิง (inferential statistics) มาใช้เพือ่เป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และเพื่อเป็นการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อ
หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก ที่ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการ และ
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และตัวแปรตาม ได้แก่ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ปรากฏแสดงในกรอบแนวความคิด 
ซึ่งสถิติอ้างอิงที่น ามาใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่าง
ง่าย (Pearson’ scorrelation coefficient) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Pearson’s correlation coefficient) (จรณ์สัณห์ 
กัลยณวัฒน์ม, 2556, หน้า 92-93) เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ว่ามีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางใดและมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหน โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -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 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ มีดังน้ี คือ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.81-1.00 หมายถึง มี
ค่าความสมัพันธ์สูงมาก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.61-0.80 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์สูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
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มีค่า 0.41-0.60 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์สูงปานกลาง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.21-0.40 หมายถึง ค่าความสมัพันธ์
ต่ า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0.01-0.20 หมายถึง มีค่าความสัมพันธ์ต่ ามาก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) มีค่า 0.00 
หมายถึง ไม่มคี่าความสัมพันธ์เลย 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ปัจจัยทางด้านความต้องการมีอิทธิพลกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.336 มีความสัมพันธ์
ระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยทางด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลกับการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทางบวก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.367 มีความสัมพันธ์ระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

     
(n=90) 

อิทธิพลของตัวแปร B Std. Beta t Sig. 
ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ
ผู้ประกอบการ (X1) 0.241 0.116 0.222 2.074 0.041* 
ความสามารถในการประมวลข้อมลูของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี (X2) 0.302 0.118 0.274 2.562 0.012* 
R = 0.419, Adjusted R2= 0.156, SEE = 0.4689, F = 9.242, Sig. = 
0.000 

    *มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
       

จากตาราง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ได้แก่ปัจจัยด้านความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการ และความสามารถในการประมวลข้อมูล
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยภาพรวมค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.419 ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ 
(R2) มีค่าเท่ากับ 0.156 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์  มีค่าเท่ากับ 0.4689 ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบ F-
distribution (F) มีค่าเท่ากับ 9.242 และค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.419 
และค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.156 สามารถสรุปได้ว่า ความแปรผันของปัจจัยด้านความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการ และความสามารถในการประมวลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีอิทธิพล
ต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (t≥1.96) ได้
ร้อยละ 15.6% (R2=0.156) โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
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 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 ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความสามารถในการประมวลข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ค่า Beta เท่ากับ 0.274 และความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการ ค่า Beta เท่ากับ 
0.222 ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวดัตำก ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางด้านความต้องการมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  ในทิศทางที่เป็นบวกและมี
ความสัมพันธ์ที่เป็นจริงกล่าวคือสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.222 และค่าสถิติที่ใช้
พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution (t) เท่ากับ 2.074 ซึ่งค่า t ≥ 1.96 และผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางด้าน
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ในทิศทางที่เป็นบวกและมีความสัมพันธ์ที่เป็นจริงกล่าวคือสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้  
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.274 และค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution (t) เท่ากับ 2.562 
ซึ่งค่า t ≥ 1.96 จากผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการน าระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมาใช้ในการด าเนินงาน เนื่องจากการด าเนินธุรกิจมีสินค้าและบริการจ านวนมาก จึงง่ายต่อการจัดสินค้าให้เป็น
หมวดหมู่ กิจการที่น าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการด าเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีสินค้าจ านวนมาก การน าระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ท าให้การบริหารสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวก และรวดเร็วในการท างาน อีกทั้งการจัด
ระเบียบข้อมูลของสินค้าง่ายขึ้น ท าให้ทราบจ านวนสินค้าท่ีเข้า-ออกในแต่ละวัน ง่ายในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และรับรู้รายรับ-
รายจ่าย เพื่อจัดท าบัญชี ซึ่งข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ 
 ข้อเสนอแนะ จากการน าผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความเห็นของผู้ตอบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พบว่าผู้ใช้ระบบควรมีการพัฒนาในด้านคุณภาพระบบ
สารสนเทศที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบเพื่อใช้ในการ
บริหารสินค้าภายในร้าน แสดงให้เห็นว่านอกจากผู้ใช้งานจะมีความสนใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีแล้วยังต้องมีความ
เช่ียวชาญในการใช้งานด้วยถึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นหากผู้ใช้งานมีการศึกษาและฝึกฝนการใช้งานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

660 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัตำก ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ก าหนดว่า เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านความต้องการที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตาก จากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านความต้องการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งกิจการสามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเช่ือถือได้และสมบูรณ์ครบถ้วน ทันเวลา รองลงมา คือ ประมวลผล
เหตุการณ์ทางธุรกิจรายการค้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจ  มีระบบที่สามารถป้องกันสินทรัพย์ของกิจการ ข้อมูล ความถูกต้อง และ
ความน่าเชื่อถือของกิจการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายการต่างๆได้  กิจการสามารถด าเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ก าหนดว่า เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีอิทธิพล
ต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านความสามารถในการ
ประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตาก และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อกิจการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ โดยน าสารสนเทศ
ทางการบัญชีเป็นเครื่องมือช่วย ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ดี รองลงมา คือ การสั่งการใด ๆ กิจการจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อมี
สารสนเทศทางการบัญชีเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจนั้น  ข้อมูลของสารสนเทศทางการบัญชีมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
อย่างมาก  สารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านได้รับตรงกับความต้องการใช้งาน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชน
โดยรอบเหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร และการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของวิถีแห่งการด ารงชีวิตของชุมชนกับการมี
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาภาคสนาม ใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิต การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในชุมชนโดยรอบเหมืองทองค า จ านวน 4 หมู่บ้านที่มีพ้ืนท่ีอยู่ใกล้เหมืองทองค ามากที่สุด 
น าข้อมูลมาจัดระเบียบและวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุและผล และน าเสนอในลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลในบริบทด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน
คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ได้รับอิทธิพลของความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม จากสังคมภายนอกที่มีผลต่อวิถีแห่งการ
ด ารงชีวิตของประชากรโดยรอบเหมืองทองค า  ภาพโดยรวมปัจจัยที่มีผลด้านนี้คือการหลั่งไหลของวัฒนธรรมโลกสมัยใหม่ที่บริโภค 
อุปโภควัตถุนิยม พ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม่สูงกว่าการด ารงชีวิตแบบเดิมต้องการความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างกันของบุคคลของชุมชนลดน้อยลงสร้างเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจของครอบครัวให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีใดก็ได้ท าให้
เกิดความขาดหายของความสัมพันธ์ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป้าหมายของการผลิตก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผลิตเพื่อ
ขายให้ได้ทุนทรัพย์มากข้ึนเพื่อจะได้น าไปซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกเข้ามาทดแทน ค่านิยมของความเชื่อความคิดจึงเปลี่ยนไป ท าให้
เช่ือโยงต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมไปด้วย ปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่มีผลอย่างชัดเจนได้แก่ องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์กรภาครัฐที่มี
อิทธิพลและใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากที่สุดได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานีต ารวจ หรือหน่วยงานอื่นภาคเอกชนที่มีผลติ่การด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข การศึกษา ก็มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลง ประชาชนเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิตที่ใช้บริการขององค์กรต่าง ๆ 
อย่างมีนัยส าคัญเป็นส่วนใหญ่การด าเนินชีวิตของประชาชนต้องพึ่งพาองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ไม่ได้มีอิทธิพลต่อชุมชนในระดับที่มีนัยส าคัญ 

 ปัจจัยอีกด้านที่สองคือปัจจัยที่มีผลจากอุตสาหกรรมเหมืองทองค าชุมชนโดนรอบ 4 หมู่บ้านได้รับอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิตที่มีนัยส าคัญ ปัญหาที่มีผลได้แก่ ที่ดินท ากิน การย้ายถิ่น มลภาวะ ความสัมพันธ์ของชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย การ
ด ารงชีวิตแบบดั้งเดิม ปัญหาที่ดินท ากิน และการย้ายถิ่นเหมืองทองค าได้ใช้อิทธิพลขยายพื้นที่การครอบครองจ านวนมาก 
ทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมถูกท าลายและเปลี่ยนแปลง ป่าไม้ ล าคลอง บึง สัตว์ป่า พืชป่า สูญหาย  มีผลต่อการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดคือด้านสิง่แวดล้อม มีมลพิษหลายด้านเกิดขึ้นและมผีลต่อการด ารงชีวิต ได้แก่มลพิษทางน้ า จาก
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น้ าบนดิน และใต้ดิน ประชาชนอยู่ใกล้ชิดเหมืองมากมีสารพิษจ าพวกไซยาไนด์ โลหะหนักถูกเก็บสะสมจากการใช้แล้วไว้ในเหมือง
จ านวนมากในรูปของของเหลวซึ่งสามารถไหลออกมาภายนอกได้จะปนเปื้อนกับพืชที่ปลูกและสัตว์ที่เลี้ยง จะมีผลสุขภาพอนามัย
ของประชาชน มลพิษทางอากาศการปล่อยฝุ่นละอองที่เกิดจากการระเบิดหิน และการบรรทุกหิน มลพิษทางเสียงจากการบรรทุก
หินและเครื่องจักท างานตลอด 24 ช่ัวโมง ด้านสังคมของชุมชนความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชนลดน้อยลงเกิดข้อขัดแย้งที่เป็น
ผลจากเหมืองทองค าคือผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เท่าเทียมกันก่อให้เกิดความขัดแย้งและแบ่งแยกขาดความสัมพันธ์ที่มีมาแต่อดีต 
สังคมจึงมีความเปาะบางเกิดข้อพิพาทระหว่างกันหลายประเด็น ปัจจัยภายในที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตได้แก่ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม  ส่งผลในด้านบวกให้กับชุมชน สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น  

 

ค าส าคัญ :  วิถีแห่งการด ารงชีวิต  ประชากรโดยรอบเหมืองทองค า  เหมืองทองค าจังหวัดพิจิตร 
 

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 modern-
day 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 
บทน า   

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยโลกในยุคปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงเน้นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี การพัฒนาประเทศเน้นการเดินไปข้างหน้าให้ทันสมัย
มากกว่าการอนุรักษ์ในสิ่งที่มีค่าดั้งเดิมไว้ หวังผลตอบแทนท่ีเป็นก าไรมากกว่า การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเน้นความเจริญและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ผลของการเน้นพัฒนาหลักด้านเดียวส่งผลกระทบต่อวิถี
แห่งการด ารงชีวิตของชุมชนแบบเดิมที่ด าเน้นชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การยายตัวของอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาก็เกิดจากอิทธิพล
ของนายทุน นักการเมือง หรือผู้น าท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าจนเกิดเป็นความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรดิน น้ า แร่ธาตุ
ระหว่างรัฐ กลุ่มนายทุน และชุมชน จนกลายเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน พร้อมทั้งการปรากฏตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่กระท าร่วมกับชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นท่ีไร้อ านาจ ไร้สิทธิ ไร้เสียงด ารงชีวิตแบบดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการด าเนินการทางด้านอุตสาหกรรมจึงเกิดความขัดแย้งข้ึนในชุมชน จึงเป็นกระแสสังคมในระดับประเทศขึ้นมา จึงกลายเป็นจุด
สนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมของชุมชน ความขัดแย้งต่อการท าอุตสาหกรรมแร่มีความขัดแย้งในหลายพื้นที่ ดังเช่น กรณีการ
คัดค้านเหมืองแร่ถ่านหิน อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง กรณีการคัดค้านเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
กรณีคัดค้านโครงการโรงงานถลุงเหล็กสหวิทยา อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขบวนการคัดค้านโครงการเหมืองแร่ 
โพแทช จังหวัดอุดรธานี การคัดค้านเหมืองแร่ทองค าที่ อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และการคัดค้านการท าเหมืองแร่ทองค า ที่
อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นต้น การคัดค้านจากประชาชนของท้องถิ่นเป็นผลมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่เดิม ผลกระทบทางด้านมลพิษด้านต่าง ๆ ทีมีผลต่อการด าเนินชีวิต ผลผลิตทางการเกษตรสุขภาพร่างกาย สิทธิใน
การด้านที่ท ากินต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิมถูกเปลี่ยนแปลง มีผลให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยด ารงอยู่ถูกเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยรวม
เป็นการเปลี่ยนไปทางด้านลบมากกว่าด้านบวก มีประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการของอุตสาหกรรม 
และเกิดการวิตกถึงอนาคตต่อไปว่าถ้ามีการด าเนินการอุตสาหกรรมต่อไปเรื่อย ๆ ผลกระทบต่างๆ จะมากขึ้นจนประชาชนที่เคย
ด าเนินชีวิตอยู่มาก่อนไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท่ีเดิมได้ จึงเกิดเป็นความวิตกถึงความไม่มั่นคงของชีวิตที่มีมาแต่เดิม 
 เหมืองแร่ทองค าชาตรี ของบริษัทอัคราไมนิ่งจ ากัด ตั้งอยู่ที่ ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และต าบลท้าย
ดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นโรงงานประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขต
ชุมชนรอบด้านมีประชาชนมากกว่า 8,000 คน อาศัยอยู่โดยรอบเหมือง ที่ด าเนินการทั้งการส ารวจแหลง่แร่ ขุดเอาสินแร่มาแต่งเพื่อ
แยกสินแร่ที่ต้องการแล้วน ามาถลุงแร่ทองค าออกมา โดยเริ่มส ารวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และเปิดด าเนินการกิจการเหมืองแร่
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ. 2550 เหมืองแร่ทองค าชาตรี ก็มีพื้นที่ในการประกอบอุตสาหกรรม จ านวน 2,500 ไร่ ซึ่งถือว่า
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่ของชุมชนดั้งเดิมมาประกอบอุตสาหกรรม การใช้พื้นที่จ านวนมากจ าเป็นต้องท าให้
ประชาชนต้องย้ายถิ่นจากถ่ินเดิมไปสู่ถิ่นใหม่ วิถีแห่งการด ารงชีวิตจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่วนประชาชนที่ไม่มี
การย้ายถิ่นอุตสาหกรรมเหมืองทองค าก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ส่งผลมีอยู่หลายด้านหลายด้าน เช่น ด้าน
สังคม ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม เพราะเป็นสิ่งใหม่ส าหรับชุมชนท่ีเกิดขึ้นมา  เกิดกรณีพิพาทเรื่องพื้นที่ มี
ความขัดแย้งของสังคมในชุมชน เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข  วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อถูกเปลี่ยนแปลงไปการเกิดขึ้นของ
อุตสาหกรรมเหมืองทองสิ่งที่ส่งผลในด้านบวกก็มี เช่น การมีโอกาสทางด้านการศึกษาท่ีมีมากขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนโดยรวมดีขึ้น
กว่าเดิม มีการจ้างงานมากขึ้น สถานที่ส าคัญหลายแห่งของชุมชนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของชุมชนต้องพิจารณาในภาพรวมขนาดใหญ่ของสังคมว่าเกิดผลกระทบในระยาวเช่นไร สิ่งที่น่าเป็นห่วงถ้าอุตสาหกรรม
เหมืองทองค ายังด าเนินกิจการต่อไปก็ต้องมีการขยายพื้นที่ของการด าเนินการการท าลายทรัพยากรธรรมชาติก็มีมากขึ้ น ความ
ต้องการพื้นที่ในการประกอบกิจการก็มากข้ึน ผลกระทบของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชนกรก็จะมี
มากขึ้นซึ่งวิถีชีวิตดังกล่าวจะไม่ใช่จะเกิดผลกระทบเฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบเหมืองทองค าเท่านั้นแต่จะขยายขอบเขตของปัญหา
ออกไปในระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาในระดับประเทศขึ้นมา จึงน่าจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบ
เหมืองทองค า ซึ่งประเด็นการศึกษาได้ศึกษาให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ประเด็นท่ีศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 
คือประเด็นภายนอกได้แก่ศึกษาบริบทด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชนโดยรอบเหมืองแร่
ทองค า  ประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของวิถีแห่งการด ารงชีวิตของชุมชนกับการมีอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากสื่อสารมวลชน ผู้เช่ียวชาญ 
และส ารวจข้อมูลจากพื้นที่จริง โดยการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงค์ ก าหนดกลุ่ม
ประชากรและพื้นท่ีท าการวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย 

1. วิธีการและเครื่องท่ีใช้ในการวิจัย  
      การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ในการศึกษา คือ ชุมชนโดยรอบเหมืองทองค าที่ใกล้เคียงมากที่สุด  จ านวน 4 หมู่บ้าน 

อยู่ในเขตต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที ่3 บ้านเขาดิน หมู่ที ่8 บ้านนิคม หมู่ที่ 9 บ้านเขาหม้อ  
และในเขตต าบลท้ายดง อ าเภอวังโปร่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 หมู่บ้าน คือหมู่ 8 บ้านดงหลง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าขนาดใหญ่เกิดขึ้นในชุมชนดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีแห่งการด ารงชีวิตจากอดีตมา
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อการด าชีวิตอย่างไร  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของการด ารงชีวิต ผ่านระบบ
การผลิต การบริโภค ระบบความคิด คุณค่า ความเช่ือ และระบบความสัมพันธ์ของชุมชนในแต่ละช่วงเวลาจากบุคคลในพื้นที่ ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้เข้าไปในชุมชนตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่
และสถานการณ์ของปัจจุบันเพื่อศึกษาประเด็นของปัญหาการวิจัย ตลอดจนท าความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลก่อน แล้วจึงรวบรวม
ประเด็นมาจัดท าเป็นโครงร่างการวิจัย และจัดเก็บข้อมูลส่วนอื่นมาเป็นระยะ อีกทั้งศึกษาข้อมูลส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องจากบทความ 
งานวิจัย ข้อมูลจากสื่อสารมวลชน สถานการณ์ทางด้านการเมือง จนสามารถสร้างกรอบแนวคิดและการด าเนินการวิจัยได้ในข้ันของ
การลงพื้นที่ส ารวจและเก็บข้อมูล ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2559 สร้างความคุ้นเคยกับประชาชนในพ้ืนท่ีซึง่
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ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างดีและพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นกลางในสิ่งที่เป็นข้อมูลในอดีตและ
ปัจจุบันลักษณะการเก็บข้อมูลของการวิจัยด าเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) ผู้รู้เกี่ยวกับพื้นที่ที่ศึกษา ผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจงจากกลุ่มต่างๆ ดังนี้  

1) ผู้น าชุมชนที่เป็นก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ของพื้นที่โดยรอบเหมืองทองค า จ านวน 4 หมู่บ้าน  
2) นายกองค์การส่วนบริหารต าบลหรือกรรมการบริหารส่วนต าบลของพื้นที่ในเขตการด าเนินการกิจการเหมือง

แร่ 2 ต าบล  
3)  ผู้น าชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ ได้แก่ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานกลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มเยาวชน จ านวน 4 หมู่บ้าน  
4)  ผู้อาวุโส เป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป จ านวน 4 หมู่บ้าน  
5) หัวหน้าครัวเรือน เป็นบุคคลที่มีท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีที่ศึกษาตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป จ านวน 4 หมู่บ้าน ๆ ละ  

            กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 123 คน เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการด าเนินการของกิจการ
เหมืองแร่ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนโดยรอบ 

1.2  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interviews) ประชาชนในพื้นที่ที่คัดเลือกว่าจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูล
หลักได้มีความรู้ในเรื่องนี้ และเต็มใจจะพูดคุยอภิปราย เป็นการสนทนา ซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้วิถีชีวิตของชุมชนก่อน 
และหลังจากมีการส ารวจพ้ืนท่ี การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดค าถามไว้อย่างกว้างๆ ล่วงหน้า เป็นลักษณะค าถามปลายเปิดที่มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์  จาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน 3 หมู่บ้านละ 100 คน  และ หมู่ที่ 9 บ้านเขาหม้อ จ านวน 20 คนรวม 320 คน  

1.3  การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation observation) ในกิจกรรม
ประเพณีของชุมชน ในวันส าคัญต่างๆ เพื่อศึกษาวิถีแห่งการด าเนินชีวิตจากกิจกรรม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-
participation observation) สังเกตกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันเช่นการประกอบอาชีพ การค้าขาย การด าเนินชีวิตทั่วไป 
ซึ่งมี 3 กระบวนการ คือ การสังเกต การซักถาม และการจดบันทึก ในระยะแรกในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้แก่การลงพื้นท่ีจะใช้
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการสังเกตพื้นที่ทางกายภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความสัมพันธ์ของคนในเป็นการสังเกตระดับ
คือเรือน สังเกตระดับชุมชุนที่เป็นสังคมร่วมกัน ในระยะเวลาต่อมาจึงใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตในครบทุกส่วน  

1.4 แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในระยะแรกเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured interview) กับเฉพาะกลุ่มเช่น ผู้อาวุโส เยาวชน พระภิกษุ ประชาชนทั่ วไป ในประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่สัมพันธ์การท าเหมืองทองค า ทั้งนี้ให้ได้ข้อมูลอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มที่
สัมภาษณ์การด าเนินชีวิตทั่วไปเพื่อที่จะค้นหาประเด็นที่ต้องการจะสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพื่อให้ได้
ข้อมูลตามต้องการอีกครั้งด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ภายใต้ประเด็นที่ต้องการกับกลุ่มตัวอย่างที่
จะก าหนดในข้ันต่อไป 

2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
                ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ระดับ ดังนี้ 

 2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ  
  เป็นข้อมูลจากเอกสารที่มีการศึกษาไว้แล้ว ได้แก่ประวัติของชุมชน ข้อมูลด้านกายภาพของชุมชน การท า

อุตสาหกรรมเหมืองทองค า กระบวนการท าเหมืองทองค า จากสื่ออ้างอิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ เพื่อให้ได้ทราบถึงประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ   
       เป็นข้อมูลภาคสนามจากพื้นที่ท่ีก าหนดไว้ของการท าวิจัย โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดย
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีแห่งการด ารงชีวิตของประชาชนโดยรอบเหมืองทองค า 
จังหวัดพิจิตร ท่ีเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและเช่ือถือตามหลักของวิจัยมากที่สุด โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลกระท าดังนี้ 

 1) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
                           เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การก่อตั้งถิ่นดั้งเดิม ขนาดชุมชน จ านวน
ประชาชน วิถีการด าเนินชีวิตในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่  ลักษณะทางกายภาพของ
ชุมชน ระบบการผลิต การบริโภค และเทคโนโลยีการผลิต ระบบคุณค่า ความเช่ือ ระบบความสัมพันธ์ของชุมชน ประเพณี 
วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของชุมชนจากการท าเหมืองทองค าทั้งทางด้านปัจจัยและผลของการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม  สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ท่ีมีต่อครอบครัวและชุมชน ข้อมูลด้านกายภาพและชีวภาพของชุมชน 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการส ารวจสภาพพ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ 
                            2) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
                               เป็นการเก็บข้อมูลที่น ามาหาความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บเชิงคุณภาพ เช่นการ
สัมภาษณ์อย่างสั้นกับกลุ่มตัวอย่างทั่วไปเช่นหัวหน้าครอบครัว เอให้ได้ข้อมูลในด้านการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต
ของชุมชนการท าอุตสาหกรรมเหมืองทองค ามีผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์กันไปในทางด้านใดเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลโดยวิธีอ่ืน 

3. การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 
         ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ได้น ามาจัดเป็นระบบ ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data triangle check) ที่พิจารณาจาก 
เวลา สถานที่และบุคคล ที่แตกต่างกัน ว่าเหมือนกันหรือไม่หากข้อมูลมีความขัดแย้งกัน ผู้วิจัยจะวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดแล้ ว
จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน และน ามาวิเคราะห์จากเนื้อหาท่ีได้ (Content analysis) หาความหมาย
และท าความเข้าใจกับความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลที่ได้มา เพื่อหาความเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
หรือปรากฏการณ์  ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยการลงพื้นที่สอบถามหรือเก็บข้อมูลซ้ า เพื่อยืนยันข้อมูล
อย่างรัดกุม และขยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นต่างๆ เป็นการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  ให้สัมพันธ์
ตามหลักการของการวิจัย ประเด็นของการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยก าหนดไว้ดังน้ี 
 
   ข้อมูลการศึกษาวิถีแห่งการด ารงชีวิตของประชาชนโดยรอบเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

  3.1 ประวัติของชุมชนด้านการก่อตั้งชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุขท่ีด ารง 
ที่อยู่โดยรอบเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ในอดีตและปัจจุบัน 

3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อวิถีแห่งการด ารงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท าเหมืองทองค า ในด้านต่างๆ ดังนี้  
    1) ระบบสังคมของครอบครัว ชุมชน ระบบการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข การผลิต การบริโภค 

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ  
    2) ระบบคุณค่า ความเชื่อ เป็นความสัมพันธ์ของวิถีแห่งการด ารงชีวิตที่มีมาจาก จารีตประเพณี ความเชื่อ 

ศาสนา พิธีกรรม และการเมือง 
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3.3 การจัดการองค์ความรู้ที่เป็นผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนที่มาจากปัจจัยของการท าเหมือง
ทองค า จังหวัดพิจิตร 

 
ผลการวิจัย  
      วิถีชีวิตชุมชนที่มีมาก่อนท่ีมีการประกอบกิจการเหมืองทองค า ประชาชนโดยทั่วไปมีวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาธรรมชาติรอบตัวที่

มีอยู่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามภาวะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของชุมชนโดยรอบเหมืองทองค าจังหวัดพิจิตร ใน 2 ประเด็น คือ 

             1. บริบทด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ทองค า                
จังหวัดพิจิตร 

      1.1  การหลั่งไหลของวัฒนธรรม 
     ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนมีระบบคุณค่าที่ได้มาจากประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น การพัฒนาชุมชนมาจากฐานของ
วัฒนธรรมชุมชน ความส าคัญของวัฒนธรรมชุมชน หรือวิถีแห่งชุมชน คือ ความมีน้ าใจที่งดงามเปี่ยมด้วยความรักและไมตรีต่อกัน 
ชุมชนหรือหมู่บ้านมีระบบเอกลักษณ์ของตนเองทั้งในแง่สังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันในระบบ แต่สังคมไทยก าลังเผชิญอยู่
ท่ามกลางวัฒนธรรมสองกระแส กระแสหนึ่ง เรียกว่า “วัฒนธรรมชาวบ้าน” อีกกระแสหนึ่งคือ “วัฒนธรรมทุนนิยม” วัฒนธรรม
ชาวบ้านมีความเป็นอิสระจากวัฒนธรรมชนช้ันกลางและชนช้ันสูง วิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับการใช้แรงงานและชุมชน
เครือญาติ มีความเป็นอยู่ที่สืบช่วงกันมาเป็นเวลายาวนาน  วัฒนธรรมชุมชน คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องเรื่องของศักยภาพและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน มีการเรียนรู้สืบทอดต่อกันมาสั่งสมประสบการณ์มาหลายช่ัวอายุคน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ภาษา การพูด การ
เขียน การท ามาหากิน การแต่งกาย การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น เมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมได้ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมมีแนวคิดหลายด้านที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น 1) ความสมดุลทางโครงสร้างและ
หน้าท่ีสังคม 2) แนวคิดเรื่องข้อก าหนดทางเศรษฐกิจ 3) แนวคิดเรื่องการแพร่กระจายของวัฒนธรรมที่อ่ืนเข้ามา 

1.2  การขยายตัวของชุมชน 
          ชุมชนโดยรอบเหมืองท าค าประกอบไปด้วย 4 ชุมชน คือ หมู่ 4 บ้านเขาดิน หมู่ 8 บ้านนิคม หมู่ 9 บ้านเขาหม้อ 
ต าบลเขาเจ็ดลูก และ หมู่ 8 บ้านดงหลวง ต าบลท้ายดง จากยุคเริ่มแรกที่มีครอบครัวประมาณ 15-20 ครอบครัว จากการสอบถาม
ผู้อาวุโสของชุมชนท าให้ทราบถึงลักษณะการขยายตัวของชุมชน ชุมชนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบและมีกลุ่มภูเขาขนาดไม่สูงมากนักซึ่ง
เป็นป่าไม้ ชุมชนมีการอพยพตามมาอีกมากมาย เพราะความต้องการหาที่ท ากินใหม่ของครอบครัวใหม่เพื่อหาที่ประกอบอาชีพ เมื่อ
มีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นทรัพยากรในชุมชนที่เคยอุดมสมบูรณ์ มีทั้งสัตว์ป่า ป่าไม้ ล าคลอง หนอง แหล่งน้ า ก็เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงมีการตัดไม่ท าลายป่ามากขึ้นเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ก่อสร้างบ้านเรือน การการขยายพื้นท่ีท าการเกษตรมากขึ้นได้มีการ
รุกพื้นท่ีป่า เปลี่ยนแปลงทางเดินของล าคลอง หนอง บึง สัตว์ป่าที่เคยชุมชุมก็ถูกคนล่าเพื่อใช้เป็นอาหารลดลงจนบางชนิดไม่เหลือ
ให้ได้เห็นอีก สภาพของป่าก็ลดไปเหลือต้นไม้บนคันนาเท่าน้ัน ลักษณะของการขยายตัวของประชากรโดยรอบเหมืองทองค าในอดีต
จนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นจาก 
 
 
    1.3  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
            การเมืองการปกครองของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยคุตามสมัยการเปลี่ยนทางด้านการเมอืงมีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนเช่นเดียวกันกับอิทธิพลอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองในส่วนท้องถิ่นหลาย
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ด้านโครงสร้างทางวิถีชีวิตชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปมีระบบการปกครองในชุมชนที่แตกต่างไป อ านาจหน้าที่ของประชากรก็
เปลี่ยนแปลงไปมีทั้งด้านเสริมความเจริญกับมีทั้งด้านลดความสัมพันธ์ของประชากรในชุมชนลงก็มี  องค์กรต่าง ๆ มีท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีส่วนช่วยเหลือผลักดันโครงการมาสู่ท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนในบางครั้งการช่วยสิ่ง
หนึ่งแต่ไปเป็นการท าลายอีกสิ่งหนึ่งซึ่งวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์โดยรวมอาจขัดแย้งกันได้ แต่ก็มีหลายองค์กรสร้างประโยชน์
ใหแ้ก่ชุมชนอย่างแท้จริง องค์กรต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 
   2.  การเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งการด ารงชีวิตของชุมชนกับการเกิดขึ้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร 
        2.1  ด้านการย้ายถิ่นของประชาชน 
         ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ท าเหมืองทองค า ตรงส่วนพื้นที่ของบริเวณเหมืองทองค าแต่เดิมเป็นพื้นท่ีที่ประชาชนอาศัยอยู่
เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีอื่นๆ เมื่อเหมืองทองค าเข้ามาด าเนินการก็จะก าหนดพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีต้องไม่มีประชาชนอยู่อาศัยเนื่องด้วย
การท าอุตสาหกรรมเหมืองทองจ าเป็นต้องปรับพื้นท่ีและเปิดพื้นที่ของระเบิดหินเพื่อน ามาสกัดทองค าออกมาอีกทั้งยังต้องก่อสร้าง
โรงงานหลายส่วนของกระบวนการผลิต ส่วนนี้พื้นที่ที่ต้องถูกก าหนดบริเวณในการท าเหมืองทองค า ประมาณ 3,900 ไร่ จนกระทั่ง
ปัจจุบัน จากกว่า 200 หลังคาเรือน  เหลืออยู่อาศัยเพียง 4 หลังคาเรือน โรงเรียนที่เคยมีอยู่  กลายเป็นโรงเรียนร้าง การย้ายถิ่น
ของประชาชน ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันแต่เดิมก็ถูกเปลี่ยนแปลงของประชาชนกลุ่มหนึ่งออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยเกิดจากความไม่
สมัครใจแต่เกิดจากความจ าเป็นวิถีชีวิตดังกล่าวก็จะมีอิทธิพลต่อชุมชนท้ังหมดโดยภาพรวม เนื่องด้วยวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่เป็นแบบ
องค์รวมของชุมชนท้ังหมด ผลที่เกิดขึ้นเกิดภาวะของชุมชนล่มสลายตรงส่วนของบริเวณที่ท าเหมืองทอง สถานที่ส าคัญหลายแห่งมี
การเปลี่ยนแปลงเช่น วัดเขาหม้อ  แต่เดิมประชาชนเป็นศูนย์กลางของจิตใจชาวพุทธก็อยู่ในเขตพื้นท่ีของการท าเหมืองท าให้เป็นวัด
ล้างไป  โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เป็นสถานศึกษาที่จัดสอนให้แก่เยาวชนของชุมชน จ าเป็นต้องปิดไป เพราะอุตสาหกรรมเหมืองค ามี
ผลกระทบต่อนักเรียน ในด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม  การเกิดการแยกสลายของชุมชนตัดขาดวัฒนธรรม อารยะธรรมที่มีแต่เดิมไป 
ความสมดุลของวิถีชีวิตชุมชนแต่เดิมย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง ประชาชนบางคนจ าเป็นต้องแยกออกไปจากเครือญาติ การด าเนิน
ชีวิตที่เป็นปกติมาอย่างยาวนาน ต้องไปปรับตัวใหม่ในสถานท่ีใหม่ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกนาน ก็ถือได้ว่าเมื่อพ้ืนท่ีถูกก าหนดเป็นเหมือง
ทองค าวงจรแห่งวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 

2.2   ด้านความสัมพันธ์ของชุมชน 
     เมื่อมีอุตสาหกรรมเหมืองทองค าประชาชนมีแนวคิดที่แตกต่างกันมากขึ้นบางส่วนเห็นด้วยต่อการมีเหมือง
ทองค าเพราะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิมมีการประกอบการค้าขายมากขึ้นในชุมชน มีการจ้าง
งานมากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ในภาพรวมดีขึ้น ส่วนประชาชนอีกกลุ่มมีแนวคิดว่าการเกิดขึ้นของเหมืองทองค าก่อให้เกิดปัญหาหลาย
ด้าน เช่น การสูญเสียพื้นท่ีท ากินแต่เดิม ต้องย้ายถิ่นไปอยู่ที่ใหม่ การเกิดมลพิษท่ีเป็นผลจากการท าเหมืองทองค า สารพิษปนเปื้อน 
ฝุ่นละออง มลพิษทางเสียง การท าลายพื้นที่ป่าชุมชน แหล่งต้นน้ า การท าลายหน้าดินเป็นต้น  ประชาชนชนจึงมีความขัดแย้งกัน
เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เห็นด้วย กับผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่อการมีเหมืองทองค า ความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีมาแต่เดิมก็ถูกเปลี่ยนแปลงไป
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นก็จะเช่ือมโยงต่อวิถีชีวิตของประชาชนขึ้นมา ประชาชนชนเริ่มจะเข้าร่วมกลุ่มสัมพันธ์กันเหมือนแต่เดิม ทัศนคติ
ที่มีแต่ก่อนก็เริ่มมีความขัดแย้ง และประชาชนโดยส่วนใหญ่ของชุมชนก็มีทัศนคติว่าการประกอบกิจการเหมืองทองท าให้เกิดความ
ขัดแย้งของคนในชุมชน 

2.3  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
                ปัญหาด้านสารพิษในแหล่งน้ า แต่เดิมแหล่งน้ าจากธรรมชาติสามารถน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค และท า
การเกษตร จากล าคลอง หนอง และน้ าใต้ดิน แต่เมื่อมีอุตสาหกรรมเหมืองทองประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในการน ามาใช้ 
เนื่องจากกลัวสารพิษจะมีการรั่วซึมเข้ามาปนเปื้อนกับน้ า ในฤดูฝนท่ีมีน้ าหลากประชาชนท่ีเพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพด ถั่ว ก็กลัวว่า
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พืชทางการเกษตรเหล่นั้นจะได้รับสารพิษท่ีมีจากเหมืองจึงสร้างความหวาดระแวงต่อสิ่งเหล่านี้ การแก้ปัญหาจากเหมืองทองค าก็คือ 
ได้น าน้ าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคมาแจกให้กับประชาชนของชุมชนโดยรอบ แต่อาจก็ไม่พอเพียงที่น าไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ได้ 
ผลกระทบทางด้านน้ าประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการประกอบกิจการเหมืองทองค าจะท าให้น้ าที่ใช้ในการบริโภคไม่เหมาะสม 
ไม่พอเพียง และท าให้ น้ าในหนอง คลอง บึง ไม่สะอาด ก่อให้เกิดความล าบากในการด ารงชีวิต วงจรของสิ่งมีชีวิตที่เคยพึ่งพาในการ
ด ารงชีวิตก็เปลี่ยนไปแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ได้รับผลกระทบ พืช สัตว์ท่ีเป็นแหล่งอาหารก็ไม่สามารถน ามาอุปโภคได้ดังเดิม ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นที่เป็นผลจากการประกอบกิจการเหมืองทองค า 
                ปัญหาด้านฝุ่นละอองจากการสัมภาษณ์ประชาชนว่าเมื่อมีการระเบิดจะมีปัญหาเรื่องเสียง ฝุ่น การสั่นสะเทือน  
และการนอนไม่หลับ เพราะเสียงดัง ท าให้เกิดอาการคันไปท้ังตัว มีรถบรรทุกขนแร่วิ่งตลอดเวลา แต่ทางเหมืองก็ช้ีแจงว่าการระเบิด
หินแต่ละครั้งจะมีการพรมน้ าเพื่อลดปริมาณฝุ่นแต่ก็มีบ้างแต่ไม่มาก  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการประกอบกิ จการเหมือง
ทองค า ว่าสร้างปริมาณฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และท าให้เกิดระดับความดังของเสียงท่ีก่อให้เกิดอันตรายที่มี
ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ จนท าให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปประชาชนมีการเจ็บป่วยมากขึ้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึน้ สุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
               ปัญหาด้านเสียงการประกอบกิจการเหมืองทองค าจะมีการระเบิดหิน และบรรทุกหินเพื่อน าไปโม่ให้ละเอียดเพื่อ
สกัดเอาทองค าออกมาการท างานของเหมืองจะมีการท างานตลอด 24 ช่ัวโมงซึ่งจะมีเสียงที่ชุมชนนั้นได้ยินการท ากิจกรรมดังกล่าว 
จากการการส ารวจความคิดหินของประชาชนโดยรอบเหมืองทองค ามีทัศนคติต่อการประกอบกิจการเหมืองทองค าว่าท าให้เกิด
ระดับความดังของเสียงท่ีจะเป็นอันตรายได้และมีการท าให้เกิดบ่อยครั้งบ่อยครั้ง ซึ่งผลกระทบมีทั้งในเวลากลางคืนเพราะต้องได้ยิน
เครื่องจักรท างานตลอดเวลาและมีเสียงอ่ืนๆ ท่ีดังข้ึนในบางเวลาท าให้การหลับนอนของประชาชนอยู่ไม่เป็นปกติเหมือนแต่ก่อนต้อง
คอยหวาดวิตกท าให้สุขภาพจิตเสีย ในส่วนเวลากลางวันการระเบิดหินจะท าในสองช่วงเวลาในแต่ละวันซึ่งการระเบิดหินจะมีเสียง
ดังมากและพื้นดินจะสั่นสะเทือนและคละคลุ้งด้วยฝุ่นละอองประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยงก็จะหวาดวิตกท า
ให้การด าเนินชีวิตไม่เป็นปกติซึ่งประชาชนก็จ าเป็นต้องด ารงชีวิตอยู่ต่อไป 
 
อภิปรายผล 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในสภาพปัจจุบันมากท่ีสุด
ได้แก่การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมเหมืองทองค า ผลกระกระทบจากการด าเนินการเหมืองแร่ทุกชนิดก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่นการเปิดหน้าดินก่อให้เกิดการชะล้างพังทลาย การท าเหมือแร่เป็นอุปสรรคส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยา กรอื่น 
เหมืองแร่มีการขุดระเบิด ฉีดน้ า  ปล่อยให้น้ าไหลสู่พื้นดิน ไหลต่อลงสู่แม่น้ าล าคลอง ท าให้ดินเกิดความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ 
ท าให้คุณภาพน้ าเสียหายนอกจากน้ ายังท าให้แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขินมีผลต่อสัตว์น้ า คือ ท าลายแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร ท่ีอยู่
อาศัย ทรัพยากรป่าไม้ การท าลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความสะดวกคล่องตัว การส ารวจแร่มีการถากถางป่าไม้เป็นบริเวณกว้าง 
พบว่าแร่และป่าถูกท าลายอย่างถาวร ผู้ประกอบการมิได้สนใจเรื่อสิ่งแวดล้อมเพราะถือว่าเป็นเพิ่มต้นทุนของโครงการ ขาดการ
ควบคุมก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (SIA และ EIA) และองค์กรรัฐมิได้ให้ความสนใจ ระยะเวลาท าให้เกิดการสะสมที่ส่งผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง ความคิดเห็นของประชากรเริ่มมีความวิตกกังวลในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ดิน น้ า 
อากาศ ส่วนด้านสังคม เศรษฐกิจ ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดี ผลการศึกษาปัจจัยภายนอก เช่นการหลั่งไหลของวัฒนธรรม
ภายนอก องค์กรภารรัฐและเอกชน ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนมากนัก ปัจจัยภายในการขยายตัวของประชากร
ของชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นเดียวกัน  แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วคือ ความ
วิตกกังวลเรื่องสารพิษและสารตกค้างอื่น ๆ ในน้ า ดิน อากาศ การลดลงของป่าไม้ จากความไม่สมใจของผู้ประกอบการ ปัญหาข้อ

671 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

พิพาทเรื่องที่ดิน ท าให้เกิดกระแสต่อต้านในชุมชนขึ้นและไม่น าเสนอข้อมูลที่สร้างความไว้วางใจ  ขณะเดียวกันการพึ่งพาหรือการ
ร้องขอต่อภาคองค์กรส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญแต่อย่างใด การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหน้าท่ีในการ
จัดการระบบบริการสาธารณะ และเน้นให้อ านาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ยังท าได้ไม่เต็มที่ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการของประชาชนกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูกก็ยัง
มีค่อนข้างน้อย ความขัดแย้งของชุมชนน าไปสู่การฟ้องร้องกันมาตลอดการฟ้องร้องหลายเรื่องได้รับการตอบสนองผู้ประกอบการ
ต้องหยุดด าเนินกิจการบางส่วนที่วางแผนไว้แต่ก็ไม่ได้หยุดกิจการไปทั้งหมด ข้อร้องเรียนของกลุ่มประชากรที่ไม่เห็นด้วยได้น าข้อ
ร้องเรียนไปสู่ผู้บริหารของประเทศและได้รับการตอบสนองที่ดีรัฐบาลได้ค้นหาข้อมูลของผลกระทบของกิจการเหมืองทองค าที่ต่อ
ประชาชนของชุมชน จนน าไปสู่การมีมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้ยุติการด าเนินกิจการเหมือง
ทองค าทั้งหมดในช่วงสิ้นปี 2559 ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่วิถีชีวิตของชุมชนกับมาสงบเหมือนดังเดิมแต่สิ่งที่มีเหมืองทองค าก็ท้ิงไว้ในสิ่ง
ที่ผู้ประกอบการได้ด าเนินการที่จะต้องแก้ไขกันต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาภาคสนาม ซึ่งผู้วิจั ยก าหนดใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเป็น
ส่วนประกอบการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ชุมชนโดยรอบเหมืองทองค า 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนิคม บ้านเขาหม้อ บ้านเขาดิน และบ้านดงหลวง  คือบ้านเขาดิน  คิดเป็นร้อย
ละ 12.27 บ้านนิคม คิดเป็นร้อยละ 13.13 บ้านเขาหม้อ  คิดเป็นร้อยละ 52.87 บ้านดงหลวง  คิดเป็นร้อยละ 58.14 
จากนั้นได้น าข้อมูลมาท าการจัดระเบียบและวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเหตุและผล และน าเสนอในลักษณะของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การศึกษาวิจัยในครั้งสามารถสรุปผลของการศึกษาที่เป็นปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน
โดยรอบเหมืองทองค าได้  2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ปัจจัยภายนอกชุมชน ประชากรโดยรอบเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร เป็นชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนหรือได้รับอิทธิพล
ของความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม จากสังคมภายนอกเช่นเดียวกับสังคมของชุมชนอื่น เนื่องด้วยการติดต่อสื่อสารกับสังคม
ภายนอกเป็นได้ง่ายจากความสะดวกของการคมนาคม การสื่อสารที่มีความทันสมัยขึ้น ประชากรรุ่นใหม่เข้าหาการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเมืองมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ภาพโดยรวมที่ได้รับแล้วปรากฏให้เห็นเป็น
วัฒนธรรมของทุนนิยม วัฒนธรรมทุนนิยมคือวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ที่บริโภค อุปโภควัตถุนิยม พึ่งพาเทคโนโลยีสูงต้องการ
ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต สิ่งที่ได้รับเข้ามาได้แก่เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ ท าให้วิถีชีวิตของชุม ชนมีค่านิยม
ทางด้านวัตถุมากขึ้นหาสิ่งอ านวยความสะดวกมาตอบสนองความต้องการมากขึ้น สร้างค่านิยมการแข่งขันระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่างกันของบุคคลของชุมชนลดน้อยลงสร้างเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจของครอบครัวให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีใดก็ได้ท าให้
เกิดความขาดหายของความสัมพันธ์ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ปัจจัยภายนอกอีกด้านหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชุมชนได้แก่ องค์กรภาครัฐและเอกชน สังคมโดยรวมของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองชุมชนอยู่
ภายใต้การปกครองของรัฐยึดกฎระเบียบที่รัฐก าหนดมาใช้ในการปกครอง การเปลี่ยนทางการเมืองการปกครองส่งผลต่อการ
ปกครองที่มาเกี่ยวข้องกับชุมชน ระบบการปกครองของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมีองค์กรหลากหลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน ทั้งส่วนที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนทั้งส่วนที่ก่อผลกระทบด้านลบกับชุมชน จึงท าให้วิถีชีวิตของ ชุมชนถูกโน้มน าด้วย
อิทธิพลขององค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรภาครัฐท่ีมีอิทธิพลและใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากท่ีสุดได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานีต ารวจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ท างานร่วมกับชุมชนอีกหลายหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน เช่น ด้านการค้าขาย ด้านการเงินการธนาคาร 
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ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการสื่อสาร ด้านธุรกิจ ด้านความมั่นคง หรือด้านอ่ืน องค์กรต่างเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชน
ในยุคปัจจุบันมากทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบวัฒนะธรรม รูปแบบความเชื่อ ความคิด ล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน  

2. ปัจจัยภายในชุมชน อิทธิพลที่มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร คือ
ปัจจัยภายในของ สามารถจ าแนกปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ การขยายตัวของประชากร ของชุมชน ประชากรมีจ านวนประชากร
เพิ่มขึ้นจากครอบครัวขนาดเล็กเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ มีจ านวนครัวเรือนของชุมชนมากขึ้น มีการขยายของจ านวนประชากร
ชุมชนมีความต้องการทรัพยากรที่ดินในการท ามาหากินเพิ่มขึ้นท าให้พื้นที่ท ากินถูกแบ่งไปไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ด้าน
การประกอบอาชีพก็ยากขึ้น ผลผลิตจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรก็สร้างรายได้น้อยท าให้เกิดปัญหาหนี้สินจากการกู้ยืม
เงินในระบบเช่นธนาคารของรัฐหรือนอกระบบจากนายทุน การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมเหมืองทองค ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก ได้แก่ปัญหาของป่าไม่ พื้นที่ท ากิน แหล่งน้ า สัตว์ป่า สัตว์น้ า พืชที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
สภาพแวดล้อมของชุมชน กิจการเหมืองทองมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนสรุปได้ดังนี้  อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมผลการศึกษาพบว่า
ประชากรโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเป็นผลกระทบที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ด้านสารพิษไซยาไนด์ โลหะหนัก ท่ีน ามาใช้ในการ
สกัดทองค าออกมาจากแร่ที่โรงงานได้กักเก็บไว้จ านวนมากประชากรไม่มีความมั่นใจต่อสารที่กักเก็บไว้ว่าจะมีการแพร่กระจายมาสู่
ชุมชนโดยรอบเหมืองทองค าหรือไม่ละการเพิ่มปริมาณก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จะไหลซึมไปสู่พืชทางการเกษตรที่ปลูกไว้ สัตว์ที่เลี้ยง 
สัตว์น้ า หรือน้ าดื่มที่ใช้บริโภค ประชากรไม่มีความมั่นใจแม้ว่าทางเหมืองทองค าจ ามีการแจกจ่ายน้ าดื่มแล้วก็ตามแต่การด ารงชีวิตก็
ยังจ าเป็นต้องใช้น้ าจากแหล่งน้ าของธรรมชาติอยู่อิทธิพลด้านฝุ่นละอองจากการท าเหมืองทองค า มีการระเบิดหินและขนแร่จากที่
หนึ่งไปสกัดทองค าอีกที่หนึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองและเสียงดังท าให้เด็กและคนชราเมื่อได้ยินเสียงตกใจและมีอาการเครียดส่วนฝุ่น
ละอองมีผลต่อทางเดิมหายใจของประชากรโดยรอบ การขนแร่จะท าทั้งกลางวันและกลางคืนจึงท าให้ชุมชนมีความวิตกกังกลต่อ
การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค ามีรายงานผลการตรวจสุขภาพของประชากรโดยรอบพบว่าสุขภาพเสื่อมโทรมซึ่งเกิดจาก
ผลกระทบของการท าเหมืองแร่ทองค า อิทธิพลที่มีผลกระทบอีกด้านหนึ่งได้แก่ด้านสังคม ชุมชนมีความขัดแย้งของประชากรมากข้ึน
มีกลุ่มประชากรที่ต่อต้านการท าเหมืองได้รวมกลุ่มกันฟ้องร้อง เรียกร้องหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัด จากรัฐบาลท าให้เกิดข้อ
ขัดแย้งกับประชากรที่เห็นด้วยกับการประกอบกิจการเหมืองทองค าได้แก่ประชากรที่ได้ประกอบอาชีพกับเหมืองทองค าหรือองค์กร
ต่างในระดับต าบลที่ได้รับทุนในการพัฒนาหน่วยงานซึ่งเป็นข้อขัดแย้งของชุมชนที่อยู่ร่วมกันที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันซึ่ง
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของชุมชนโดยภาพรวม ผลกระทบทางด้านปัญหาที่ดินการประกอบกิจการเหมืองทองค ามีการขายพ้ืนที่
ในการส ารวจและขยายพื้นที่ของการสัมประทานท าเหมืองมากขึ้นก็มีความจ าเป็นที่จะเสาะหาพื้นที่โดยมีการซื้อที่ดินจ านวนมาก
เมื่อประชากรส่วนใดที่ไม่ขายก็ถูกอิทธิพลหรือการบีบบังคับการใช้ที่ดินที่ไม่สะดวกการขายพื้นที่ท าให้เกิดการเปลี่ยน แปลงของ
ธรรมชาติดั้งเดิม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจะมีผลทางด้านบวกกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่ การประกอบกิจการเหมืองทองค าเป็นการส่งเสริม
การสร้างรายได้ของประชากรให้มากขึ้นหลายครอบครัวได้ประกอบอาชีพในเหมืองทองค า ท าให้รายได้ระดับครอบครัวสูงขึ้น
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ต่อไป มีการซื้อขายในชุมชนมากข้ึน เยาวชนได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีการก่อสร้างและปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นด้านบวกของเศรษฐกิจของชุมชน ด้านวัฒนธรรมของชุมชนกิจการเหมืองทองค าไม่มีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมของชุมชน ผลกระทบต่อวัฒนธรรมชุมชนเป็นปัจจัยภายนอกคือกระแสสังคมที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนมากกว่า บางครั้ง
ได้รับผลดีจากการสนับสนุนจากเหมืองทองค าในการช่วยเหลือวัด โรงเรียน หรือชุมชนในกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลดีต่อการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
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   งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือและความร่วมมือกับบุคลและองค์กรหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างคือประชากรต าบลเขาเจ็ดลูก และ
ขอขอบคุณนักศึกษาที่อาสาสมัครช่วยงานวิจัย ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ช่วย
ประสานงานด้านต่างๆ ให้เป็นอย่างดีขอขอบพระคุณส านักงานวิจัยแห่งชาติ ที่จัดสรรงบประมาณเป็นวิจัยในครั้งนี้และสุดท้ายนี้
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย์ ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้การศึกษา  
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การศึกษาความหมายและประเภทของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 
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IN JAPANESE COMIC BOOKS 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของค าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูน
ภาษาญี่ปุ่น และเปรียบเทียบอัตราการปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว แนวละ 2 เล่ม รวม 10 เล่ม ผลการวิจัยพบว่า 
1) ค าเลียนเสียงธรรมชาติปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นรวม 668 ค า มีอัตราการใช้ 1,457 ครั้ง จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) ค าเลียนเสียง ทีแ่บ่งออกเป็นค าเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) และค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (GIongo) พบ
รวม 440 ค า มีอัตราการใช้ร้อยละ 73.30 มากกว่า (2) ค าแสดงสภาพ ที่แบ่งเป็นค าแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) ค าแสดง
ท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) และค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo) พบรวม 228 ค า มีอัตราการใช้   ร้อยละ 26.70 โดยใน
ประเภทของค าเลียนเสียง ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) พบใช้มากกว่า ขณะที่ในประเภทของค าแสดงสภาพ ค าแสดง
ท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) พบใช้มากที่สุด และ 2) ค าเลียนเสียงธรรมชาติมีอัตราการปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแนว
วิทยาศาสตร์สูงที่สุด ร้อยละ 26.01 รองลงมาคือ แนวตลก ร้อยละ 24.23 แนวต่อสู้ ร้อยละ 20.66 แนวกีฬา ร้อยละ 15.51 และ
แนวสืบสวน ร้อยละ 13.59 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : ค าเลียนเสียงธรรมชาติ 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 
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action comic books (20.66%), Japanese sport comic books (15.51%), and Japanese suspense comic books 
(13.59%), respectively.    
 
Keywords : onomatopoeia, japanese, comic book 
 
 
บทน า 
 หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า まんが (Manga) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองและ   
ต่างประเทศ โดยถูกน าไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทย แต่จากการสังเกตหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทยกลับ
พบว่าผู้แปลมักหลีกเลี่ยงการแปลค าเลียนเสียงธรรมชาติโดยจะคงรูปค านั้นไว้ตามเดิม ค าเลียนเสียงธรรมชาติ  (Onomatopoeia) 
หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า オノマトペ (Onomatope) คือค าที่เลียนแบบเสียงสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจาก
ธรรมชาติโดยแสดงออกมาในรูปของภาษา เป็นค าที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการสื่อสาร ช่วยท าให้มองเห็นภาพและสื่อความหมายถึงสิ่ง
ที่ก าลังกล่าวถึงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยค าเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะเด่นที่ไม่ใช่เป็นเพียงการเลียนแบบเสียง 
แต่ยังบรรยายถึงสภาพ ลักษณะท่าทาง กริยาอาการต่าง ๆ จากประสาทสัมผัสของผู้ส่งสารเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ด้วย 
(Nakanishi, 1995) Kindaichi (1978) Vookaa (2001) Yusan (2005) และ Kristen (2015) จึงได้จ าแนกค าเลียนเสียงธรรมชาติ
ในภาษาญี่ปุ่นออกเป็น 5 ประเภทคล้ายกัน ได้แก่ ค าเลียนเสียงสิ่งไม่มีชีวิต ค าเลียนเสียงสิ่งมีชีวิต ค าแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต ค า
แสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต และค าแสดงความรู้สึก โดยค าเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นปรากฏทั้งค าที่มาจากภาษาจีนซึ่งจะมี
ความหมายตามอักษรจีนนั้น เช่น 満々と水をたたえている (manman-to mizu-o tataeteiru) “เติมน้ าจนเต็มปริ่ม” และค าที่
ดัดแปลงโดยการซ้ าพยางค์หลัก 2 พยางค์ เช่น みちみち話しながら来た (michimichi hanashinagara kita)  “คุยกันระหว่าง
ทางจนมาถึง” (Atoda and Hoshino, 1993) อย่างไรก็ตาม ทั้งที่ค าเลียนเสียงธรรมชาติพบใช้ทั่วไปในภาษาญี่ปุ่นทั้งในภาษาพูด
และงานเขียนที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ โดยเฉพาะในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีค าเลียนเสียงธรรมชาติปรากฏใช้อยู่เป็นจ านวน มาก 

(Imaneko, 2017) แต่ในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นกลับไม่ค่อยกล่าวถึงค าประเภทนี้เท่าใดนัก นอกจากนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับค าเลียน

เสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นยังพบน้อยมาก ในประเทศไทยมีเพียงงานของกันต์ อาลัยญาติ (2553) ที่ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค า
เลียนเสียงธรรมชาติภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย งานของโสภา มะสึนาริ (2553) ที่ศึกษาการเรียนรู้ค าเลียนเสียงธรรมชาตแิละค า
แสดงท่าทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยโดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา และงานของณัฏฐิรา ทับทิม (2556) ที่
ศึกษาวิธีการและประเภทการแปลค าเลียนเสียงธรรมชาติและค าบอกอาการหรือสภาพในหนังสือการ์ตูนเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
และนวนิยายเรื่องคินดะอิจิจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค าเลียนเสียงธรรมชาติโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหมายและประเภทของค าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏใช้จริงในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น และ
เปรียบเทียบอัตราการปรากฏของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแต่ละแนว เพื่อน าผลวิจัยที่ได้ไป พัฒนา
บทเรียนภาษาญี่ปุ่นและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนักแปล/ล่ามได้       
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยส ารวจการใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติใน
ด้านความหมายจากหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว ได้แก่ แนวกีฬา เรื่องปริ๊นซ์ ออฟ เทนนิส (Tenitsu on Ojisama) แนวตลก 
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เรื่องชินจัง (Crayon Shin-chan) แนวต่อสู้  เรื่องรันมะ (Ranma) แนวสืบสวน เรื่องโคนัน (Meitantei Conan) และแนว
วิทยาศาสตร์ เรื่องโดราเอม่อน (Doraemon) แนวละ 2 เล่ม รวม 10 เล่ม จากนั้นจ าแนกประเภทของ     ค าเลียนเสียงธรรมชาติที่
พบตามเกณฑ์หน้าที่ทางความหมาย แล้วเปรียบเทียบอัตราการปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น  ทั้ง 5 แนว โดยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติด้วยค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยแสดงด้วยตารางและแผนภาพ
ประกอบการบรรยาย โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. รวบรวมข้อมูลค าเลียนเสียงธรรมชาติจากหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จ านวน 10 เล่ม 
 3. วิเคราะห์ความหมายของค าเลียนเสียงธรรมชาติจากบริบทการใช้และจ าแนกประเภทตามหน้าที่ทางความหมาย 
ออกเป็น 2 ประเภท รวม 5 กลุ่ม ได้แก่ 
  1) ค าเลียนเสียง แบ่งเป็น (1) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) และ (2) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Gitaigo) 
  2) ค าแสดงสภาพ แบ่งเป็น (1) ค าแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) (2) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) และค า
แสดงอารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo) 
 4. เปรียบเทียบอัตราการปรากฏของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นทัง้ 5 แนว 
 5. สรุปและน าเสนอผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ประเภทของค าเลียนเสียงธรรมชาติจ าแนกตามเกณฑ์หน้าท่ีทางความหมาย 

 จากการศึกษาค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว แนวละ 2 เล่ม รวม 10 เล่ม พบ ค าเลียน
เสียงธรรมชาติทั้งหมด 668 ค า โดยมีอัตราการปรากฏทั้งหมด 1,457 ครั้ง 
   ค าเลียนเสียงธรรมชาติที่พบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามหน้าที่ทางความหมาย 
ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียง พบ 440 ค า (ร้อยละ 65.87) มีอัตราปรากฏ 1,068 ครั้ง (ร้อยละ 73.30) และ 2) ค าแสดงสภาพ พบ 228 
ค า (ร้อยละ 34.13) มีอัตราปรากฏ 389 ครั้ง (ร้อยละ 26.70) และแบ่งกลุ่มตามหน้าที่ทางความหมายได้เป็น  5 กลุ่ม ดังแสดงใน
ตารางที ่1 
 
ตารางที ่1  แสดงอัตราการปรากฏของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จ าแนกตามหน้าที่ความหมาย 
 

ประเภทของค าเลียนเสียงธรรมชาติ จ านวน (ค า) ร้อยละ ปรากฏ (คร้ัง) ร้อยละ 
ค าเลียนเสียง 440 65.87 1,068 73.30 
  1) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ 133 19.91 310 21.28 
  2) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป 307 45.96 758 52.02 
ค าแสดงสภาพ 228 34.13 389 26.70 
  1) ค าแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต 42 6.29 57 3.91 
  2) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต 117 17.51 186 12.77 
  3) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก 69 10.33 146 10.02 

รวม 668 100.00 1,457 100.00 
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   จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ค าเลียนเสียงธรรมชาติประเภทค าเลียนเสียง จ าแนกตามบริบทการใช้ได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) พบจ านวน 307 ค า (ร้อยละ 45.96) ปรากฏใช้ 758 ครั้ง (ร้อยละ 52.02) ใน
จ านวนที่มากกว่า 2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) ซึ่งพบจ านวน 133 ค า (ร้อยละ 19.91) ปรากฏใช้ 310 ครั้ง (ร้อยละ 
21.28) ส าหรับค าเลียนเสียงธรรมชาติประเภทค าแสดงสภาพ จ าแนกตามบริบทการใช้ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ค าแสดงท่าทาง
สิ่งมีชีวิต (Giyoogo) พบจ านวน 117 ค า (ร้อยละ 17.51) ปรากฏใช้ 186 ครั้ง (ร้อยละ 12.77) เป็นจ านวนมากที่สุด 2) ค าแสดง
อารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo) พบจ านวน 69 ค า (ร้อยละ 10.33) ปรากฏใช้ 146 ครั้ง (ร้อยละ 10.02) และ 3) ค าแสดงสภาพ
สิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) พบจ านวน 42 ค า (ร้อยละ 6.29) ปรากฏใช้ 57 ครั้ง (ร้อยละ 3.91) เป็นจ านวนน้อยที่สุด ตามล าดับ 
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค าเลียนเสียงธรรมชาติทั้ง 5 กลุ่ม พบว่าค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) พบ   มาก
ที่สุด ร้อยละ 45.96 ปรากฏใช้ร้อยละ 52.02 รองลงมาคือค าเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) พบร้อยละ 19.91 ปรากฏใช้ร้อยละ 
21.28 ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) พบร้อยละ 17.51 ปรากฏใช้ร้อยละ 12.77 และค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo) 
พบร้อยละ 10.33 ปรากฏใช้ร้อยละ 10.02 ตามล าดับ ส่วนค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) พบน้อยที่สุด ร้อยละ 6.29 
ปรากฏใช้ร้อยละ 3.91 ดังแสดงในแผนภาพที ่1 
 
 
 
 
                                  ร้อยละ 
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ภาพที่ 1  การเปรียบเทียบอัตราการปรากฏของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จ าแนกตามหน้าท่ีความหมาย 
 
   ตัวอย่างค าเลียนเสียงธรรมชาติทั้ง 5 กลุ่ม  
 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) ที่พบใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ドッ (do!) “เสียงของเด้งกระทบพื้น” 
ปรากฏใช้ 19 ครั้ง ピンポン (pinpon) “เสียงปิ๊งป่อง” ปรากฏใช้ 18 ครั้ง ドドドド (dodododo) “เสียงวิ่งแรง ๆ เร็ว ๆ” 

ค าเลียนเสียงธรรมชาติ 
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ปรากฏใช้ 17 ครั้ง ガシャ (gasha) “เสียงน้ ากระจาย” ปรากฏใช้ 16 ครั้ง パアアン (paaan) “เสียงหวดบอล” ปรากฏใช้ 16 
ครั้ง 
   2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ (Giseigo) ที่พบใช้มากท่ีสุด 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) ค าแสดงท่าทางของสิ่งมีชีวิต (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) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo) ท่ีพบใช้มากที่สุด 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) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) ที่พบใช้มากที่สุด 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) “คว่ า 
เทราด” ปรากฏใช้ 3 ครั้ง 
 2. การเปรียบเทยีบอัตราการปรากฏของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว 
   อัตราการปรากฏของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว ได้แก่ แนวกีฬา แนวตลกแนวต่อสู้ 
แนววิทยาศาสตร์ และแนวสืบสวน แสดงในตาราง 2  
 
 
ตารางที ่2  อัตราการปรากฏของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จ าแนกตามแนวหนังสือการ์ตูน 
 
 ค าเลียนเสียง ค าแสดงสภาพ รวม 

Giseigo Giongo Gitaigo Giyoogo Gijoogo 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แนวกีฬา จ านวน 14 23.73 34 57.63 2 3.39 5 8.47 4 6.78 59 8.83 
อัตราปรากฏ 66 29.20 135 59.73 2 0.88 10 4.42 13 5.75 226 15.51 

แนวตลก จ านวน 41 21.24 81 41.97 9 4.66 37 19.17 25 12.95 193 28.89 
อัตราปรากฏ 83 23.51 150 42.49 15 4.25 48 13.60 57 16.15 353 24.23 

แนวต่อสู้ จ านวน 19 13.97 66 48.53 9 6.62 31 22.79 11 8.09 136 20.36 
อัตราปรากฏ 47 15.61 183 60.80 9 2.99 47 15.61 15 4.98 301 20.66 

แนววิทยาศาสตร์ จ านวน 46 24.73 76 40.86 14 7.53 33 17.74 17 9.14 186 27.84 
อัตราปรากฏ 97 25.59 171 45.12 19 5.01 61 16.09 31 16.15 379 26.01 

แนวสืบสวน จ านวน 13 13.83 50 53.19 8 8.51 11 11.70 12 12.77 94 14.07 
อัตราปรากฏ 17 8.59 119 60.10 12 6.06 20 10.10 30 15.15 198 13.59 

รวม จ านวน 133 19.91 307 45.96 42 6.29 117 17.51 69 10.33 668 100.00 
อัตราปรากฏ    310 21.28 758 52.02 57 3.91 186 12.77 146 10.02 1,457 100.00 
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   จากตารางที ่2 แสดงให้เห็นว่า ค าเลียนเสียงธรรมชาติพบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแนวตลกเป็นจ านวนมากที่สุด 
193 ค า (ร้อยละ 28.89) รองลงมาคือ แนววิทยาศาสตร์ พบ 186 ค า (ร้อยละ 27.84) แนวต่อสู้ พบ 136 ค า (ร้อยละ 20.36) แนว
สืบสวน พบ 94 ค า (ร้อยละ 14.07) ส่วนแนวกีฬาพบค าเลียนเสียงธรรมชาติเป็นจ านวนน้อยท่ีสุด 59 ค า (ร้อยละ 8.83) ตามล าดับ 
   ในด้านอัตราการปรากฏนั้น พบว่าแนววิทยาศาสตร์ปรากฏใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติเป็นจ านวนมากที่สุด 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) ส่วนแนวสืบสวนปรากฏใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติเป็นจ านวนน้อยที่สดุ 198 ครั้ง (ร้อยละ 
13.59) ตามล าดับ  
                                 ร้อยละ 
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ภาพที่ 2  การเปรียบเทียบอัตราการปรากฏของค าเลียนเสยีงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญีปุ่่น จ าแนกตามแนวหนังสือ 

 
   เมื่อแยกพิจารณาหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแต่ละแนว ปรากฏผลดังนี้ 
   - แนวกีฬา พบค าเลียนเสียงธรรมชาติ เรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป  
ร้อยละ 57.63 2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 23.73 3) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 8.47 4) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
ร้อยละ 6.78 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 3.39  
     อัตราการปรากฏใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติเรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป 
ร้อยละ 59.73 2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 29.20 3) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก ร้อยละ 5.75 4) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต 
ร้อยละ 4.42 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต (ร้อยละ 0.88) 
   - แนวตลก พบค าเลียนเสียงธรรมชาติ เรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป ร้อย
ละ 41.97 2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 21.24 3) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 19.17 4) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
(ร้อยละ 12.95 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 4.66  
     อัตราการปรากฏใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติเรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป 
ร้อยละ 42.49 2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 23.51 3) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก ร้อยละ 16.15 4) ค าแสดงท่าทาง
สิ่งมีชีวิต ร้อยละ 13.60 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 4.25 

แนวหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 
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   - แนวต่อสู้ พบค าเลียนเสียงธรรมชาติ เรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป ร้อย
ละ 48.53 2) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 22.79 3) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 13.97 4) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
ร้อยละ 68.09 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 6.62  
     อัตราการปรากฏใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติเรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป 
ร้อยละ 60.80 2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 24.73 3) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 17.74 4) ค าแสดงอารมณ์
ความรู้สึก ร้อยละ 9.14 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 7.53 
   - แนววิทยาศาสตร์ พบค าเลียนเสียงธรรมชาติ เรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่ง
ทั่วไป ร้อยละ 40.86 2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 24.73 3) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 17.74 4) ค าแสดงอารมณ์
ความรู้สึก ร้อยละ 9.14 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 7.53  
     อัตราการปรากฏใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติเรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป 
ร้อยละ 45.12 2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 25.59 3) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก ร้อยละ 16.15 4) ค าแสดงท่าทาง
สิ่งมีชีวิต ร้อยละ 16.09 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 5.01 
   - แนวสืบสวน พบค าเลียนเสียงธรรมชาติ เรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป 
ร้อยละ 53.19 2) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ร้อยละ 13.83 3) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก ร้อยละ 12.77 4) ค าแสดงท่าทาง
สิ่งมีชีวิต ร้อยละ 11.70 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 8.51  
     อัตราการปรากฏใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติเรียงล าดับจากจ านวนมากไปน้อย ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป 
ร้อยละ 60.10 2) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก ร้อยละ 15.15 3) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 10.10 4) ค าเลียนเสียงคนและ
สัตว์ ร้อยละ 8.59 และ 5) ค าแสดงสภาพของสิ่งไม่มีชีวิต ร้อยละ 6.06 
   
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
1. ค าเลียนเสียงธรรมชาติซึ่งช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านให้เห็นภาพและการสื่อความหมายที่ชัดเจนข้ึน พบใช้ในหนังสือ

การ์ตูนภาษาญี่ปุ่น รวม 668 ค า มีอัตราการใช้ 1,457 ครั้ง ซึ่งถือเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับที่ Imaneko (2017) ได้กล่าวไว้ว่า 
ค าเลียนเสียงธรรมชาติถูกน ามาใช้บ่อยในหนังสือการ์ตูน โดยจะท าให้ผลงานเขียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่แสดงภาพให้
ผู้อ่านดูเท่านั้นแต่มีความหมายที่โดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะ ค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนจึงถูกเรียกอีกอย่างว่า “ค า
อุปมาอุปไมย” หรือ “ค าเปรียบ” นอกจากนี้ ค าเลียนเสียงธรรมชาติที่พบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นปรากฏเป็นค าเลียนเสียง
มากกว่าค าแสดงสภาพนั้น อาจเนื่องมาจากในหนังสือการ์ตูนเน้นการใช้ภาพในการสื่อเรื่องราวอยู่แล้ว จึงต้องมีการน าค าเลียนเสียง
เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มเสียงและสร้างจิตนาการให้กับผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ Imaneko (2017) ได้กล่าวไว้ว่า ค าเลียน
เสียงมีจ านวนมากกว่าค าแสดงสภาพ เนื่องจากประโยคธรรมดาในหนังสือการ์ตูนไม่สามารถอธิบายถึงเสียงได้ เช่น ドラゴンが勢
いよく降りてきた (Doragon-ga ikioi yoku oritekita) “มังกรบินลงมาที่พื้นอย่างดุดัน” หากเป็นนวนิยายอาจอธิบายด้วย
ป ระ 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 จึงต้องใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติเป็นการให้ล าดับในการแสดง 

2. ค าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จ าแนกตามหน้าที่ทางความหมายได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่ ค าเลียนเสียงและค าแสดงสภาพ และแบ่งกลุ่มตามบริบทการใช้ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ 
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(Giseigo) 2) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) 3) ค าแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) 4) ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) 
และ 5) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก (Gijoogo) ซึ่งสอดคล้องกับการจ าแนกค าเลียนเสียงธรรมชาติของ Kindaichi (1978) Vookaa 
(2001) Yusan (2015) และ Kristen (2015) โดยพบว่าค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) พบมากที่สุดในกลุ่มค าเลียนเสียง 
ในขณะที่ค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) พบมากที่สุดในกลุ่มค าแสดงสภาพ อย่างไรก็ตาม ค าเลียนเสียงธรรมชาติบางค าอาจ
ใช้ได้หลากบริบท เช่น ค า ブンブン (bunbun) ที่พบในหนังสือการ์ตูนแนวกีฬา เมื่อปรากฏในตอนที่มีการหวดลูกเทนนิส จะ
แสดงความหมาย “เสียงหวดลมฟึ่บ ๆ” ซึ่งจัดเป็นค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป แต่เมื่อปรากฏในตอนที่มีกลุ่มคนรวมตัวกัน จะแสดง
ความหมาย “เสียงกลุ่มคนหึ่ง ๆ” ซึ่งจัดเป็นค าเลียนเสียงคนและสัตว์ หรือค า バリバリ、ばりばり(baribari) ที่พบในหนังสือ
การ์ตูนแนววิทยาศาสตร์ จะแสดงความหมาย “(ท างาน) อย่างแข็งขัน” ซึ่งจัดเป็นค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิต แต่เมื่อพบในหนังสือ
การ์ตูนแนวต่อสู้ จะแสดงความหมาย “เสียงของแข็งร้าวเปรี๊ยะ ๆ” ซึ่งจัดเป็นค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป สอดคล้องตามแนวคิด
ของ Kindaichi (1978)  

3. จากผลการวิจัยที่พบว่าจ านวนค าเลียนเสียงธรรมชาติที่พบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นไม่แสดงความสัมพันธ์ใน
ลักษณะแปรผันกับอัตราการปรากฏหรือความถี่ในการใช้ค าเสมอไป เช่น ในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแนวกีฬาพบใช้ค าเลียนเสียง
ธรรมชาติเพียง 59 ค า แต่มีความถี่ในการใช้สูงถึง 226 ครั้ง ขณะที่ในแนวสืบสวนพบใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ 94 ค า ซึ่งมากกว่า
ในแนวกีฬา แต่กลับมีความถีใ่นการใช้เพียง 198 ครั้ง ซึ่งน้อยกว่าในแนวกีฬา ส่วนหน่ึงอาจเนื่องมาจากหนังสือการ์ตูนแนวกีฬาเน้น
แต่กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาจึงเป็นการกระท าที่เกิดเป็นเสียงหรือสภาพเดิม ๆ ค าเลียนเสียงธรรมชาติจึงปรากฏน้อย ส่วนในหนังสือ
การ์ตูนภาษาญี่ปุ่นแนวตลกที่ปรากฏค าเลียนเสียงและค าแสดงสภาพในจ านวนมากที่สุด อาจเนื่องมาจากหนังสือการ์ตูนแนวตลก
เน้นความผ่อนคลายและความสนุกสนานจึงจ าเป็นต้องใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติจ านวนมากเพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่านให้ผู้อ่าน
รู้สึกสนุกมากยิ่งข้ึน   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ค าเลียนเสียงธรรมชาติที่พบในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น จ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามหน้าที่ทางความหมาย 
ได้แก ่ค าเลียนเสียงและค าแสดงสภาพ โดยค าเลียนเสียงปรากฏจ านวนค าศัพท์และความถี่ในการใช้มากกว่าค าแสดงสภาพ  

2. ค าเลียนเสียงธรรมชาติจ าแนกตามบริบทการใช้เป็น 5 กลุ่ม กล่าวคือ ค าเลียนเสียง แบ่งออกเป็น 1) ค าเลียนเสียงคน
และสัตว์ (Giseigo) และ 2) ค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) โดยค าเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไปปรากฏค าศัพท์และความถี่
มากกวา่ค าเลียนเสียงคนและสัตว์ ในขณะที่ค าแสดงสภาพ แบ่งออกเป็น 1) ค าแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต (Gitaigo) 2) ค าแสดงท่าทาง
สิ่งมีชีวิต (Giyoogo) และ 3) ค าแสดงอารมณ์ความรู้สกึ (Gijoogo) โดยค าแสดงท่าทางสิ่งมีชีวิตปรากฏค าศพัท์และความถี่มากท่ีสดุ 
รองลงมาคือ ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึกและค าแสดงสภาพสิ่งไม่มีชีวิต ตามล าดับ 
 3. การเปรียบเทียบค าเลียนเสยีงธรรมชาติที่พบในหนังสือการต์ูนภาษาญี่ปุ่น 5 แนว พบว่าแนวตลกและแนววิทยาศาสตร์
มีอัตราการปรากฏมากที่สุดสลับด้านกัน กล่าวคือ แนวตลกปรากฏค าศัพท์เป็นจ านวนมากท่ีสุดแต่ปรากฏความถี่เป็นอันดับที่สอง 
ในขณะที่แนววิทยาศาสตร์ปรากฏจ านวนค าศัพท์เป็นอันดับที่สองแต่ปรากฏความถีเ่ป็นจ านวนมากที่สุด ส่วน แนวต่อสู้ปรากฏทั้ง
ค าศัพท์และความถี่เป็นอันดับที่สาม รองลงมาจากแนวตลกและแนววิทยาศาสตร์   
 
กิตติกรรมประกาศ 
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งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จด้วยดีด้วยการสนับสนุนจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจนท าให้งานวิจัยนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 
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THE PARTICIPATION OF PEOPLE IN THE FOLKWAY TOURISM MANAGEMENT  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น   

จ.สุโขทัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน จ านวน 254 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ท าการศึกษาและเก็บข้อมูล 
เมื่อเดือนกันยายน 2560 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 57 – 60 ปี  การศึกษา
ระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพทอผ้า ปั่นด้าย ขับรถพานักท่องเที่ยวไปจุดชมวิว การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว พบว่า อยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการท านุบ า รุงรักษาในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหลง่ท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมกันปฏิบัติตามแผน
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการให้ข้อเสนอแนะ และการมีส่วน
ร่วมใน การร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ : 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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บทน า   
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาการท่องเที่ยววิถีชุมชนในประเทศไทยได้รับความสนใจจากท้ังภาครัฐบาลและเอกชน
เป็นอย่างสูง ดังจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกิดขึ้นมากมายและกิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมุ่งไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีชนบท ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สัมผัสและช่ืนชมกับวิถีชุมชนได้อย่างเต็มที่ แต่ใน
ขณะเดียวกันหากไม่มีการจัดการท่องเที่ยวที่ดีก็จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและระบบนิเวศในท้องถิ่นได้ 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จึงได้ด าเนินการก าหนดนโยบายการท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่มีที่มาจากนโยบายกฎหมายและแผนพัฒนา
ของประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้านการจัดการป่าไม้ นโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นโยบายด้านการพัฒนาคนและการมีส่วนร่วมและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
เป็นกรอบในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และเกิดความ
สมดุล (The tourism authority of Thailand, 1996) หากอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ความส าคัญแต่เพียงกิจกรรมที่
เป็นตัวเงินสิ่งต่าง ๆ ที่ควรคู่แก่สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมก็ถูกท าลายหรือลดทอนคุณค่า
ลงจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวนั้น ๆ ท าให้คุณค่าสถานที่ท่องเที่ยวสูญหายไปด้วย ชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตใน
การด ารงอยู่จึงได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงนับได้ว่า เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่ยั่งยืนในสังคม 
เช่น ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ทางธรรมชาติ การท าลายสภาพแวดล้อมของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณภาคเหนือซึ่งมีการแข่งขันในทางด้านการตลาดสูงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ มีผลต่อ
การด ารงชีวิตของหมู่บ้านเป็นต้น (Arcranon et al., 2000) 
 ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่ง
ส าคัญมาก เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่นมีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงสามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน เพื่อเป็นจุดการขายทางการ
ท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาชุมชนเพื่อน าไปสู่การจัดการวิถีชุมชน ควรเริ่มจากความ ต้องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนเองเห็นได้ว่าหากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นแล้วการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนจะประสบ
ผลส าเร็จยาก เพราะว่าชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติถูกท าลาย 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมจะได้รับผลกระทบโดยตรงต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพิทักษ์รักษาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นจะ
เกิดขึ้นไม่ได้หากประชาชนท้องถิ่นไม่มีความรัก ความหวงแหน ความรู้สึกพ่ึงพิงและใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งการมีส่วน
ร่วมของชุมชนนั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน (Mahapitakate, 1995) 
 บ้านนาต้นจั่น ตั้งอยู่ในต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นชุมชมดั้งเดิม ส่วนใหญ่อพยพมาจาก
เมืองทางภาคเหนือและเมืองลับแล ภาษาที่ใช้เป็นภาษาเหนือ หมู่บ้านนาต้นจั่นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีประชากร 270 ครัวเรือน 
มีต้นจั่นขึ้นอยู่มากมาย จึงตั้งช่ือหมู่บ้านว่า บ้านนาต้นจั่น ประกอบอาชีพท านา ท าสวน ผลไม้ ปลูกกล้วย ลางสาด ทุเรียน 
อาชีพเสริมคือ อาชีพทอผ้า จักสาน ท าหัตถกรรมจากตอไม้ นับถือศาสนาพุทธ มีความเช่ือเรื่องผีและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตาม
บรรพบุรุษ  ชุมชนอยู่กันแบบพี่แบบน้อง เอื้ออาทรต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บ้านนาต้นจั่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร โดยได้จัดที่พัก
เป็นแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักร่วมกับเจ้าของบ้านท ากิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน   
      กิจกรรมท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น ได้แก่ ป่ันจักรยานชมวิถีชุมชนในหมู่บ้าน ชมสวนผลไม้และท้องทุ่ง เรียนรู้การท าผ้า
หมักโคลน ชมกระบวนการทอผ้า ชมการสาธิตท าตุ๊กตาบาร์โหน ชมกลุ่มท าหัตถกรรมจากตอไม้บ้านนาต้นจั่น ชิมข้าวเปิ๊บ  
ณ ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น ลานตะเลิ๊บเปิ๊บ ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกท่ีจุดชมวิวห้วยต้นไฮ เป็นต้น 
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลจากการวิจัยนั้นก็จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงผล
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องที่มีภารกิจหลักสามารถน าผลจากการวิจัยไปส่งเสริมพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท าให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านบ้านนาต้นจั่น อีกท้ังยังจะเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชน ของชุมชนอื่น  ๆ ที่สนใจ
ต่อไป วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น     
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ประชาชนท้ังหมดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ าเภอศรสีัชนาลยั จังหวัดสุโขทัย ในปี 
พ.ศ. 2559 ชุมชนบ้านนาต้นจั่น มีประชากรทั้งหมด 736 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย ตามตารางแสดงขนาด
ของกลุ่มประชากรของ Darwin Hendel ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 254 คน 

 

เคร่ืองมือในการใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างข้อ

ค าถามตามขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1   เป็นค าถามข้อมูลทั่วไป ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปิด มีจ านวน ทั้งสิ้น  6 ข้อ 

ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบล
บ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมมาก 
3 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
1 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

การแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายระดับการมีส่วนร่วม  ได้เฉลี่ยคะแนนออกมาเป็น 5 ระดับ 
ค านวณดังนี ้

อันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ าสุด    =      5 – 1    =   0.80 
     จ านวนช้ัน            5 

จะได้ช่องอันตรภาคชั้นเท่ากับ  0.80 คะแนน แล้วจึงน ามาจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของระดับ
ค่าเฉลี่ย (Descriptive rating = DR) ได้ดังนี ้
  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีระดบัการมสี่วนร่วมมากท่ีสดุ 

3.41 – 4.20 หมายถึง  มีระดบัการมสี่วนร่วมมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง  มีระดบัการมสี่วนร่วมปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง  มีระดบัการมสี่วนร่วมน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง  มีระดบัการมสี่วนร่วมน้อยท่ีสุด 
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ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ท าการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560 โดยใช้แบบสอบถาม 
จ านวน 254 ชุด 

2. น าแบบสอบถามที่ได้ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง มาตรวจสอบความถูกต้องและประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ มาวิเคราะห์ แปลผล สรุป และรายงานผลการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน จะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ 
ในการหาค่าความถี่และร้อยละ 
 2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชน จะน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาโดยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ ในการหาค่าความถี่และร้อยละ 
 3. ข้อเสนอแนะ จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม แล้วน ามาสรุปประเด็น 
โดยการสังเคราะห์เนื้อหาด้วยการจัดล าดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 5 ด้าน เพื่อน าเสนอผลจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนในการท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคล (n=254) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

ชาย 104 40.90 
หญิง 150 59.10 
รวม 254 100.00 

อายุ  
ต่ ากวา่ 18 ป ี 15 5.90 
20 - 30 ปี 56 22.00 
31 - 40 ป ี 30 11.80 
41 - 50 ปี 68 26.80 
51 - 60 ปี 81 31.90 

มากกว่า 60 ป ี 4 1.60 
รวม 254 100.00 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรอืต่ ากว่า 197 77.60 

มัธยมศึกษา 41 16.10 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 6 2.40 

ปริญญาตร ี 7 2.80 
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   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 - 60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า มี
สถานภาพ สมรส ส่วนใหญ่ท าอาชีพอื่น ๆ (ทอผ้า ปั่นด้าย ขับรถพานักท่องเที่ยวไปจุดชมวิว) และส่วนใหญ่มีรายได้ 3,000-
6,000 บาทต่อเดือน  
 

  ตอนที ่2   ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่นต าบลบ้าน
ตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 

 ตารางที่ 2  การร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมสี่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ (n = 254) 
 

รายงานการประเมิน 
x  S.D. การแปลผล 

การร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ 

1.กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานชมท้องไร่ท้องนา 
กิจกรรมชมกระบวนการทอผ้า ผลติผ้าหมักโคลน เป็นต้น 

4.11 0.87 มาก 

2.การเตรียมความพร้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 4.03 0.88 มาก 

สูงกว่าปริญญาตร ี 3 1.20 
รวม 254 100.00 

สถานภาพ   
โสด 86 33.90 
สมรส 140 55.10 
หย่าร้าง 8 3.10 
แยกกันอยู ่ 20 7.90 

รวม 254 100.00 
อาชีพ   

ท านา 26 10.20 
ท าไร ่ 28 11.00 

ท าสวน 49 19.30 
ค้าขาย 49 19.30 

รับจ้างทั่วไป 27 10.60 
รับราชการ 7 2.80 

อื่นๆ... 68 26.80 
รวม 254 100.00 

รายไดต้่อเดือน   
ต่ ากวา่ 3,000 บาท 26 10.20 
3,000-6,000 บาท 171 67.30 
6,001-8,000 บาท 40 15.70 
8,001-10,000 บาท 5 2.00 
10,001-15,000 บาท 6 2.40 
มากกว่า 15,000 บาท 4 1.60 

ไม่มีรายได้ 2 0.80 
รวม 254 100.00 
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3.การวางแผนการจดัการแหล่งทอ่งเที่ยวประจ าปรี่วมกับคนในชุมชน 4.02 0.90 มาก 
4.ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในแหล่งท่องเที่ยว 3.95 0.95 มาก 

รวม   4.03   0.90 มาก 

 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานชมท้องไร่ท้องนา กิจกรรมชมกระบวนการทอผ้า ผลิตผ้าหมักโคลน เป็นต้น 
 
ตารางที่ 3  การร่วมกันปฏิบัติตามแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม   (n = 254) 

 

 
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมกันปฏิบัติตามแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ท่านมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติตาม พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  มากที่สุดคือ การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การบริการห้องน้ า ท่ีพัก โฮมสเตย์ ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง ร้านอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น เป็นต้น และกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานชมท้องไรท้องนา กิจกรรมชม กระบวนการทอผ้า ผลิตผ้า
หมักโคลน เป็นต้น 

 
 

 
 
ตารางที่ 4  การร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (n = 254) 

รายงานการประเมิน 
x  S.D. การแปลผล 

การร่วมกันปฏิบัติตามแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ท่านมีส่วนร่วมในการปฏบิัติตาม 
1.การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การบริการห้องน้ า ที่พัก 
โฮมสเตย์ ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง ร้านอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น เป็นต้น 

4.11 0.91 มาก 

2.กิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปัน่จักรยานชมท้อง
ไรท้องนา กิจกรรมชม กระบวนการทอผ้า ผลิตผ้าหมักโคลน เป็นต้น 

4.11 0.89 มาก 

3.การประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ เช่น ศูนย์อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ส านักงาน
เกษตรจังหวัด เป็นต้น 

3.99 0.93 มาก 

4.การสนับสนุนงบประมาณวสัดุหรืออุปกรณต์่างๆ ในการจดัการแหล่งท่องเที่ยว 3.94 0.92 มาก 
รวม  4.04     0.91 มาก 

รายงานการประเมิน 
x  S.D. การแปลผล 

การร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจดัการแหล่งท่องเที่ยว 

1.ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พัก บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

4.11 0.87 มาก 

2.ได้รับผลประโยชน์จากการจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกประจ าท้องถิ่น 4.16 0.86 มาก 
3.ได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งรายได้จากการขายของร้านอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น 4.15 0.90 มาก 
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 การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่าประชาชนมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มากท่ีสุดคือ ได้รับผลประโยชน์จากการจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกประจ าท้องถิ่น  
 
ตารางที่ 5 การร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (n = 254) 
 

รายงานการประเมิน 
x  S.D. การแปลผล 

การร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
1.การติดตามและประเมินผลด้านการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3.84 1.01 มาก 

2.การติดตามและประเมินผลด้านปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

3.79 0.99 มาก 

3.การติดตามและประเมินผลด้านข้อมูลสถิตติ่าง ๆ เช่น สถิตินักท่องเที่ยว ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อแหลง่ท่องเที่ยว เป็นต้น 

3.85 0.91 มาก 

4.การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กจิกรรมปั่นจักรยาน
ชมท้องไร่ท้องนา กิจกรรมชมกระบวนการทอผ้า ผลิตผ้าหมักโคลน เป็นต้น 

3.95 0.95 มาก 

รวม   3.86   0.97 มาก 

    การประเมินการมีส่วนรว่มของประชาชนด้านการร่วมติดตามและประเมนิผลในการจัดการแหลง่ท่องเที่ยว พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากปัจจัยที่มากที่สุดคือ การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมปั่นจักรยานชมท้องไร่ท้องนา กิจกรรมชมกระบวนการทอผ้า ผลิตผ้าหมักโคลน เป็นต้น 

 

ตารางที ่ 5  การร่วมกันท านุบ ารุงรักษาในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (n = 254) 

 การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมท านุบ ารุงรักษาในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่าประชาชนมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มากท่ีสุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ร้านค้าสวสัดิการของหมู่บ้าน 
4.ได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งรายได้จากเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

4.05 0.93 มาก 

5.ได้รับผลประโยชน์จากการเข้ารว่มเป็นบุคลากรประจ าแหล่งท่องเที่ยว 4.10 0.90 มาก 
รวม 4.10 0.89 มาก 

รายงานการประเมิน 
x  S.D. การแปลผล 

การร่วมกันท านุบ ารุงรักษาในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
1.มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดลอ้มของแหล่งท่องเที่ยว 4.49 0.66 มาก 
2.ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4.52 0.65 มากที่สุด 
3.ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การท าผ้าหมักโคลน การท าข้าวเปิ๊บ ที่มีอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชน 

4.48 0.71 มาก 

รวม   4.50   0.67 มาก 
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อภิปรายผล  
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก  อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จ านวน 5 ด้าน พบว่า ภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากทั้ง 5 ด้านนั้น 
ด้านการร่วมกันท านุบ ารุงรักษาในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เป็นด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือด้านการร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การร่วมกันปฏิบัติตามแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
การร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในการให้ข้อเสนอแนะและการร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว ทั้งนี้การที่ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรักใคร่สามัคคีกัน 
จึงท าให้การท างานรวมกันเป็นผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งวิทย์ ตรีกุล ( 2558 ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนบึงพลาญชัย
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนในชุมชนบึงพลาญชัย มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การร่วมรับผลประโยชน์ 
และการติดตามตรวจสอบ มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมี
ความสมดุล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้านและมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามตรวจสอบ และคมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) ได้ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้ าวัดตะเคียน อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 36 - 50 ปี สถานภาพสมรส โดยส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผู้
ที่พักอาศัยมากกว่า 10 ปี และไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมหรือองค์กรใด ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ าวัดตะเคียน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ า
วัดตะเคียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของการมีส่วนร่วม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากที่สุดโดยรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมี
ส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ ในด้านความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน พบว่า
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 15.28 (ระดับความรู้ความเข้าใจ
มาก) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิกร มาเอียด (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวของ
เทศบาล ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.2) 
อายุไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 34.8) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 26.1) ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 30.4) 
และอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ก าเนิด (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 และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนกับการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลสรุป
ข้างต้น หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน องค์กรต่าง ๆที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือในการปรับปรุง พัฒนา หาแนวทางเพิ่มศักยภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆให้มากยิ่งขึ้นจึงจะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดผลดีแบบ
ยั่งยืนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับอรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม”ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนคลองโคลน พบว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับดี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและการชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นประกอบกับได้มีการก าหนดแผนงานจัดกิจกรรมที่ช่วย
ให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว และที่ส าคัญมีการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน
ท้องถิ่นโดยมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวด้วยสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ทางสื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนคลอง
โคลนนั้น ต้องการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้ประกอบการโฮมสเตย์และรีสอร์ทต้องการโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์การปลูก
ป่าชายเลนให้มีอย่างต่อเนื่อง   
 
สรุปผลการวิจัย   
 สรุปผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่าง 254 คน จากประชากรบ้านนาต้นจั่นจ านวน  750 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 57 – 60 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพ ทอ
ผ้า ปั่นด้าย ขับรถพานักท่องเที่ยวไปจุดชมวิว มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000 – 6,000 บาท   
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนา
ต้นจั่น จ.สุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรมได้แก่ การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงรักษา
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว รองลงมา คือการมีส่วนร่วมในการร่วมกันใช้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วน
ร่วมกันปฏิบัติตามแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมกันวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการให้
ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมในการร่วมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผูท้ี่มีสว่นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชน 
2. หากจะพัฒนาให้การท่องเที่ยววิถีชุมชนให้อยู่ในระดับสากล ควรท าวิจัยเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน และบริษัทน าเที่ยว เพื่อท่ีจะได้รับทราบมุมมองที่หลากหลาย 
จะได้สามารถน าไปพัฒนาให้ครบทุกด้าน 
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การใช้เกมค าศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัดน่าน 

THE USING OF VOCABULARY GAMES TO DEVELOP ENGLISH VOCABULARY LEARNING  
OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS AT BAN HUA WIANG NUEA SCHOOL, NAN PROVINCE 

 

    ศิวลี ไชยค า*  จุไรรัตน์  สวสัดิ์ และ พิมพร บัวแสน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน  

        *corresponding author e-mail: siwalee@rmutl.ac.th 
  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เกมค าศัพท์ในการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนและ
ศึกษาความความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเกมค าศัพท์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัดน่าน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แผนการเรียนรู้โดยใช้เกมค าศัพท์ จ านวน 7 แผน แบบทดสอบท้ายบท 7 ชุด แบบทดสอบหลังเรียน 1 ชุด และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมค าศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า การใช้เกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบการสอน 
สามารถพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ โดยมีประสิทธิภาพ 89.08/82.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้คือ 
80/80 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมค าศัพท์ประกอบการสอนโดยรวม
อยูใ่นระดับมาก (x ̄= 4.4) 

ค าส าคัญ : เกมค าศัพท์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

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  
(x ̄= 4.4). 
 

Keywords : vocabulary games, English vocabulary, English Vocabulary Learning 
 
บทน า   
 สังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆโดยเ ฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีอันทันสมัย ท าให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูล ข่าวสาร จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
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จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอย่างรวดเร็ว และการติดต่อสื่อสารนั้นจ าเป็นต้องมีภาษาเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทีค่นต่างชาติต่างภาษาใช้ติดต่อสื่อสารกันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ข้อมูล ข่าวสารกว่าร้อย
ละ 80 จึงเป็นภาษาอังกฤษ และประเทศส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้งกลุ่มประเทศในอาเซียนได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ในการติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาบังคับอันดับแรกที่ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศประชาคมอาเซียนจะต้องฝึกฝน
และพัฒนาขีดความสามารถเคียงคู่ไปกับภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจ าชาติของตน (จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย, 2559) ประเทศไทย
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษา และการเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยได้พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่
ดีต่อภาษาต่างประเทศ แสวงหาความรู้  ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังประชาคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
จึงท าให้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบันเป็นแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทักษะทั้ง 4 
ด้านในตัวผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งความรู้เรื่องค าศัพท์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับทักษะทั้ง 4 ด้าน เพราะเรา
จะไม่สามารถฟังและอ่านได้อย่างเข้าใจ พูดและเขียนสื่อความหมายตามที่ต้องการได้เลยหากเราไม่รู้ค าศัพท์เป็นพื้นฐานเสียก่อน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (กนิษฐา ระเวช. 2543) พบว่าการ
สอนค าศัพท์มีความจ าเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ภาษา เพราะค าศัพท์เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ทั้งนี้เป็นเพราะค าศัพท์เป็นหน่วยหนึ่ง ในโครงสร้างของภาษาที่เป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาที่ผู้เรียนจะน ามาสร้างเป็นวลี หรือ
ประโยคในการพูดหรือเขียน และการฟังหรืออ่านน้ันค าศัพท์จะเป็นส่วนประกอบของข้อความที่สื่อสาร 
 อย่างไรก็ตามนักเรียนไทยก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านอยู่ เห็นได้จากผลการสอบ o-net ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) พบว่าวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนน
เฉลี่ย  34.59 ซึ่ งน้ อยกว่าทุกวิชาที่ จั ดสอบ  สาเหตุหลักมาจากนักเรียนไม่ รู้ความหมายค าศัพท์  ซึ่ งก็ตรงกับ  สมุทร  
เซ้นเชาวนิช (2540) ที่กล่าวถึงปัญหาอันเนื่องมาจากค าศัพท์ว่า อุปสรรคอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของนักศึกษาไทยเวลาอ่าน
ภาษาอังกฤษคือ อ่านแล้วไม่เข้าใจเรื่องราว ทั้งนี้เนื่องมาจากแปลความหมายของค าศัพท์ไม่ได้ หรือไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์
ในข้อความนั้น ซึ่งตรงกับ รุ่งรัตน์ ศรีไพร (2540) ที่กล่าวว่าในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศสิ่ง
ส าคัญคือการพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค าศัพท์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ถ้านักเรียนไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์ก็จะฟังไม่รู้เรื่อง 
จับใจความไม่ได้ ใช้ผิดความหมายท าให้การสื่อสารไม่ประสบความส าเร็จ ส่วนในด้านการเขียนนั้นนักเรียนจะสะกดค าไม่ถูกต้อง
และเขียนไม่ได้ใจความที่ชัดเจน กล่าวคือ ถ้านักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์แล้ว การเรียนภาษาอังกฤษท้ังการพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียน ย่อมไม่ประสบผลส าเร็จ  ความรู้เรื่องค าศัพท์จึงเป็นเรื่ องส าคัญในการเรียนภาษา ดังที่ น้ าทิพย์ น าเพชร (2541) 
กล่าวว่า นักเรียนคนใดมีพัฒนาการทางภาษาดีมาตั้งแต่เดก็ คือ รู้ค าศัพท์มากพอกับวัยของตน สามารถน าศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
นักเรียนคนน้ันจะเข้าใจความคิดของผู้อื่นและสิ่งแวดลอ้มจนสามารถสื่อความหมาย หรือแสดงความต้องการของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุภาพ ดลโสภณ (2542 : 45) พบว่าเด็กไม่มีความแม่นย าหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์แล้ว 
เด็กจะเรียนภาษาให้ได้ดีทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนนั้นจะเป็นไปได้ยาก 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยค้นคว้าวิธีการต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาและพบว่าการใช้เกมค าศัพท์เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาอังกฤษของนักเรียน เพราะท าให้นักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน อยากรู้ อยากเรียน รู้สึกผ่อนคลาย
อารมณ์ตึงเครียด และยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและจดจ่อในการเรียน ส่งเสริมการแสดงออกอย่างเต็มความสามารถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์มากข้ึน จดจ าค าศัพท์ได้ดีและสามารถน าไปใช้ได้ทั้งในการพูด ฟัง อ่านและเขียน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงต่อไป และยังเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเกม
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบการสอนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dickerson (1997), Pinter (1998), วรรณพร ศิลา
ขาว (2538), ส าเนา ศรีประมงค์  (2547), บุษรีย์ ฤกษ์เมือง(2552) และ อมรรัตน์ ฉัตรดอน (2553) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการ
สอนโดยใช้เกมค าศัพท์ประกอบกับการสอนวิธีปกต ิพบว่าเกมค าศัพท์สามารถพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และความ
คงทนในการจดจ าค าศัพท์ได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้เกมค าศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เกมค าศัพท์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน และศึกษาความความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเกมค าศัพท์ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัดน่าน จ านวน 8 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 1. แผนการเรียนรู้โดยใช้เกมค าศัพท์จ านวน 7 แผน  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อเกมค าศัพท ์
 การสร้างเคร่ืองมือ 
 1. แผนการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน คือ 1) เรื่อง My Family ใช้เกมบิงโก(Bingo Game) 2) เรื่อง Big and small 
animals ใช้เกมคิดเร็ว(Fast Thinking Game) 3) เรื่อง Feeling and Emotions  ใช้เกมกระซิบ (Whisper Game) 4) เรื่อง 

Classroom ใช้เกมจับคู่ค าศัพท์(Matching Game) 5) เรื่อง My body ใช้เกมปริศนาอักษรไขว้ ใช้เกม(Crossword Game) 6) 
เรื่อง season ใช้เกมสร้างค าศัพท์(Word building Game) 7) เรื่อง Fruit ใช้เกมเกมสะกดค า(Spelling Game) มีขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หนังสือเรียน ขอบข่ายเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
2) ก าหนดเนื้อหาที่จะสอน 3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเลือกเกมค าศัพท์ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เกมที่เลือกมาจะใช้ในขั้นฝึกหัด (Practice)  5) ก าหนดสื่อการเรียนการสอนและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 6) ท าการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญและน าผลมาพัฒนา
ปรับปรุง 7) สร้างสื่อการเรียนรู้ เช่น ใบความรู้ ใบงาน บัตรภาพ บัตรค า  
         2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2) ก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้จากเนื้อหาทั้ง 7 เรื่อง 3) สร้างข้อสอบตามเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งใช้ทดสอบ
ความสามารถด้านค าศัพท์ในเรื่องของความหมาย การสะกดค าและการใช้ค าในประโยค โดยมีข้อส ารอง 5 ข้อ  4) น าแบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความ
สอดคล้อง ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบแต่ละข้อ 5) น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 จ านวน 10 คน (นักเรียนเคยเรียนแล้วในช้ัน ป.6) แล้วน าผลมาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ โดยการหาค่าความยาก (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) แล้วตัดข้อท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ออก (p=.20-.80 r=.20-1.0) 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อเกมค าศัพท์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาหนังสือ ต ารา และเอกสารที่
เกี่ยวขอ้กับการสร้างแบบสอบถามความ 2) วิเคราะห์ความมุ่งหมายของงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 3) สร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเกมค าศัพท์ จ านวน 8 ข้อ เป็นลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ 4.50-5.00=มากที่สุด 3.50-4.49=มาก 

697 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

2.50-3.49=ปานกลาง 1.50-2.49=น้อย 1.00-1.49=น้อยที่สุด และเกมที่ชอบมากที่สุด พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรยีน 
4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาและน าไปปรับปรุงแก้ไข  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยน าแผนการเรยีนรูไ้ปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เริ่มจากช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรยีนการสอน การวัดผล
ประเมินผลให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนของแผนการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้น เมื่อสอนเสรจ็สิ้นแตล่ะแผน
นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท แต่ละแผนการสอนใช้เวลา 1 คาบ คาบละ 60 นาที 
 4. เมื่อสอนเสร็จสิ้นตามแผนการเรียนรู้ทั้งหมด 7 แผน นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อเกมค าศัพทท์ี่ผู้วิจัยใช้ประกอบการสอน 
 5. น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบของนักเรียนไปวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้วิธีทางสถิติ  และน าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปวิเคราะห์เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนต่อเกมค าศัพท์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้โดยใช้เกมค าศัพท์ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติในการทดสอบ
สมมุติฐาน E1/E2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532) 
 2. ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536)  
 4. ค่าความยากของแบบทดสอบ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)  
 5. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)  
 6. ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539) 
 
ผลการวิจัย  

หลังจากผู้วิจัยสอนตามแผนการเรียนรู้โดยใช้เกมค าศัพท์กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายครบท้ัง 7 แผนและทดสอบผลสัมฤทธิ์
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว 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  คะแนนการท าแบบทดสอบท้ายบทของนักเรียน 
 

คนที ่(N=10) บทท่ี1 บทท่ี2 บทท่ี3 บทท่ี4 บทท่ี5 บทท่ี6 บทท่ี7 
1 9 10 9 10 10 10 10 

2 10 9 8 9 9 9 9 
3 9 10 9 8 9 9 9 
4 8 9 9 9 10 9 9 
5 9 8 10 8 8 8 9 
6 8 7 7 8 7 7 8 
7 9 9 9 9 8 9 9 
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ตารางที่ 2  คะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีน 
 

 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเกมค าศัพท์ พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อเกมค าศัพท์อยู่ในระดับมาก ดังตาราง 3 
 

ตารางที ่3  ความพึงพอใจต่อเกมค าศัพท์ของนักเรียน 
 

8 10 10 9 10 9 10 10 

รวม (∑𝒙) 72 72 70 71 70 71 73 

เฉลี่ย 9 9 8.75 8.87 8.75 8.87 9.12 
E1 90 90 87.5 88.7 87.5 88.7 91.2 

ค่าเฉลี่ยรวมของE1 รวม7 แผนเท่ากับ 89.08 

คนที่(N=10) คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคะแนนเต็ม(B=30) 
1 26 
2 27 
3 22 
4 27 
5 27 
6 15 
7 28 
8 26 

รวม (∑𝑥) 198 

เฉลี่ย 8.25 
E2 82.5 

ความคิดเห็นต่อเกมค าศัพท์ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. เกมค าศัพท์ช่วยให้สะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง 4.1 มาก 
2. เกมค าศัพท์ช่วยให้รู้ความหมายของค าศัพท์ 4.3 มาก 
3. เกมค าศัพท์ช่วยให้จดจ าค าศัพท์ได้ง่ายและนานมากขึ้น 4.3 มาก 
4. เกมค าศัพท์ช่วยให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน 4.8 มากที่สุด 
5. เกมค าศัพท์ช่วยกระตุ้นความสนใจ 4.5 มากที่สุด 
6. เกมค าศัพท์ที่คัดเลือกมาน่าสนใจ สนุกสนาน 4.6 มากที่สุด 
7. เกมค าศัพท์เหมาะกับระดับความรู้ของนักเรียน 4.0 มาก 

รวม 4.4 มาก 
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อภิปรายผล  
 จากการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 
จังหวัดน่าน มีประเด็นอภิปรายดังนี้  

1. การใช้เกมค าศัพท์เข้ามาประกอบการสอนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ได้ง่ายและเร็วขึ้น นักเรียนสนใจใน
เนื้อหาท่ีสอน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน นักเรียนไม่เกิดความตึงเครียด มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาและเข้าใจในบทเรียนมาก
ขึ้น ซึ่งดีกว่าการสอนแบบปกติที่จะเน้นเนื้อหาเป็นหลักท าให้นักเรียนเกิดความตึงเครียด ขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และจด
จอกับบทเรียนได้ไม่นาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ส าเนา ศรีประมงค์ (2547) ที่ได้ศึกษาผลการใช้เกมค าศัพท์ประกอบการ
สอนที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัด
ระยอง พบว่าการสอนโดยใช้เกมค าศัพท์จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนด้วยวิธีปกติ และการ ใช้เกม
ประกอบการสอนค าศัพท์ยังท าให้นักเรียนมีความสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าค าศัพท์ได้ดีอีกด้วย  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ฉัตรดอน (2553) ที่ท าการวิจัยเรื่องการใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3 พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 
81.63 และมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ ทั้งนี้เพราะการสอนโดยใช้เกมค าศัพท์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนไดล้งมือปฏบิัติ 
ไม่เพียงแค่เรียนเนื้อหาแล้วท าแบบฝึกหัด นักเรียนได้เอาเนื้อหาหรือค าศัพท์ที่เรียนไปแล้วมาใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในรูปของ
เกมที่มีความสนุกสนาน ได้เคลื่อนไหว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนวัยนี้ และการได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
วัยจะท าใหน้ักเรียนเรียนรู้ได้ดีและจดจ าเนื้อหาได้แม่นย า 

2. ลักษณะของเกมค าศัพท์ที่เลือกมาประกอบการสอนมีลักษณะหลากหลาย มีทั้งเกมที่เล่นเดี่ยว คู่ และกลุ่ม แต่ส่วน
ใหญ่เป็นเกมที่มีการแข่งขันเป็นกลุ่ม ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และยังเหมาะสม
กับวัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นวัยที่ชอบการเคลื่อนไหว การแข่งขัน และเกมค าศัพท์ที่เลือกมานั้นไม่เพียงแต่ให้
ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์อีกด้วย สอดคล้องกับ บ ารุง โตรัตน์ (2540) ที่กล่าวว่า เกม
มีประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ท าให้นักเรียนเพลิดเพลินกับการเล่นเกมและยังช่วยในการทบทวน
บทเรียน เช่นเดียวกับ ส าเนา ศรีประมง (2547) ที่กล่าวว่าเกมเปลี่ยนสภาพห้องเรียนให้สนุกสนาน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยาก
เรียนและมีความเข้าใจในในบทเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น จากการสังเกตของผู้วิจัยในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม พบว่า นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นที่จะที่จะเข้าร่วมกิจกรรม มีความพยายามและความกล้าที่จะพูด หรือเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้กลุ่มของตนเอง
ได้คะแนน นักเรียนที่เรียนเก่งก็ช่วยเพื่อนในกลุ่ม ท าให้เพื่อนที่เรียนปานกลางและอ่อนได้รับความช่วยเหลือและเรียนรู้จากเพื่อนที่
เรียนเก่งกว่า จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่สนุกสนานนี้ ช่วยดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้โดยไม่รู้ตัว นักเรียนเกิดความสนุกสนาน 
ผ่อนคลายในขณะเรียนย่อมท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และจดจ าเนื้อหาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันทัศน์ หอม
สมบัติ (2534) ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนรูค้ าศัพท์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 จากการสอนท่ีใช้แบบฝึกหัดที่มีเกมประกอบกับการสอนท่ีใช้แบบฝึกหัดตามคู่มือครู พบว่า กลุ่มที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดที่มีเกม
ประกอบกับการสอนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ค าศัพท์สูงกว่า 

สรุปผลการวิจัย   
 1. จากการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมค าศัพท์กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอนเนื่องจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 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 การใช้เกมค าศัพท์ประกอบการสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ 
 2. จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(x̄=4.4) เกมที่นักเรียนชอบมากที่สุด 3 เกม คือ เกมแข่งขันสะกดค า เกมกระซิบ และเกมบิงโก ตามล าดับ ซึ่งเป็นเกมที่ต้อง
เคลื่อนไหว แข่งขัน และฝึกความจ า เกมเหล่านี้สร้างสมาธิและความตื่นตัวให้กับนักเรียน มีส่วนช่วยให้นักเรียนจ าค าศัพท์ได้ดีและ
ได้ทบทวนค าศัพท์เหล่านั้นในรูปแบบท่ีสนุกสนาน ได้ฝึกออกเสียง ฝึกเขียนค าศัพท์ท่ีได้เรียนไปแล้วด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ครูให้โอกาสนักเรียนเลือกเกมที่ครไูดเ้ตรยีมไว้อย่างหลากหลายมาประกอบการสอน จะท าให้นักเรียนรู้สึกว่ามีส่วนร่วม
ในด้านการเรียนการสอนมากขึ้น 
 2. ก่อนการเล่นเกมทุกครั้งครูควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเล่นเกมนั้นๆ ให้นักเรียนทราบ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอื่น 
และในระดับชั้นอื่นๆ  
 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในหมวดอื่นโดยใช้วิธีสอนที่ใช้เกมประกอบเพื่อนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
ค าศัพท์อย่างหลากหลายและเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านค าศัพท์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. ควรศึกษาการสอนที่ใช้เกมประกอบกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน เพ่ือศึกษาผลเฉพาะทักษะ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีน (离合词) ของนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงปัญหาที่พบในกระบวนการการเรียนรู้ค าค ากริยาแยก
รวมในภาษาจีนของผู้เรียน พร้อมข้อเสนอแนะวิธีการเรียนรู้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อช่วยในการเรียนรู้
ของนักศึกษาไทย โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้และข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวม
ในภาษาจีนของนักศึกษา ผลวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาจ าแนกได้ 4 ประเภท คือ 

(1) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติมค าช่วยเสริมโครงสร้าง“了”“着”“ 过” (2) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติมภาคกรรมต่อท้าย  
(3) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติมส่วนเสริมภาคกรรม ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ คือ ผลกระทบจากภาษาแม่ 
วิธีการสอน และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจโครงสร้างของค ากริยาแยกรวมในภาษาจีน 

 
ค าส าคัญ : ค ากริยาแยกรวม  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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บทน า 

 ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีน หรือ “离合词” (LIHECI) จัดเป็นกลุ่มค าที่ส าคัญและเป็นจุดที่ยากจุดหนึ่งในการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาจีน เนื่องจากในภาษาไทยไม่มีค าประเภทน้ี จึงท าให้นักเรียนไทยท่ีเรียนภาษาจีนประสบปัญหาในการใช้ค าประเภท
นี้เป็นอย่างมาก ในศตวรรษที่ 20 80 ปีหลังจากการปฏิรูปประเทศจีน นักศึกษาชาวต่างชาติเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน
มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนได้กลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ในการเรียนภาษาจีนของ
นักศึกษาชาวต่างชาติ “ไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไร มาจากประเทศไหน ในการใช้ภาษาจีนก็จะต้องพบปัญหาประเภทนี้อยู่เสมอ” 

 杨庆蕙，1995）ในช่วงยุค 50 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนยังไม่จัดว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรง 
เนื่องจากในขณะนั้นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนเป็นเพียงปัญหาของนักภาษาศาสตร์เท่านั้น ไม่ว่าจะอธิบาย
อย่างไรก็ไม่มีผลกระทบต่อเจ้าของภาษา แต่ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาตินั้น พวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าอะไรคือค ากริยา

แยกรวม และไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้รวมกัน เมื่อไหร่ควรแยกใช้”（卢福波，1992） 
 ลักษณะของค ากริยาแยกรวมในภาษาจีน โดยหลักสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่  

(1) ประเภทกริยาตามด้วยกรรม ความสัมพันธ์แบบกริยากรรมนั้นมีส่วนประกอบมาจากค ากริยาพยางค์เดียวผสมกับ

กรรมพยางค์เดียว โดยที่กรรมส่วนใหญ่จะเป็นค านามเช่น 吃饭 (กินข้าว) 唱歌 (ร้องเพลง) 离婚 (หย่าร้าง)  结婚 
(แต่งงาน) เป็นต้น ซึ่งค าประเภทน้ีสามารถท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคได้ สามารถเติมค าวิเศษณเ์พื่อเป็นส่วนขยายได้ และ

สามารถใช้ร่วมกับค าช่วยเสริมโครงสร้าง“了”ได้ ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ถือเป็นปัญหาส าหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาจีน ซึ่ง
มักจะคิดว่าค าเหล่านี้เป็นเพียงค ากริยาทั่วไป การเสริมหรือขยายความจึงมักเติมส่วนขยายไว้ในส่วนท้าย ซึ่งแท้จริงแล้วการเติมส่วน
ขยายของค าประเภทน้ีต้องวางไว้ตรงกลาง เช่น 

  

她离婚了以后，一个人在家。 (ผิด)   

她离了婚以后，一个人在家。 (ถูก)   
(หลังจากท่ีหย่าร้างแล้ว เธออยู่บ้านคนเดียว) 

他放学了就去北京了。   (ผิด)   

他放了学就去北京了。   (ถูก)   
(ปิดเทอมแล้วเขาก็ไปปักกิ่ง) 
 

 (2) ประเภทกริยาตามด้วยส่วนเสริมบอกผล ความสัมพันธ์แบบกริยาตามด้วยส่วนเสริมนั้นมีส่วนประกอบมาจากค ากริยา

พยางค์เดียวผสมกับส่วนเสริมพยางค์เดียว โดยที่ส่วนเสริมนั้นมักจะเป็นค ากริยาหรือค าคุณศัพท์เช่น 打开 (เปิดออก)  听见 

(ได้ยิน)  看到 (มองเห็น)  เป็นต้น ค าประเภทนี้จะมีลักษณะเฉพาะมากกว่าความสัมพันธ์แบบกริยาตามด้วยกรรม ซึ่งตรงกลาง

สามารถเติมได้เพียง“得”และ“不”เท่านั้น การเติม“得”แสดงถึงเป็นไปได้ การเติม “不”แสดงถึงการปฏิเสธหรือเป็นไปไม่ได้ 

นอกจากนี้ไม่สามารถเติมค าช่วย“着”และ“过”เพื่อเป็นส่วนขยายได้ แต่สามารถเติม“了”ไว้ท้ายประโยคโดยไม่ต้องแยกค า
เหล่านี้ออกจากกัน เช่น 我看得到，但听不见，他们在说什么？(ฉันมองเห็น แต่ไม่ได้ยิน พวกเขาก าลังพูดอะไร?) 
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 จากรูปแบบและหลักการใช้ที่ค่อนข้างซับซ้อนของค ากริยาแยกรวมในภาษาจีน ท าให้พบข้อผิดพลาดในการใช้ของผู้เรียน
ภาษาจีนชาวไทยเป็นจ านวนมาก  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพิเศษ รูปแบบการใช้ที่ถูกต้อง 
รวมทั้งวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อ เพิ่มมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาจีนอย่างถูกต้องให้กับ
นักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 72 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบในการเก็บข้อมูล การด าเนินการวิจัยมี
ล าดับขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. รวบรวมข้อมูลของค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนที่พบบ่อยในต าราเรียนภาษาจีน 
3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและแบบทดสอบ และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
4. ส ารวจข้อผิดพลาดของแบบสอบถามและแบบทดสอบ ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
5. รวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบเพื่อท าการส ารวจข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีน 
6. วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยจ าแนกตามลักษณะของข้อผิดพลาด สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดข้อผิดพลาด 
7. สรุปและเสนอผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาช้ันปีที่1-3 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ านวน 72 สามารถจ าแนกประเภทข้อผิดพลาดได้ดังนี้  

 
ตารางที่ 1  ผลการส าราจข้อผดิพลาดในการใช้ค ากรยิาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษา จ านวน 72 คน 
 

ประเภทข้อผิดพลาด 
จ านวนที่ตอบผิด 

(คน) 
ร้อยละ (100) ตัวอย่างประโยคที่ผดิ 

เติมค าช่วยเสริมโครสร้าง  “了” 46 63.89% 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。 

เติมค าช่วยเสริมโครสร้าง  “着” 56 77.78% 外面在下雨着。  
我们正在上课着呢。 

เติมค าช่วยเสริมโครสร้าง   “过” 41 56.94% 他帮我过忙。  
他们俩吵架过。 

เติมส่วนเสริมภาคกรรม 53 73.61% 路上不小心开车撞了大卡
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车，还好得受是轻伤。 
เติมส่วนขยาย 39 54.17% 他每天睡觉八个小时。 
ไม่สมควรเติมภาคกรรม 30 41.67% 我结婚了跟一个有钱人 

ค่าเฉลี่ย 40.50 61.34%  
 
จากตารางที่ 1 พบว่าข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาส่วนใหญ่คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก

การใช้ค าช่วยเสริมโครงสร้าง“了”“着”“过”ที่ ไม่ถูกต้อง  ซึ่งข้อผิดพลาดจากการใช้“着”ถือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด เป็นจ านวน 

56 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78  รองลงมาคือข้อผิดพลาดจากการใช้“了”จ านวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.89 ข้อผิดพลาดที่เกิด
จากการเติมส่วนเสริมภาคกรรม จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 73.61 ข้อผิดพลาดจากการเติมส่วนขยาย จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.17 และข้อผิดพลาดจากการเติมภาคกรรม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ทั้งนี้สามารถจ าแนกข้อผิดพลาดใน
การใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ 

 

1. ข้อผิดพลาดในการเติมค าช่วยเสริมโครงสร้าง“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)   
(หลังจากท่ีพวกเราเจอกัน ได้คุยกนัถึงมากมายหลายเรื่อง) 

外面在下雨着。  (ผิด) 

外面在下着雨。  (ถูก)   

(ด้านนอกฝนก าลังตก)  

他们俩吵架过。  (ผิด) 

他们俩吵过架。  (ถูก)   

(พวกเขาทั้งคู่เคยทะเลาะกัน) 
ข้อผิดพลาดประเภทนี้เกิดมาจากการไม่เข้าใจในหลักภาษา เนื่องจากในภาษาอื่นไม่มีค าเสริมประเภทนี้ ผู้เรียนมักคิดว่า

ค าช่วยเสริมโครงสร้าง“了”“着”“过”แสดงถึงสิ่งที่จบไปแล้วและวางไว้ท้ายประโยค แต่ในกฎเกณฑ์ของการใช้ค ากริยาแยกรวม

ในภาษาจีนนั้น ค าช่วยเสริมโครงสร้างจะวางไว้ตรงกลางเช่น“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)    
(ฉันแต่งงานกับคนมีเงินคนหน่ึง) 

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) 
 โครงสร้างของค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนนั้น มีความเน้นตัวเองและมีความหมายอยู่ในตัวไม่จ าเป็นต้องน ากรรมมา

ต่อท้าย ซึ่งจะแตกต่างจากค ากริยาทั่วไป หากใส่ภาคกรรมเสริมลงไปจะท าให้ประโยคซับซ้อน เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย  
3. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเติมส่วนเสริมต่อท้าย การเติมส่วนเสริมต่อท้ายค ากริยาแยกรวมในภาษาจีน เป็นปัญหาที่

ค่อนข้างซับซ้อน หากอิงตามโครงสร้างทั่วไป รูปแบบการเติมส่วนเสริม คือ กริยา+ส่วนเสริม+ภาคกรรม แต่ในรูปแบบของค ากริยา
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) 
 
การเติมค าลักษณะนาม 

 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 เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเท่าน้ัน) 

4. ข้อผิดพลาดจากการซ้ าค า การซ้ าค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนแบ่งเป็นรูปแบบ V +V+ O และ V +了+ V+ O หาก
เป็นการระบุถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่สิ้นสุดและยังไม่เกิดขึ้นจะใช้รูปแบบการซ้ าค าแบบ V + V+ O หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ

เสร็จสิ้นไปแล้วจะใช้รูปแบบ V +了+ V+ O ซึ่งจะต่างจากรูปแบบการซ้ าค าของค ากริยาทั่วไป 
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) 
(เมื่อวานพวกเราไปว่ายน้ า) 

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  
     จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาพบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้ผู้เรียน
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองไม่สามารถใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง คือ  
    1. อิทธิพลจากภาษาแม่  ผู้เรียนส่วนใหญ่จัดอยู่ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งล้วนเรียนรู้และเข้าใจในภาษาแม่ของตนได้เป็นอย่างดี
แล้ว ดังนั้นเมื่อเรียนภาษาอื่นก็มักจะอ้างอิงกฎเกณฑ์ทางภาษาจากภาษาแม่ของตนเองมาใช้ในการฟัง พูด อ่าน  เขียน และแปล
ภาษาจีน โดยมิได้ระมัดระวังถึงข้อแตกต่างระหว่างภาษา ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ เช่น ในภาษาไทย ค าที่ท าหน้าที่ขยาย
ความจะวางไว้ด้านหลังประธานหรือค าที่ถูกขยาย เช่น คน（人） ตามด้วยส่วนขยาย เลว（坏）ความหมายก็คือ คนเลว แต่
ในภาษาจีนส่วนท่ีมาขยายจะวางไว้ด้านหน้า เช่น 坏人（คนร้าย）ซึ่งตรงกันข้ามกับภาษาไทย เป็นต้น 
    2. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอน อีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยา
แยกรวมในภาษาจีน คือ กระบวนการการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากไม่มีต าราที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และวิธีการใช้ค าประเภทนี้ และในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถอธิบายถึงความหมายและรูปแบบการใช้ประเภทน้ีอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ผู้สอนมิได้ให้ความส าคัญกับค าประเภทนี้เท่าที่ควร มิได้อธิบายถึงรูปแบบและวิธีการใช้อย่างชัดเจน อธิบายเพียง
ความหมายของค าเช่นการเรียนภาษาทั่วไปคือ ยกตัวอย่าง แปล และ แต่งประโยค ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจและน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง 
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากการส ารวจข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาช้ันปีที่  1-3 สาขาวิชาภาษาจีน            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน 72 คน พบว่าร้อยละ 61 ของนักศึกษาทั้งหมดที่ท า
การส ารวจเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีน ซึ่งมีสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดการผิดพลาดคือ อิทธิพลจากภาษา
แม่ซึ่งท าให้เกิดการสับสนในหลักเกณฑ์และรูปแบบการใช้  เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียน และก่อให้เกิดมุมมอง
ใหม่ ๆ ในการเรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบและวิธีการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีนไว้ดังตาราง
ต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 2 สรุปรูปแบบการใช้ค ากริยาแยกรวมในภาษาจีน （离合词） 
 

ประเภท รูปแบบการใช้ที่ถูกต้อง รูปแบบการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่าประโยคท่ีถูกต้อง 
ค า ช่วยเสริม โครงสร้าง        

“了”“着”“过” 
V +了/着/过 V+O+着/过 我跟她见过面。 

การซ้ าค า V+V+O หรือ V+了+V+O V+O+V+O 快来帮帮忙。  
他帮了帮忙，就走

了。 
เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย บุพบท + S+ V+O V+O+ S+ V 他给我帮了忙。 

ส่วนเสริม （补语） V+O+V+ส่วนเสรมิ（补 V+O+ส่วนเสริม（补 他游泳游了三个小
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语） 语） 时。 
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THE STUDY OF DEVELOPMENT AND COMMUNITY’S POSSIBILITY TO ORGANIC SOCIAL  
FOR ECONOMIC WELL-BEING OF FARM HOUSEHOLDS AT  TUMBON NONG KULA,  

BANG RAKAM PROVINCE IN PHITSANULOK 
 

                         รัชฎาภรณ์  พัฒนะ*  อรรถพล จรจันทร ์ และ ณัทฐาพร  ภู่ระหงษ์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail :  ratchadapat@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษาการพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ต าบลหนองกุลา อ าเภอ
บางระก า จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อวิเคราะห์และประเมิน สภาพปัญหาในการรองรับการพัฒนาของ
สังคมเกษตรอินทรีย์ในต าบลหนองกุลา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อความเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบการ
พรรณนาและการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยก าลังสองน้อยสุด (OLS) 
จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 350 คน ในช่วงการส ารวจปี 2558 – 2559 พบว่า แผนปฏิบัติงานที่ชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นผ่าน
ค่าถ่วงน้ าหนักของคะแนน คือ 1) แผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 2) แผนงานจัดตั้งคณะท างาน 3) แผนงานรวมกลุ่มเกษตรกร  
4) แผนการจัดการพื้นที่ และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ 5) แผนงานจัดท าปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และ 6) แผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์  ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตร
อินทรีย์ คืองบประมาณและปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ เป็นตัวขับเคลื่อนต่อการพัฒนาสู่การเป็น
สังคมเกษตรอินทรีย์ของชุมชน  
 

ค าส าคัญ : 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 
บทน า   

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ท าการผลิตพืชและสัตว์ในการบริโภคและอุปโภคในประเทศ
รวมถึงมีการส่งออกสินค้าหลักทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ข้าว และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  เป็นต้น อีกทั้งเป็นวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางสินค้ าเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อ
กระแสการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลกเริ่มมีมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและ
ปราศจากสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เกษตรกรจึงให้ความส าคัญกับการท าเกษตรกรรมแนวใหม่ เรียกว่า เกษตรอินทรีย์ 
(Organic Agriculture) แต่การท าเกษตรอินทรีย์ของไทยยังมีกลุ่มผู้ท าการเกษตรอินทรีย์ในสัดส่วนที่น้อยสะท้อนได้จากเนื้อที่การ
เพาะปลูกส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ของไทยในปี 2558 มี 288,918.44 ไร่ (กรีนเนท, 2559) ขณะที่การถือครองที่ดินทาง
การเกษตรของไทยทั้งหมดในปี 2558 มี 149,242,393 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 0.19 
ของการถือครองที่ดินทางการเกษตรของไทย ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแบ่งการผลิตได้เป็น 
2 แบบคือ 1) เกษตรอินทรีย์แบบพื้นบ้าน ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และมีการน าผลผลิตบางส่วนไปจ าหน่ายใน
ตลาดท้องถิ่น แต่ผลผลิตนี้จะไม่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 2) เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นการท าการเกษตรเพื่อ
จ าหน่ายผ่านทางระบบตลาด และหากตรารับรองมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานจากต่างประเทศ  จะท าให้ผลผลิตสามารถส่งออก
ไปจ าหน่ายในต่างประเทศได้ (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  
 ดังนั้นการศึกษาครั้งน้ีจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเกษตรเคมี
มาเป็นเกษตรอินทรีย์โดยการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรี จากความต้องการของครัวเรือเกษตรในชุมชนและสร้างแรงผลักดันสู่การ
ส่งเสริมของภาครัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชน   จากการศึกษาการพัฒนาและความเป็นไปได้ของ
ชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ซึ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตต าบลหนองกุลา อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1. เพื่อวิเคราะห์และประเมิน สภาพปัญหาในการรองรับการพัฒนาของสังคมเกษตร
อินทรีย์ในต าบลหนองกุลา และ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีต่อความเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ 
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาแนวคิด Transtheoretical Model และการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาใน
เฉพาะสาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งยังมีส่วนน้อยที่มีการวิเคราะห์ในมิติเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงได้น า
แนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในลักษณะการวิเคราะห์หาปัจจัยต่อการพัฒนาชุมชนด้วยการ
วิเคราะห์ก าลังสองน้อยสุดในเชิงเศรษฐมิติ จากประเด็นการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถมีความส าคัญต่อการค้นหาการพัฒนาชุมชน
และการวางแผนของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนได้ในระยะยาวภายใต้วิถีชุมชนสังคมเกษตรอินทรีย์ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การศึกษาการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์อาศัยวิธีวิจัยหลายรูปแบบมาประกอบการศึกษา (Integrated Survey) จาก
กลุ่มประชากรตัวอย่าง 350 คน ในช่วงการศึกษาปี 2558 – 2559 โดยการส ารวจพื้นที่ การประเมินโดยใช้เกณฑ์ศึกษาด้าน
ศักยภาพ การสอบถามทัศนคติ และการวิเคราะห์ปัญหาที่สามารถก าหนดร่างแผนปฏิบัติในการพัฒนา ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ 
ใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ และประเมินความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการด้วยการวิจัยแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน จากนั้นจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีวธิีการศึกษาข้อมูล 
และวิธีส ารวจข้อมูล คือ ข้อมูลด้านสภาพทางกายภาพปัจจุบัน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทางการเกษตร โดยมีขั้นตอน
การเก็บข้อมูล ดังนี ้

การลงพื้นที่ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยทีมผู้วิจัยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยาภายใน
ครัวเรือนเกษตรกรหมู่ที่ 1 - 9 เพื่อท าการศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และท าการแจกแบบสอบถามประมาณ 175 ชุด 
จากการค านวณ จากตารางความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 ของ taro Yamane เพื่อยืนยันข้อมูลเรื่องบริบทชุมชน และแจก
แบบสอบถามประมาณ 20 ชุด ส าหรับตัวแทนเจ้าหน้าที่ อบต.หนองกุลากุลาเพื่อประเมินแนวโน้มของการสร้างสังคมเกษตร
อินทรีย์ในชุมชน 

การลงพื้นที่ระยะที่ 2 ส ารวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยทีมผู้วิจัยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยาภายใน
ชุมชนหมู่ที่ 10 - 22 เพื่อท าการศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และท าการแจกแบบสอบถามประมาณ 175 ชุด จากการ
ค านวณ จากตารางความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ของ taro Yamane เพื่อยืนยันข้อมูลเรื่องบริบทชุมชน 

การลงพื้นที่ระยะที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทีมผู้วิจัยจะลงพื้นที่น าข้อสรุปทั้ง ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 เพื่อลงพื้นที่อีกครั้ง และท าการยืนยันกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การลงพื้นที่ระยะที่ 4 ขั้นตอนการทดสอบแผนพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ 
โดยวิธีด าเนินการวิจัยได้แบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์ผลการศึกษา และ2) ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งจะมี

รายละเอียดดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ผลการศึกษา  

การศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบการพรรณนา 
และการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากการค านวณในมิติทางเศรษฐมิติ ดังนี้คือ 

1.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นลักษณะการพรรณนาจากการส ารวจข้อมูลพื้นที่ต าบลหนองกุลา 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1 ได้แก่ 1) การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์
ข้อมูลปัญหาภายในชุมชน 3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ และ4) การศึกษาความส าคัญของ
องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์    
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1.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เป็นการ
ทดสอบแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยก าลัง
สองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS)  

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
    2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1.1 การค านวณทางสถิติการหากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamane 
         2.1.2 ค่าความส าคัญของปัจจัย ท่ีได้จากค่าถ่วงน้ าหนัก (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 ระดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ, W คือ ค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย, R คือ คะแนนความคิดเห็นในการ
ให้คะแนนความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อแผนการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (ประดับ เรือนประยูร ,2541) คือ คะแนนระดับ 
3 หมายถึง มีความส าคัญมาก  คะแนนระดับ 2 หมายถึง มีความส าคัญปานกลาง และคะแนนระดับ 1 หมายถึง มีความส าคัญน้อย 
จากนั้นจะน าค่า Weight จากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยจากค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้  
ปัจจัยที่มีความส าคัญน้อย ค่าของคะแนนในช่วงที่ต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย 
 - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (70.800 – 8.468) 
ปัจจัยที่มีความส าคัญปานกลาง ค่าของคะแนนในช่วงที่ต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย 
 - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (70.800 – 8.468) จนถึงคะแนนเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (70.800 + 8.468) ปัจจัยที่มี
ความส าคัญมาก ค่าของคะแนนในช่วงที่ต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (70.800 + 8.468) ดังนั้น  

คะแนนตั้งแต่     1 – 62.332 ระดับความส าคัญของปัจจัย ระดับน้อย 
 คะแนนตั้งแต่     66.333 – 79.267    ระดับความส าคัญของปัจจัย ระดับปานกลาง 
 คะแนนตั้งแต่     79.268 – 90.000    ระดับความส าคัญของปัจจัย ระดับมาก  

จากนั้นน าค่าที่ได้จากการ Weighting นี้ ไปค านวณร่วมกับคะแนนความคิดเห็นของ 2 กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ
เกษตรกร และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุลาที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละแผนปฏิบัติการน ามาหาค่าความส าคัญ
ของแผนปฏิบัติทีละแผนได้จากการ 
 2.1.3 การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS): ก าหนดให้สมการปัจจัยที่มี
ผลต่อแผนการยอมรับแผนปฏิบัติการต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ 

Yn = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 

โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรตาม (Yn) ได้แก่ ระดับการยอมรับแผนปฏิบัติการ ขณะที่ตัวแปรอิสระ (Xn) คือปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับแผนปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้ 

Y1 = ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ 
Y2 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานจัดตั้งคณะท างานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ 
Y3 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกร 
Y4 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานการจัดการพื้นที่ และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ 
Y5 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานจัดท าปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
Y6 =ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ 
X1 =ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่  
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X2 =วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ 
X3 =งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์  
X4 =นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ 
X5 =ปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ 

โดยสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อแผนการยอมรับแผนปฏิบัติการต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 : ชาวบ้านหนองกุลามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ 

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของชุมชน
ในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการ
พัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ 

สมมติฐานที่ 2 : ชาวบ้านหนองกุลามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ 
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของชุมชน
ในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานจัดตั้งคณะท างานของการพัฒนา
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 ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานจัดท าปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตร
อินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

สมมติฐานที่ 6 : ชาวบ้านหนองกุลามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ 
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของชุมชน
ในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ 

  
ผลการวิจัย  

หมู่บ้านหนองกุลา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน 22 หมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมและ
บริการทางการเกษตร ซึ่งพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ได้แก่ ข้าว อ้อยและมันส าปะหลัง ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณทางสถิติด้วยวิธี Yamane ซึ่งได้กลุ่มประชากรตัวอย่างของต าบลหนองกุลาใน
การตอบแบบสอบถามจ านวน 351 คน ส่วนใหญ่สถานะภาพสมรสแล้ว ในระดับการศึกษาของกลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนมากจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ขณะที่ด้านรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ต่อครัวเรือน อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลามากกว่า 30 
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ปี และเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย อีกส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 20 คน ส าหรับพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการจัดท าแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชุมชน 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในครั้งนี้ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาภายในชุมชนและการรับทราบข้อก าหนดพื้นฐานต่อการพัฒนาและ
สร้างความเป็นไปได้ ซึ่งสามารถแบ่งการอธิบายในลักษณะต่างๆได้คือ  
 

1. ด้านปัญหาของชุมชน 
1.1 ปัญหาที่พบในชุมชนทั่วไป  
ปัญหาทั่วไปของชุมชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม มาจากของเหลือจากการอุปโภคและบริโภค 

การท าการเกษตรที่ผิดวิธี ได้แก่ การเผาไร่นา การพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีที่ส่งผลต่อคลองของชุมชนที่ใช้ใน
การเกษตรและท าลายระบบนิเวศน์ในน้ าที่ส่งผลต่อสัตว์น้ าที่เป็นแหล่งอาหารของชุมชน ประกอบกับชุมชนยังขาดระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน และชุมชนเริ่มอยู่กันอย่างไม่ข้องเกี่ยวกันซึ่งหมายความว่า
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลง  

1.2 ปัญหาด้านสังคมที่พบในชุมชน  
ปัญหาด้านสังคมที่พบในชุมชนของต าบลหนองกุลา พบว่า ส่วนใหญ่มาจากปัญหาภัยทางสังคมที่เกิดจากการติดยาเสพ

ติดและการเล่นการพนัน การขาดความสามัคคีในชุมชน และปัญหาการขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการสร้างความ
เป็นไปได้ในการสร้างความสามัคคีได้นั้นคือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยร่วมคิด ร่วมปฏิบัติด้วยกันก็
อาจท าให้ลดปัญหาการขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชนได้ จนกระทั่งสามารถอาจหาทางออกร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาที่มาจากภัยทางสังคมที่อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนที่จะเอื้อต่อการพัฒนาสู่มิติอื่นๆในชุมชนได้ เช่น การ
สร้างอาชีพ การพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน และอาจสร้างมูลค่าเพิ่มต่อสังคมและเศรษฐกิจครัวเรือนได้ 

1.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีพบในชุมชน  
ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่พบในชุมชนของต าบลหนองกุลา พบว่า ส่วนใหญ่คนในชุมชนไม่มีการออมเงิน ไม่มีเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ และไม่มีเงินในการจับจ่ายใช้ซอย ดังนั้นปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนหนองกุลามาจากมิ ติทางจุลภาคในระดับ
ครัวเรือนที่รายได้ของคนในชุมชนมีรายได้น้อย จนท าให้ไม่มีการออม หรือน ามาลงทุนในการประกอบอาชีพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจของชุมชนได้ 

1.4 ปัญหาด้านการแสดงความคิดเห็น  
ปัญหาด้านการแสดงความคิดเห็นของคนในต าบลหนองกุลา พบว่า ส่วนใหญ่พบปัญหา คือขาดโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นต่อผู้น าชุมชน ขาดโอกาสการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการค้นหาการพัฒนาหมู่บ้าน และขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อ
เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดังนั้น การขาดโอกาสที่คนในชุมชนจะแสดงถึงความต้องการก็จะท าให้ไม่สะท้อน
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนได้ก็จะท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับอาจไม่
สามารถส่งผลต่อการพัฒนาแนวทางที่คนในชุมชนต้องการได้  

1.5 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชน  
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชนในต าบลหนองกุลา พบว่า มีส่วนร่วมเป็นบางครั้งในการมีส่วนร่วมการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในชุมชน  อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชนคนในชุมชนก็มีส่วนร่วมที่จะ
แก้ปัญหาต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่จะพัฒนาชุมชน 

1.6 ระดับความพอใจการมีส่วนร่วมของชุมชนและการแก้ปัญหา  
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ระดับความพอใจการมีส่วนร่วมของชุมชนและระดับการแก้ปัญหาของผู้น าชุมชนหรืองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่ามี
ความพอใจอยู่ระดับปานกลาง ท้ังนี้ ระดับความพอใจการมีส่วนร่วมของชุมชนและระดับการแก้ปัญหาของผู้น าชุมชนหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล จะสะท้อนถึงคุณภาพของคนในชุมชนและผู้น าชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน หากมีปัญหาก็จะสามารถช่วยกัน
แก้ปัญหาชุมชนเพื่อท่ีจะลดความเสี่ยงต่อผลกระทบต่างๆ ให้ลดลงได้ 
 

2. ความพึงพอใจของคนในชุมชน 
2.1 ความพึงพอใจต่อการร่วมตัดสินใจของชุมชน 
ความพึงพอใจต่อการร่วมตัดสินใจของชุมชน ส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เช่น 1) ร่วมอภิปรายสนับสนุนหรือท้วงติงการจัดด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 2) ร่วมคิดและก าหนดแนวทางพัฒนา 
เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของท้องถิ่น และ3) ร่วมวางแผนนโยบาย /แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม   

2.2 ความพึงพอใจต่อการวางแผนในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน 
ความพึงพอใจต่อการวางแผนในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน ส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการ

วางแผนในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน เช่น 1) ร่วมสนับสนุนทางด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่น 2) ร่วม
ตัดสินใจคัดเลือกตัวแทนเป็นกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และ  3) ร่วมประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา 

2.3 ความพึงพอใจต่อการรับประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน 
ความพึงพอใจต่อการรับประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน ส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เช่น 1) 

หากเข้าสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ของชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และ 2) หากเข้าสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ของชุมชนจะมีพัฒนาอาชีพ  
2.4 ความพึงพอใจต่อการประเมินผล 
ความพึงพอใจต่อการประเมินผลในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน ในภาพรวมของผลการศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ใน

ระดับปาน ในส่วนรายละเอียดโดยแบ่งระดับความพึงพอใจพบว่า ในระดับที่มากที่สุด ได้แก่ 1) ร่วมติดตามการจัดซื้อ/จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจากประกาศขององค์การบรหิารสว่นต าบลและร่วมติดตามรายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจากประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล  2) ร่วมตรวจติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาต าบล และ3) ติดตามรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/การ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ของต าบลหนองกุลา 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ของต าบลหนองกุลา โดยใช้การค านวณทางสถิติ

อย่างง่ายจากระดับความคิดเห็นของของกลุ่มประชากรที่ใช้การส ารวจจ านวน 351 คน พบว่า ปัจจัยที่คนในต าบลเห็นว่าเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญที่สุดต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ของต าบล หนองกุลา คือ ปัจจัยด้านการวางแผนที่ดี ที่คนในชุมชนเห็นสมควรให้
ความส าคัญเป็นอันดับที่ 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  
การศึกษาในส่วนนี้จะท าให้ทราบระดับความส าคัญของปัจจัยต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการ โดยการน าค่าที่ได้จากการ 

weighting มาเปรียบเทียบกับคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ คนในชุมชนของต าบลหนองกุลา และตัวแทนจาก
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุลา พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่จะเกษตรแผนการปฏิบัติการนั้น อันดับที่ 1 คือ วิถีวัฒนธรรมทาง
การเกษตร อันดับที่ 2 คือ งบประมาณ ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ อันดับที่ 3 นโยบายของ
รัฐบาล ท่ีต้องชัดเจนต่อการพัฒนาสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ อันดับที่ 4 ปฏิกิริยาชุมชนที่ตอบสองต่อการเข้าสู่การเป็นสังคมเกษตร
อินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนต่อการพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์ และอันดับที่ 5 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นสังคม
เกษตรอินทรีย์  ทั้ง 5 อันดับนี้ สามารถสะท้อนถึงการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ท่ีจะน ามาพิจารณา
และก าหนดเป็นข้อพิจารณาแผนปฏิบัติทั้งสิน 6 แผน เพื่อท าการวิเคราะห์แผนต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์  ด้วยเทคนิคเดล
ฟาย ซึ่งเป็นการประมวลจากความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้แผนปฏิบัติของการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ดังนี้  1) 
แผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ 2) แผนงานจัดตั้งคณะท างานของการพัฒนาชุมชนสู่
เกษตรอินทรีย์ 3) แผนงานรวมกลุ่มเกษตรกร 4) แผนการจัดการพื้นที่ และการส่งเสริมให้เปน็ศูนย์เกษตรอินทรีย์ 5) แผนงานจัดท า
ปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ6) แผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ 

5. การศึกษาการทดสอบแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ 
การตรวจสอบการยอมรับกับระดับความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติ โดยการวิธีวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ แบบขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรอิสระหลายตัวที่กระท าต่อตัวแปรตาม (Multiple Regression) การวิเคราะห์ในส่วนน้ี
เป็นการใช้วิธีโปรแกรมการค านวณทางเศรษฐมิติในมิติทางเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรต้น (Xn) ภายใต้ข้อ
สมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อแผนการยอมรับแผนปฏิบัติการต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ที่แสดงข้อสมมุติฐานตามการ
อธิบายวิธีการด าเนินวิจัยในข้างต้น 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)*** 
 R2 = 0.535841 DW = 1.999476 (หมายเหตุ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ * 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 หากแผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรยี์ 
จะต้องมาจากปฏิกิริยาของชุมชนเป็นหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์โดยอาจเลือกจากเกษตรกรที่เห็น
ความส าคัญต่อการท าเกษตรอินทรีย์หรือมีประสบการณ์ในการท าเกษตรอินทรีย์ที่จะสามารถเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของการ
พัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ ซึ่งผ่านกลไกขับเครื่องที่สนับสนุนจากนโยบายและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ซึ่งอาจจะท า
ให้เกิดแผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของการพฒันาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ในอนาคตได้ 

 
ข้อสมมุติฐานที่ 2  

Y2 = 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)** 

R2 = 0.648796 DW = 1.974391 (หมายเหตุ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คือ 0.01) 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดตั้งคณะท างานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ พบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัวสามารถอธิบาย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดตั้งคณะท างานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ได้ที่ร้อยละ 64.87 โดยปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกกับ
แผนงานจัดตั้งคณะท างานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 1) งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 2) ปฏิกิริยาของ
ชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ และ3) นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ ดั้งนั้นสะท้อนให้เห็นว่า 
หากแผนงานจัดตั้งคณะท างานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ จะต้องมาจากงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์เป็น
หลักท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนในการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์โดยสิ่งที่ชาวบ้านหนองกุลาคิดว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์มี
ความส าคัญต่อการจัดตั้งคณะท างานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ โดยอาจมีการจัดตั้งแกนน า การ
รวมกลุ่ม รวมทั้งงบประมาณในการสนับสนุนต่อวัสดุอุปกรณ์ในการเป็นโครงการต้นแบบที่ได้จากการพัฒนาให้เห็นผลจากกุ่ม
คณะท างานเพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดให้คนในต าบลได้เรียนรู้และเข้าใจจนปฏิบัติให้เห็นผลได้จริงจนเป็นท่ียอมรับต่อคนในชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยในส่วนนี้ที่สะท้อนจากความคิดเห็นจากปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็น
สังคมเกษตรอินทรีย์และนโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการท าแผนงานจัดตั้งคณะท างาน
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 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คือ 0.01) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกรของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัวสามารถ

อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกรของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ได้ที่ร้อยละ 52.76 โดยปัจจัยที่ส่งผลใน
เชิงบวกกับแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกรของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 1) งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 
2) ปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ และ3) นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ ในขณะที่
บางตัวแปรอิสระพบว่ามีความคิดเห็นในว่าวิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรไม่ส่งผลในเชิงบวกต่อแผนปฏิบัติการของการเป็นสังคม
เกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม หากแผนงานการรวมกลุ่มเกษตรกรของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ จะต้องมาจากงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์เป็นหลักท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนในการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์โดยสิ่งที่ชาวบ้านหนองกุลาคิดว่างบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์มีความส าคัญต่อการจัดตั้งการรวมกลุ่ม รวมทั้งงบประมาณในการสนับสนุนต่อวัสดุอุปกรณ์ในการเป็น
โครงการต้นแบบท่ีได้จากการพัฒนาให้เห็นผลเพื่อเป็นตัวอย่างต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ โดยมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปฏิกิริยาของ
ชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์และนโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมในล าดับ
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)*** 
R2 = 0.732912 DW = 2.026276 (หมายเหตุ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คอื 0.01) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานการจัดการพื้นที่และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร
สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานการจัดการพื้นที่และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ได้ที่ร้อยละ 73.29 โดยปัจจัยที่
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ส่งผลในเชิงบวกกับแผนงานการจัดการพื้นที่และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 1) วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของ
พื้นที่ 2) ปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ 3) งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์  
4) นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ และ 5) ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ดังนั้นหากแผนงานการจัดการพื้นที่
และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ นั้นสิ่งที่ชาวบ้านมองเห็นว่าส าคัญที่สุดคือวิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ก็สะท้อน
ได้ว่าคนส่วนใหญ่ของต าบลหนองกุลาประกอบอาชีพซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษาในเชิงพื้นท่ีในส่วนแรกที่ได้ศึกษาด้านประชากร 
ขณะที่ปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ และนโยบาย
ของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการการจัดการพื้นที่และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็
ตามจากการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป็นปัจจัยรองที่ชาวต าบลหนองกุลาเห็นความส าคัญ
น้อยกว่า 4 ปัจจัยแรกเนื่องจากพ้ืนท่ีของต าบลหนองกุลามีความพร้อมด้านการเกษตรอยู่แล้วท้ังพื้นท่ีการเพาะปลูกและแหล่งน้ าจึง
อาจท าให้ไม่ได้กังวลต่อปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ีมากนักแต่ก็มีความส าคัญในเชิงบวกส่งผลต่อแผนงานการจัดการพื้นที่
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)*** 
R2 = 0.636543 DW = 2.002994 (หมายเหตุ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คอื 0.01) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดท าปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เห็นเป็นสิ่ง
ส าคัญอันดับแรกคือวิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ ท่ีจะเอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาสู่การเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ได้นั้น
ต้องมาจากพื้นฐานการเป็นเกษตรกรด้วยกันเองมีการเผยแพร่ให้ทราบถึงข้อเท็จจริงจากการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ที่จะเผยแพร่
วิธีการที่ดีที่สุดส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนรองคือ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ปฏิกิริยาของ
ชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ และนโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอิ นทรีย์ เป็นตัวขับเคลื่อนการท า
แผนงานจัดท าปฏิทินการส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นล าดับต่อมา 
 

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 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ * คือ 0.10, ** คือ 0.05, *** คือ 0.01) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ เห็นเป็นหลักคืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์
และปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ เป็นตัวขับเคลื่อนการท าแผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคม
เกษตรอินทรีย์ ดั้งนั้นในส่วนนี้ก็จะสะท้อนได้ว่าสิ่งที่ชาวต าบลหนองกุลาคือการสนับสนุนจากภาครัฐประกอบกับการมีส่วนร่วมกัน
ของคนในต าบลต่อการท าเกษตรอินทรีย์และพัฒนาสู่การเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ของชุมชน 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นกระบวนการวิจัยที่ค้นหาข้อเสนอของแผนการพัฒนาสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ที่มาจากชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุลา ที่สะท้อนมาจากปัญหาจึ งท าให้เกิดแผนปฏิบัติงาน คือ 1) แผนการจัดตั้ง
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คณะกรรมการที่ปรึกษาของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย ์2) แผนงานจัดตั้งคณะท างานของการพัฒนาชุมชนสู่เกษตรอินทรีย์ 3) 
แผนงานรวมกลุ่มเกษตรกร 4) แผนการจัดการพื้นที่ และการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์  5) แผนงานจัดท าปฎิทินการ
ส่งเสริมสังคมเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ 6) แผนงานจัดตั้งการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์  โดยมีความคิดเห็น
ชองชาวต าบลหนองกุลาว่าแล้วปัจจัยอะไรที่จะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานท้ัง 6 แผนซึ่งได้ข้อสรุปมาว่า ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่ วิถีวัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตร
อินทรีย์ และปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ มีโอกาสที่จะท าให้แผนดังกล่าวเกิดการเป็นสังคม
เกษตรอินทรีย์ของต าบลหนองกุลาได้ 
  ดังนั้น จากการลงพื้นที่ของคณะวิจัยจึงต้องศึกษาสภาพปัญหาของพื้นที่ในได้การจัดการซึ่งจากการส ารวจพบว่าการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนยังมีน้อยเนื่องจากการขาดข้อมูลการสื่อสารต่อกันซึ่งเป็นข้อจ ากัดหนึ่งท าให้ชาวบ้านไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นท่ีต้องการได้อย่างชัดเจน แต่ทางภาครัฐได้มีเวทีให้โดยมีตัวแทนหมู่บ้านเข้าไปร่วมคิดร่วมพิจารณาในการจัดการพื้นที่ 
และการส ารวจงานวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงความต้องการที่ชาวบ้านหนองกุลามีความต้องการที่จะเสนอความคิดเห็นมากกว่านี้
ผ่านการร่วมคิดร่วมพิจารณาของกลุ่มที่สามารถในการพัฒนาพื้นที่ ในมิติของการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านมองว่า 
งบประมาณ รวมถึงนโยบายของภาครัฐควรให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สังคมเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประดับ เรียนประยูร (2541) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงให้การเกษตรของต าบลหนองกุลาเปลี่ยนจากวิถีวัฒนธรรม
แบบเดิม เป็นวิถีวัฒนธรรมแบบใหม่ที่เป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจากการท ากระบวนการวิจัยมีการท าข้อเสนอของแผนการพัฒนา
สู่สังคมเกษตรอินทรีย์ที่มาจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุลา ท่ีสะท้อนมาจากปัญหาจึงท าให้เกิด
แผนปฏิบัติงานซึงงานวิจัยที่ผ่านมาได้ใช้แนวปฏิบัติโดยส่วนใหญ่จากการลงพื้นที่สร้างกระบวนการความรู้ผ่านการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติและได้ข้อสรุปจากชุมชนมาเป็นการศึกษาของงานวิจัย ซึ่งได้ข้อสรุปมาว่า ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วิถี
วัฒนธรรมทางการเกษตรของพื้นที่ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ นโยบายของรัฐบาลข้องกับเกษตรอินทรีย์ และ
ปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นด้วยต่อการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ มีโอกาสที่จะท าให้แผนดังกล่าวเกิดการเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์
ของต าบลหนองกุลาได้ ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งต่อไปที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติที่
เกิดขึ้นจริงในชุมชนเพื่อหาข้อพิสูจน์ว่าถ้าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเดิมมาเป็นการน าเกษตรอินทรีย์มาใช้จะส่งผลเชิง
บวกกับวิถีและความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงที่เกษตรกรจะได้น าไปใช้ต่อการพัฒนาทางการเกษตรและ
เศรษฐกิจของครัวเรือน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษางานวิจัย เรื่องการศึกษาการพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน
เกษตร ต าบลหนองกุลา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาการศึกษาการพัฒนาของชุมชน 
โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกเพราะเป็นพื้นในความรับผิดชอบของพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงโดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะกรรมที่เกี่ยวข้องการทุกท่านทั้งจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้กรุณาพิจารณาทุนวิจัยและได้ด าเนินจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าการวิจัยใน
ครั้งนี้  และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของต าบลหนองกุลา ที่ได้ให้ข้อมูลและสถานที่
ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดียิ่ง  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก  “ aruiwa, matawa, 
moshikuwa และ soretomo รวบรวมประโยค 120 ประโยคจากหนังสือพจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น หนังสือโครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่น หนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น และคลังข้อมูลภาษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ค าสันธานใน
ภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก “หรือ”“หรือว่า”“หรือไม่ก็”สามารถใช้ในโครงสร้างประโยคที่เหมือนกัน คือ ใช้เช่ือมระหว่าง
ค านามกับค านาม และเช่ือมระหว่างประโยคกับประโยค 2) อะรุยวะ มีการใช้ในโครงสร้างอื่น ๆ ได้อีก คือ aruiwa ~ aruiwa  ที่
เป็นการแสดงความหมายใช้เล่าการกระท าหรือสภาพการณ์สองอย่างขึ้นไป โดยไล่เรียงทีละอย่าง และการใช้ aruiwa  ปรากฏ
ร่วมกับ kamoshirenai ซึ่งเป็นการใช้ในลักษณะของค ากริยาวิเศษณ์ 3) soretomo  จะใช้ในเงื่อนไขของการเลือกในสถานการณ์ที่
แตกต่างจากตัวอื่น คือ การยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผู้ฟัง ซึ่งในกรณีนี้จะไม่สามารถใช้ในส านวนที่เป็นการสั่ง หรือ
การขอร้อง 4) aruiwa กับ soretomo สามารถใช้แทนกันได้ เมื่อมีสิ่งท่ีเป็นไปได้อยู่สองสิ่งและเกิดความลังเลในการเลือก 
 
ค าส าคัญ : ค าสันธานภาษาญี่ปุ่น วิธีใช้ค าสันธาน ค าสันธานที่มีความหมายให้เลือก 
 

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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บทน า 
  มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิดข้อมูลเท็จ  จริงหรือ
ความรู้สึก หากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ดังนั้น นอกจากการเรียนรู้ภาษา
ของชาติตนเอง การเรียนรู้ภาษาของชาติอื่นก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง ภาษาแต่ละภาษาล้วนมี โครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นเรื่องยากส าหรับการเรียน ภาษาต่างประเทศให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง โดยปัจจัยส าคัญในการ
เรียนภาษาต่างประเทศ คือ ค าศัพท์ เพราะค าศัพท์ เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนภาษา นอกจากน้ีต้องรู้ด้วยว่าค าศัพท์นั้นจัดอยู่ใน
ค าชนิดใด เพื่อสามารถน าไปใช้ได้ ถูกต้อง ณัฏฐิรา ทับทิม (2557:123-158) ได้กล่าวไว้ว่า ค าในภาษาต่างๆ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มค าเนื้อหากับกลุ่มค าหน้าที่ชนิดของภาษาญี่ปุ่นเมื่อแบ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะประกอบด้วยกลุ่มค า
เนื้อหา คือ ค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค ากริยาวิเศษณ์ ค าสันธาน ค าขยายนาม ค าอุทาน และค ากริยาช่วย กลุ่มค า หน้าท่ีคือ ค า
ช่วยการก ค าช่วยแสดงสันธาน โทริทาเตะโจฉิค าช่วยลงท้าย และค าช่วยแสดงทัศนคติต่อผู้ฟัง 
   ในระดับค านั้นนักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาชนิดและหน้าที่ของค าในการสื่อความหมาย โดยสนใจศึกษาค าที่อยู่ในกลุ่มค า
หลักและค าไวยากรณ์กันอย่างกว้างขวาง แต่ส าหรับค าที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวแต่มีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสาร เช่น 
“ค าสันธาน” ที่พบได้ทุกภาษาทั่วโลก กลับมีผู้ให้ความสนใจไม่มากนัก ค าสันธาน หรือ ค าเช่ือม เป็น ค าส าคัญในการเช่ือมค าวลี
หรือประโยคตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปเข้าด้วยกัน และเป็นค าแสดงว่า ค าวลีหรือประโยคนั้น มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม ขัดแย้ง 
เพิ่มเติมเนื้อหา หรือเปรียบเทียบ (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2559: 240)  
  แม้ว่าค าสันธานจะไม่มีบทบาทในการสื่อสารเทียบเท่ากับค าอื่นๆ แต่ก็มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้าง ทางไวยากรณ์ 
กล่าวคือ มีหน้าที่ในการเช่ือมประโยคเพื่อบอกลักษณะของเจตนารมณ์ที่ต้องการสื่อออกมา ดังนั้น การพูดหรือเขียน ค าวลีหรือ 
ประโยค ให้มีความต่อเนื่อง จึงจ าเป็นจะต้องใช้ค าสันธานในการเช่ือม เพื่อแสดง ความสัมพันธ์ ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นมีหลาย
ประเภท และแต่ละประเภทก็มีค าที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว                 มีความหมายเหมือนกันหลายค าซึ่งเป็นปัญหาส าหรับ
ผู้เรียนชาวไทย เพราะท าให้เกิดความสับสนในการใช้และเข้าใจ ผิดคิดว่าสามารถใช้แทนกันได้ (สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข ,พัชราพร 
แก้วกฤษฎางค์และสมเกียรติเชวงกิจวณิช , 2557 : 21)  
  กลุ่มค าสันธานที่เช่ือมในลักษณะให้เลอืกสิ่งใดสิง่หนึ่ง มีความหมายว่า “หรือหรือไม่ก็” ได้แก่ค าว่า また は、あるい

は、もしくは、それとも、それか、ないしは การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาค าสันธาน4 ตัว คือ また は、あ

るいは、もしくは、それとも ทั้งนี้เพราะค าสันธานทั้ง 4 ตัวนี้แม้จะมีความหมายเหมือนกัน แต่มีวิธีใช้ที่ แตกต่างกัน ใน
ด้านโครงสร้างประโยค กรณีที่ใช้เลือก และรูปแบบส านวน ตัวอย่างเช่น それとも ใช้เช่ือมประโยค กับประโยคเท่านั้น ไม่ใช้
เชื่อมค าあるいは ก็มีวิธีใช้แตกต่างจากค าอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน คือมีการใช้แสดง ความรู้สึกคาดการณ์หรือคาดเดา มักปรากฏ
ร่วมกับ かもしれない ซึ่งเป็นการใช้ในลักษณะของค ากริยาวิเศษณ์ ดังนั้น あるいは จึงเป็นทั้งค าสันธาน และค ากริยา
วิเศษณ์ (ณัฏฐิรา ทับทิม, 2559 : 248 - 249) นอกจากนี้ある いは ยังเป็นส านวนภาษาเขียน แต่สามารถใช้ในภาษาพูดที่เป็น
ทางการได้ (บุษบา บรรจงมณี, ปราณีจงสุจริต ธรรม, ประภา แสงทองสุข และ วันชัย สีลพัทธ์กุล , 2554: 28-30) จากความส าคัญ
และวิธีใช้กลุ่มค าสันธานที่มีความหมายให้เลือกที่แตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษาว่า ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่
มีความหมายให้เลือกซึ่งมีถึง 4 ค าคือ「あるいは、または、それと も、もしくは」มีวิธีการใช้อย่างไร ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น คือเข้าใจวิธีการใช้ค าสันธาน ดังกล่าว และสามารถน าไปใช้พูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง 
  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  เพื่อศึกษาวิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความหมายให้เลือก「あるいは、または、もしくは、それとも」 
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  ขอบเขตการวิจัย 
  1. ศึกษาค าสันธาน ที่มีความหมายให้เลือก「あるいは、または、もしくは、それとも」 

  2. รวบรวมประโยคตั วอย่ างที่ มี ค าสันธาน  「あるいは、または、もしくは、それとも」จากหนั งสื อ
พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น หนังสือโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น หนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น และคลังข้อมูลภาษาอย่างละ 30 
ประโยค รวมทั้งสิ้น 120 ประโยค 
   แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีการใช้ค าสันธาน「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 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบบันทึกข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  1. ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับค าสันธาน และวิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือกจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ 

 2. สร้างแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นรูปแบบตาราง 
  3. น าตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ ความครบถ้วนของเกณฑ์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ 
  4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. รวบรวมตัวอย่างประโยคที่มีการใช้ค าสันธาน「あるいは、または、もしくは、それとも」จากหนังสือ
พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น หนังสือเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น และคลังข้อมูลภาษา ตามจ านวนที่ก าหนด 2. บันทึก
ตัวอย่างประโยคลงในตารางที่สร้างไว้  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. อ่านและแปลความหมายของตัวอย่างประโยคทั้งหมด 

  2. วิเคราะห์การใช้ค าสันธานแตล่ะค า ในแต่ละประโยคโดยเขยีนเครื่องหมาย✓ลงในช่องที่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

  3. นับจ านวนเครื่องหมาย✓เพื่อหาค่าร้อยละ 
   4. สรุปผลการวิเคราะห์และน าเสนอผล ในรูปแบบตารางและการพรรณนา 

 

ผลการวิจัย  
  การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีใช้ค าสนัธานในภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความหมายให้เลือก「あるいは、または、それとも、も
しくは」ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 2 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์วิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความหมายให้เลือก 
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบความเหมือนและความแตกตา่งในการใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุน่ท่ีมีความหมายให้
เลือก 
 

 ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์วิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความหมายให้เลือก   
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ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์วิธีใช้ค าสันธานあるいは 
 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมด้านโครงสร้างของประโยคค าสันธาน あるいは จะใช้  ในโครงสร้าง ~ (か)、或は
มากท่ีสุด 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 พบน้อยท่ีสุดเพียง 3 ประโยค 
คิดเป็นร้อยละ 10 ในด้านกรณีให้เลือกพบว่า จะใช้ในกรณีที่ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง มากท่ีสุด 10 ประโยค คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ใช้ในกรณีที่ ตรงตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงกับเง่ือนไขทั้งสองอย่าง และกรณีที่เป็นการ
คาดคะเน 6 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือ ใช้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด 5 ประโยค 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ กรณีที่ใช้เล่าการกระท าหรือสภาพการณ์สองอย่างขึ้นไปโดยไล่เรียงทีละ
อย่าง 3 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 10 ในด้านของรูปแบบส านวนที่ใช้พบว่าใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการมากที่สุด 16 ประโยค  
คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือใช้ในภาษาเขียน 14 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 46.67  
 

ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์วิธีใช้ค าสันธานまたは 
 
 

あるいは 
แหล่งที่มา 

จ านวน ร้อยละ 
หนังสือ คลังข้อมูลภาษา 

ด้านโครงสร้าง ~ (か)、あるいは 6 5 11 36.67 
N (か)あるいは N 7 3 10 33.33 
あるいは ~ かもしれない 4 2 6 20 
あるいは ~ あるいは 3 - 3 10 

รวม 30 30 30 

ด้านกรณี 
ให้เลือก 

ให้เลือกอยา่งใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง 5 5 10 33.33 
ตรงตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงกับเง่ือนไขทั้งสองอย่าง 4 2 6 20 
การคาดคะเน 4 2 6 20 
มีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด  4 1 5 16.67 
เล่าการกระท าหรือสภาพการณ์สองอย่างขึ้นไปโดยไล่เรียงทีละอย่าง  3 - 3 10 

รวม 30 30 30 
ด้านรูปแบบ

ส านวน 
ภาษาพูดที่เป็นทางการ   10 6 16 53.33 
ภาษาเขยีน  10 4 14 46.67 
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ   0 0 0 

รวม 30 30 30 

または 
แหล่งที่มา 

จ านวน ร้อยละ 
หนังสือ คลังข้อมูลภาษา 

ด้านโครงสร้าง N (か)または N 3 23 26 86.67 

อื่นๆ ~ (か)、または 1 3 4 13.33 

รวม 30 30 30 
ด้านกรณี 
ให้เลือก 

ให้เลือกอยา่งใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง 4 26 30 100 

รวม 30 30 30 
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 จากตารางที ่3 พบว่าในภาพรวมด้านโครงสร้างของประโยคค าสนัธาน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 ในด้านของรูปแบบส านวนที่ใช้พบว่า ใช้ในภาษาเขียนมากที่สุด 20 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ 
ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการ 10 คิดเป็นร้อยละ 33.33 และพบว่าไม่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์วิธีใช้ค าสันธานもしくは 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าในภาพรวมด้านโครงสร้างของประโยคค าสันธาน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 ตรงกับเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 10 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 33.33 ในด้านของรูปแบบส านวน ที่ใช้มากที่สุด
พบว่าเป็นส านวนภาษาเขียนจ านวน 16 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ ภาษาพูดที่เป็นทางการ 12 ประโยค คิดเป็น
ร้อยละ 40 และที่ใช้น้อยที่สุดคือภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ 2 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 6.67  
 
ตารางที่ 5   ผลการวเิคราะห์วิธีใช้ค าสันธานそれとも 
 
 

ด้านรูปแบบส านวน ภาษาเขยีน  3 17 20 66.67 
ภาษาพูดที่เป็นทางการ   1 9 10 33.33 
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ   0 0 0 

รวม 30 30 30 

もしくは 
แหล่งที่มา 

จ านวน ร้อยละ 
หนังสือ คลังข้อมูลภาษา 

ด้านโครงสร้าง N (か)もしくは N 4 17 21 70 

~ (か)、もしくは 3 6 9 30 

รวม 30 30 30 
ด้านกรณี 
ให้เลือก 

ให้เลือกอยา่งใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง 4 16 20 66.67 
ตรงตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงกับ
เง่ือนไขทั้งสองอย่าง 

3 7 10 33.33 

รวม 30 30 30 
ด้านรูปแบบ

ส านวน 
ภาษาเขยีน  7 9 16 53.33 
ภาษาพูดที่เป็นทางการ   - 12 12 40 
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ - 2 2 6.67 

รวม 30 30 30 

それとも 
แหล่งที่มา 

จ านวน ร้อยละ 
หนังสือ คลังข้อมูลภาษา 

ด้านโครงสร้าง ~ (か)、それとも 10 15 25 83.33 

N (か)それとも N 5 - 5 16.67 
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จากตารางที ่5 พบว่าในภาพรวมด้านโครงสร้างของประโยคค าสันธาน それとも จะใช้ในโครงสร้าง ~ (か)、それと
も มากท่ีสุด 25 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือโครงสร้าง N (か)それとも N 5 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 16.67 ใน
ด้านกรณีให้เลือกพบว่าจะใช้ในกรณีที่ ยกขึ้นมาสองสิ่งถามความตั้งใจของผู้ฟัง มากที่สุด  21 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 70 และ
ความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ ใช้ในกรณีที่ เป็นไปได้สองสิ่งลังเลไม่รู้เลือกสิ่งไหน 9 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 30 ในด้านของรูปแบบ
ส านวนท่ีใช้ พบว่าใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ มากท่ีสุด 23 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 76.66 รองลงมาพบว่าใช้ในภาษาพูดที่เป็น
ทางการจ านวน 7 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 23.33 นอกจากนี้ยังพบประโยคที่สามารถใช้ あるいは แทนได้ 6 ประโยค คิดเป็น 
ร้อยละ 20  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของค าสันธานภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก 
ทั้ง 4 ค าสรุปได้ดังตาราง 6-8 ดังนี ้ 

 

ตารางที่  6  สรุปวิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความหมายให้เลือก ด้านโครงสร้างประโยค 
 

จากตาราง 6 พบว่า ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก มีการใช้ในโครงสร้างประโยคที่เหมือนกัน คือ 

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 าหรับค าสันธาน あるいは ยังพบว่ามีการใช้ในโครงสร้างอื่นๆ  คือ あるいは~あるいは
นอกจากน้ียังพบว่าค าสันธานあるいは ส่วนใหญ่ปรากฏร่วมกับかもしれない  

 

ตารางที่ 7  สรุปวิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก กรณีให้เลือก 
 

รวม 30 30 30 
ด้านกรณี 
ให้เลือก 

ยกขึ้นมาสองสิ่งถามความตั้งใจของผู้ฟัง 9 12 21 70 
เป็นไปได้สองส่ิงลังเลไม่รู้เลือกสิ่งไหน 4 5 9 30 

รวม 30 30 30 
ด้านรูปแบบส านวน ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ 11 12 23 76.67 

ภาษาพูดที่เป็นทางการ   2 5 7 23.33 
ภาษาเขยีน  0 0 0 

รวม 30 30 30 
อื่นๆ ใช้ あるいは แทนได ้ 4 2 6 20 

ค าสันธาน โครงสร้างประโยค 
เหมือนกัน ต่างกัน 

あるいは -N (か) ค าสันธานให้เลือก N 
- ~(か) ค าสันธานให้เลือก 

-あるいは~あるいは 
-あるいは~かもしれない 

または - 
もしくは - 
それとも - 

ค าสันธาน 
กรณีให้เลือก 

เหมือนกัน ต่างกัน 
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จากตารางที่ 7 พบว่า ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก ค าสันธาน あるいは มีการใช้ในความหมายที่

หลากหลาย คือ การให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง เป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้
จะเลือกแบบใด เล่าการกระท าหรือ สภาพการณ์สองอย่างขึ้นไปโดยไล่เรียงทีละอย่าง และคาดคะเน ค าสันธานそれとも ใช้ใน  
2 ความหมาย คือ เป็นไปได้ทั้งสองแบบ แต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด และยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผู้ฟัง ส าหรับค าสันธาน
もしくは ใช้ได้ 2 ความหมาย คือ การให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง และตรงตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง 
ส่วนค าสันธานまたは จะใช้ในความหมายเดียวเท่านั้น คือ การเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง 
 
ตารางที ่8  สรุปวิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความหมายให้เลือก ด้านรูปแบบส านวน 
 

 

จากตารางที่ 8 พบว่าค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือกทั้ง 4 ค าใช้ในส านวนเหมือนกัน คือ ใช้ในภาษาพูดที่

เป็นทางการ ส าหรับ あるいは、または、もしくは สามารถใช้ในภาษาเขียน และส านวนการสั่งหรือขอร้องให้ท า (~てください) 
ส่วน それとも นอกจากใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการแล้ว ยังใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการได้ด้วย แต่จะไม่ใช้ในภาษาเขียนและ
ส านวนการสั่ง  หรือขอร้องให้ท า 
 
 
อภิปรายผล  
  1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก “หรือ” “หรือว่า”“หรือไม่ก็”สามารถใช้ใน
โครงสร้างประโยคที่เหมือนกันคือใช้เช่ือมระหว่างค านามกับค านาม และเช่ือมระหว่างประโยคกับประโยคนั้น เป็นไปตาม

または เลือกสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง 

ในสองสิ่ง 
“หรือ, 

หรือว่า , 
หรือไม่ก็” 

- -  
もしくは ตรงตามเง่ือนไข 

อย่างใดอยา่งหนึ่ง 
หรือทั้งสองอย่าง 
“หรือ,หรือวา่ , 

หรือไม่ก็” 

-  
あるいは เป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่

ไม่รู้จะเลือกแบบใด 
“หรือ,หรือวา่ ,หรือไม่ก”็ 

*กรณีนี้ใช้แทนกันได้ 

-เล่าการกระท า/สภาพการณ์ 2 อย่างขึน้ไปโดย

ไล่เรียงทีละอย่าง 
“บางครั้ง ,บางครั้งก็” 
-คาดคะเน “อาจจะ~” 

それとも - - ยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผูฟ้ัง 
“หรือ,หรือวา่ ,หรือไม่ก”็ 

ค าสันธาน รูปแบบส านวน 

เหมือนกัน ต่างกัน 
あるいは ภาษาพูดที่เป็นทางการ 

 
-การสั่งหรือขอร้องให้ท า  
    *てください 

-ภาษาเขียน 

- 
または - 
もしくは - 
それとも - ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ 
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ความหมายและหน้าท่ีของค าสันธานตามที่นักวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวไว้ (สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข,พัชราพร แก้วกฤษฎางคแ์ละส
มเกียรติ เชวงกิจวณิช, 2557 : 17; และณัฏฐิราทับทิม, 2557: 126) 
  2. จากผลการวิจัยที่พบว่าあるいは นอกจากจะใช้เชื่อมระดับประโยคและระดับค าแล้ว ยังพบว่ามีการใช้ในโครงสร้าง
อื่น ๆ ได้อีก คือあるいは~あるいは เช่น ประโยค 

  高校を卒業した学生たちは、あるいは 進
しんがく

学し、あるいは 就
しゅうしょく

職し、それぞれの進
しんろ

路を歩み

始める。 

  นักเรียนท่ีเรียนจบช้ันมัธยมปลายต่างเริ่มก้าวไปตามเส้นทางของตน บางคนก็เรียนต่อ บางคนก็ท างาน 
 จากประโยคข้างต้นนี้ あるいは ไม่ได้แสดงความหมายให้เลือก แต่เป็นการแสดงความหมาย ที่ใช้เล่าการกระท าหรือ
สภาพการณ์สองอย่างขึ้นไปโดยไล่เรียงทีละอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายของบุษบา บรรจงมณี, ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา 
แสงทองสุข และวันชัย สีลพัทธ์กุล,  (ผู้แปล, 2554: 20-30) ว่าเป็นส านวนทางการที่ใช้ในภาษาเขียน ไม่ใช้ในภาษาพูด 
  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบประโยคที่มีการใช้ あるいは ปรากฏร่วมกับ かもしれない โดยการใช้ あるいは ใน
ลักษณะนี้เป็นลักษณะของค ากริยาวิเศษณ์ซึ่งในพจนานุกรม 広辞苑(2008, p. 101 อ้างถึงใน ณัฏฐิรา ทับทิม,2559: 249) ระบุ
ว่าあるいは เป็นทั้งค าสันธานและค ากริยาวิเศษณ์  
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 ในประโยคข้างต้นท าหน้าที่กริยาวิเศษณ์ขยายค านาม本当 และปรากฏร่วมกับ かもしれない 

  3. จากผลการวิจัยที่พบว่าそれとも จะใช้ในเง่ือนไขของการเลือกท่ีแตกต่างจากตัวอื่นคือการยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถาม
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
แบบตะวันออกซึ่งในกรณีนีจ้ะไม่สามารถใช้ในส านวนที่เป็นการสั่ง(บุษบาบรรจงมณ,ีปราณ ีจงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข และ
วันชัย สีลพัทธ์กุล,ผู้แปล.2554: 230-231) 
  4. จากผลการวิจัยที่พบว่า あるいは กับそれとも สามารถใช้แทนกันได้ เช่น ประโยคดังต่อไปนี้ 

  就 職
しゅうしょく

しようか、それとも進学
しんがく

しようかと迷
まよ

っている。 

  ลังเลอยู่ว่าจะท างานต่อดี หรือว่าเรียนต่อดี 
  จากประโยคดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความเป็นได้ทั้งสองสิ่ง แต่ผู้พูดมีความลังเล ว่าจะเรียนต่อหรือจะท างาน ซึ่งในส่วนของ
ประโยค それとも มีสิ่งที่เป็นไปได้อยู่สองสิ่ง เกิดความลังเลหรือไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งไหนนั้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ บุษบา 
บรรจงมณี, ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข และวันชัย สีลพัทธ์กุล,  (ผู้แปล, 2554: 230-231) ที่กล่าวว่า สามารถใช้あ
るいは แทนได้ 
  ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ผู้เรียนที่สนใจจะน าค าสันธานภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายเหมือนกันไปใช้ควรศึกษาหลักการใช้อย่างละเอียด  เช่น ความ
เหมือนหรือความแตกต่างด้านโครงสร้างในการเช่ือม กรณีของความหมาย ตลอดจนรูปแบบส านวนที่ใช้ เพราะค าสันธานใน
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ภาษาญี่ปุ่นนั้นมีหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีความหมายเหมือนกันหลายค า อีกทั้งค าสันธานบางตัวก็ไม่ได้ท าหน้าที่เชื่อม
ระดับประโยค หรือระดับค าเพียงอย่างเดียว และบางตัวก็มีรูปแบบการใช้เฉพาะตัว จึงควรมีการศึกษาหลักการใช้อย่างถ่องแท้ 
 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษา วิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันประเภทอื่น เช่น ค าสันธานที่แสดงความหมาย
ขัดแย้ง ค าสันธานท่ีแสดงเหต-ุผล เป็นต้น 

2. ควรศึกษาวิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับภาษาไทย 
 
สรุปผลการวิจัย 

  1. วิธีใช้ค าสันธานあるいは ด้านโครงสร้างพบว่า ใช้ในโครงสร้าง~ (か)、或は มากท่ีสุด  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 ใช้ในกรณีตรงตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 
และกรณีที่ เป็นการคาดคะเน กับการใช้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด  ส่วนการใช้เล่าการกระท า 
หรือสภาพการณ์สองอย่างข้ึนไปโดยไล่เรียงทีละอย่าง พบน้อยท่ีสุด ในด้านรูปแบบส านวนพบว่า ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ใช้ในภาษาเขียน 
  2. วิธีใช้ค าสันธานまたは ด้านโครงสร้าง พบว่า ใช้ในโครงสร้าง N (か) または N มากที่สุด  นอกจากนี้พบว่า มีการ

ใช้โครงสร้างอื่นนอกเหนือจากเกณฑ์ คือโครงสร้าง ~ (か)、または ในด้านกรณีให้เลือกพบว่า ใช้ในกรณีให้เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่งในสองอย่าง ในด้านรูปแบบส านวนพบว่าใช้ในภาษาเขียนมากที่สุด รองลงมาคือ ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการ  
  3. วิธีใช้ค าสันธานもしくは ด้านโครงสร้างพบว่าใช้ในโครงสร้าง N (か)もしくは N มากที่สุดรองลงมาคือโครงสร้าง 

~ (か)、もしくは ในด้านกรณีให้เลือกพบว่าใช้ในกรณีใหเ้ลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง มากที่สุด และความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ ใช้
ในกรณีที่ ตรงกับเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ในด้านของรูปแบบส านวน ที่ใช้มากที่สุดพบว่าเป็นส านวนภาษาเขียน 
รองลงมาคือ ภาษาพูดที่เป็นทางการ และทีใ่ช้น้อยที่สุดคือภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ 

  4. วิธีใช้ค าสันธาน それとも ด้านโครงสร้าง พบว่า ใช้ในโครงสร้าง~ (か)、それとも มากที่สุด รองลงมาคือ
โครงสร้าง N (か) それとも N ในด้านกรณีให้เลือกพบว่า ใช้ในกรณียกข้ึนมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผู้ฟัง มากที่สุด และ
ความหมายที่พบน้อยที่สุดคือ ใช้ในกรณีที่ เป็นไปได้สองสิ่งลังเลไม่รู้เลือกสิ่งไหน ในด้านของรูปแบบส านวนที่ใช้พบว่า ใช้ในภาษา
พูดที่ไม่เป็นทางการ มากที่สุด รองลงมาพบว่า ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการ นอกจากนี้ ยังพบประโยคที่สามารถใช้ あるいは
แทนได้  
  5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในการใช้ค าสันธานที่มีความหมายว่า “หรือ”ทั้ง 4 ค า
พบว่า 
   5.1 ด้านโครงสร้าง พบว่าค าสันธานที่มีคามหมายเลือกทั้ง 4 ตัว มีการใช้ในโครงสร้างประโยคที่เหมือนกัน 2 

โครงสร้าง คือ“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)”ส าหรับ 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 ตรงตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง เป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่ไม่รู้จะเลือกแบบใด เรียงล าดับเหตุการณ์ และ
คาดคะเน ส าหรับそれとも ใช้ใน 2 ความหมาย คือ ยกขึ้นมาสองสิ่งเพื่อถามความตั้งใจของผู้ฟังและเป็นไปได้ทั้งสองแบบ แต่ไม่
รู้จะเลือกแบบใด  ส่วน もしくは ใช้ได้ 2 ความหมาย คือ การให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่งและตรงตามเง่ือนไขอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือท้ังสองอย่างในขณะที่または ใช้เพียงความหมายเดียว คือ การเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง 
   5.3 ด้านส านวนพบว่า ค าสันธานทั้ง 4 ใช้ในภาษาพูดที่เป็นทางการเหมือนกัน แต่ あるいは、または、もし
くは สามารถใช้ในภาษาเขียน และส านวนการสั่งหรือขอร้องให้ท า (~てください) ส่วนそれとも ยังสามารถใช้ในภาษาพูดที่
ไม่เป็นทางการได้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเขียนค าที่ประสมกับสระ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าเรื่อง การเขียนค าที่ประสมกับสระ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเด่น อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 คน  โดยผู้วิจัยได้
สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระขึ้นและให้ผู้เช่ียวชาญช่วยตรวจสอบรวมทั้งทดลองหาประสิทธิภาพจากนักเรียน
รายบุคคล นักเรียนกลุ่มเล็กและทดลองภาคสนามพบว่า การเขียนค าที่ประสมกับสระ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/88.15 
ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวัดโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนค าที่ประสมกับสระ แบบ
ปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีความเชื่อมั่น .85 พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระ โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจรูปแบบของลิเกิร์ตจ านวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 พบว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการ
เขียนค าที่ประสมกับสระในระดับพอใจมาก 
 

 ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า การเขียนค าที่ประสมกับสระ 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 

 

บทน า   
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ท าให้สามารถ
ประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ การสอนภาษาไทยจึงเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นวิชาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนท า
ความเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษาโดยฝึกฝนให้เกิดทักษะทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด  การฝึกฝน
ทักษะทุกๆ ด้านให้ถูกต้องแม่นย าอย่างสม่ าเสมอจนเกิดความช านาญจึงจะใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (กรมวิชาการ, 2551) 
 จากการวิจัยของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น่าพอใจ ทั้งนี้เพราะว่าพฤติกรรมการสอนของครูยังคงยึดบทบาทเดิม ไม่ยอมรับวิธีสอนใหม่  ไม่สนใจที่
จะน านวัตกรรมการศึกษาหรือสื่อการเรียนการสอนมาประกอบการสอนของแต่ละคน มุ่งสอนเฉพาะเนื้อหาในแบบเรียน ไม่มีการ
น าสิ่งแวดล้อมมาสอนนักเรียน ครูมีปัญหาในการผลิตสื่อเพราะงบประมาณมีน้อย มีภาระในการสอนมากและโรงเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ และสื่อที่มีอยู่ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายหรือเนื้อหาที่จะสอน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) โรงเรียนบ้านเด่น ที่เน้นการสอนโดยใช้การบรรยาย การท าแบบฝึกหัด ครูเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนของครูขาดสือ่หรืออุปกรณป์ระกอบการสอนกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ และที่ส าคัญคือนักเรียนไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จึงส่งผล
ให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในช้ัน ป.1 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนได้ก าหนดกล่าวคือ  เป้าหมายของโรงเรียนบ้านเด่น ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 80 แต่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
80.16 และปีการศึกษา 2559 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.13 (โรงเรียนบ้านเด่น, 2559) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
น่าพอใจ สอดคล้องกับการสังเกตของผู้วิจัยที่พบว่า  นักเรียนช้ัน ป.1 ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียน
ค าจากการประสมจากสระ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจและมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ัน ป.1   โดยมุ่งให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู ้ผู้วิจัยจงึได้ศึกษาเอกสาร ต าราและผลงานทางวิชาการ
ต่างๆ เพื่อค้นหาสื่อการเรียนการสอนมาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่
เหมาะสมและสามารถน ามาใช้ได้ดีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนช้ัน ป.1 คือ แบบฝึกทักษะ โดยแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียน
ประเภทหนึ่งส าหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน, 2551) อีกทั้งยังเป็นกลวิธีสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่งเพราะแบบฝึกจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสน าความรู้ที่ เรียนมาแล้ว มาฝึกให้
เกิดความเข้าใจกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังงานวิจัยของ วิไล, (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าสระเสียง
สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ัน ป.1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค าสระเสียงสั้นของ
นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าสระเสียงสั้น  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเห็นได้ว่าการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 เรื่อง
การเขียนค าที่ประสมกับสระ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า และศึกษาความพึงพอใจที่ดี
ต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป  
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระ 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ัน ป.1 เรื่องการเขียนค าท่ีประสมกับสระครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนบ้านเด่น ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ล าปาง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 คน เนื้อหาที่ใช้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยระดับช้ัน ป.1 ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 สาระการเขียนและสาระ
หลักการใช้ภาษาไทย โดยได้ก าหนดเรื่องเป็น 5 เรื่อง ดังนี้ 1) การเขียนค าที่ประสมกับสระ อิ และ สระ เอ 2) การเขียนค าที่
ประสมกับสระ อัว และ สระ ออ 3) การเขียนค าที่ประสมกับสระ เออ และ สระ เอา 4) การเขียนค าที่ประสมกับสระ โอะ และ 
สระ เอีย 5) การเขียนค าท่ีประสมกับสระ อึ และ สระ เอาะ จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจและปรับแก้ไขตามค าแนะน า 
 2. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระ 
 การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าที่ประสมกับสระ ได้ใช้ตามวิธีการของชัยยงค์  
พรหมวงศ์ (2556) โดยน าแบบฝึกไปทดลองใช้ครั้งท่ี 1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง น าไปทดลองกับนักเรียนช้ัน ป.1  โรงเรียนบ้านน้ า
หลง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้นักเรียน 3 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และ
เรียนอ่อน ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาทีละคน ทีละเรื่อง ตั้งแต่ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 5 และคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงแบบฝึกทักษะต่อไป ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.46/73.21  ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด จึงต้องน าไปหาประสิทธิภาพต่อไป โดยทดลองใช้ครั้งท่ี 2 ทดลองกลุ่มเล็กได้น าแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสม
กับสระ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจากการทดลองครั้งท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว มาใช้ทดลองกับนักเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนบ้านสมัย ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 ซึง่คัดเลือกมาทั้งหมด จ านวน 9 คน ได้แก่นักเรียนที่เรียนเก่ง 3 คน เรียน ปานกลาง 3 คน และเรียนอ่อน 3 คน 
ซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ซ้ ากับคนเดิมที่ท าการทดลองครั้งที่ 1 เนื่องจากจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่น มีจ านวนไม่
พอในการทดลอง ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.53/78.84 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จึงต้องน าไปหา
ประสิทธิภาพในภาคสนามต่อไป ในทดลองใช้ครั้งที่ 3 ทดลองภาคสนาม ผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะไปทดลองภาคสนามโดยใช้กับ
นักเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน 
เนื่องจากจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเดน่ มีจ านวนไม่พอตามเกณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง ผลการทดลองภาคสนามพบว่า  นักเรียนท า
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แบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยทั้ง 5 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 87.32  ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เช่นกัน  
 3. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1  เรื่อง การเขียนค าท่ีประสมกับสระตามเกณฑ์ 80/80 
 น าแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนค าที่ประสมกับสระ ที่ได้หาประสิทธิภาพ
เรียบร้อยแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest 
Design ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันท่ี  6 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ใช้เวลา  15  ช่ัวโมง ไม่รวมเวลา
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีนอีก 2 ช่ัวโมง โดยด าเนินการทดสอบก่อนและหลังเรยีน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จ านวน 30 ข้อ   
 4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 ท าการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจรูปแบบของลิเกิร์ตจ านวน 10 ข้อ ให้มี 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก 
พอใจปานกลาง  พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด ข้อความในแบบสอบถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระ โดยครูเป็นผู้อ่านข้อความในแบบสอบถามนักเรียนฟังทีละข้อ และให้นักเรียนพิจารณา
ว่าข้อความแต่ละข้อตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนมากน้อยเพียงใด และให้ท าเครื่องหมายลงในแบบสอบถาม  
พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง  พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด  ให้คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ จากนั้นน า
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจเพื่อพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษาและข้อความให้ชัดเจน
เหมาะสมยิ่งขึ้น น าแบบสอบถามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจนได้
แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัด
ล าปาง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน แล้วน ามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าอ านาจการจ าแนก (r) ของแบบสอบถาม
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ .20 ข้ึนไป ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .28 - .734 และหาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) (ล้วน, 2543) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.82 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยท าการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะแต่ละชุดที่นักเรียนท าทั้ง 5 ชุด 
และข้อมูลแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ น ามาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนใช้การทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน  
(t-test for dependent samples) (ชูศรี, 2544) 
 

ผลการวิจัย  
1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระ 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ัน ป.1 เรื่องการเขียนค าที่ประสมกับสระ
นักเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนบ้านเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 เรื่อง จากนั้นให้ตรวจและได้ปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/88.15 ดังตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ช้ัน ป.1 เรื่อง การเขียนค าที ่
ประสมกับสระ ในภาคสนาม 

 
ผลการทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ในแต่ละชุดของแบบฝึกทักษะ (E1) 

50 42.75 2.75 85.50 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน(หลังเรียน) (E2) 

20 17.63 0.79 88.15 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่

ประสมกับสระทั้ง 5 ชุด รวม 50 คะแนนเท่ากับ 42.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.50 นั่นคือประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) 
เท่ากับ 85.50 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้
คะแนนเฉลี่ย 17.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.15 นั่นคือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 88.15 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการ
เขียนค าที่ประสมกับสระ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.50/88.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระ  
 ผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ด าเนินการทดสอบก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ พบว่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระสูงกว่าก่อนเรียนดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ค าที่ประสมกับสระ 

คะแนน N 
ค่าสถิติ 

X  S.D. t p** 
ก่อนเรียน 8 9.81 0.49 

31.008** .000     
หลังเรียน 8 17.28 0.90 

**p<.01, t  ตาราง (df = 6) เท่ากับ  3.143 
 

736 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติพิบูลสงครามวจิัย ครั้งท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.81 เมื่อนักเรียนเรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระ มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 17.28 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระ 
  ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจรูปแบบของลิเกิร์ตจ านวน 10 ข้อ มี 5 ระดับ คือ 
พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด ข้อความในแบบสอบถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความ
คิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระ โดยพบว่า นักเรียนความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
ค าที่ประสมกับสระอยู่ในระดับพอใจมาก ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระ    
  

 

จากตารางที่ 3  แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระ  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 โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดได้แก ่อันดับที่ 1 แบบฝึกทักษะช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น แบบฝึกทักษะมี

รูปภาพประกอบที่สวยงาม ( X = 4.71, SD= 0.49) และอันดับที่ 2 แบบฝึกทักษะมีกิจกรรมและแบบฝึกที่น่าสนใจ ( X = 4.63 
SD=0.51)  ขณะที่ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในล าดับที่ 3 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจเท่ากันอยู่ 3 ประเด็น คือ แบบฝึก

ทักษะมีรูปเล่มที่สวยงาม แบบฝึกทักษะมีตัวอย่างท่ีชัดเจน และแบบฝึกทักษะช่วยท าให้ได้คิดมากข้ึน ( X = 4.57 SD=0.53) 
อภิปรายผล  
  1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระ  
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระโดยด าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน โดยศึกษา
รวบรวมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในเรื่องการเขียนค าที่ประสมกับสระ ศึกษา

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจต่อบทเรียนส าเร็จรูป 

ล าดับที ่
X  S.D. การแปลผล 

1. แบบฝึกทักษะมีค าแนะน าการใช้ที่ชัดเจน   4.29 0.49 มาก 5 
2. แบบฝึกทักษะมีรูปเล่มที่สวยงาม 4.57 0.53 มากที่สุด 3 
3. แบบฝึกทักษะช่วยท าให้การเรียนไม่น่าเบื่อ 4.39 0.49 มาก 4 
4. แบบฝึกทักษะมีตัวอย่างท่ีชัดเจน 4.57 0.53 มากที่สุด 3 
5. แบบฝึกทักษะช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน      4.71 0.49 มากที่สุด 1 
6. แบบฝึกทักษะมีกิจกรรมและแบบฝึกท่ีน่าสนใจ       4.63 0.51 มาก 2 
7. แบบฝึกทักษะช่วยท าให้ได้คิดมากข้ึน. 4.57 0.53 มากที่สุด 3 
8. แบบฝึกทักษะมีรูปภาพประกอบท่ีสวยงาม 4.71 0.49 มากที่สุด 1 
9. แบบทดสอบที่ใช้สอบตรงกับแบบฝึกทักษะที่เรียน 4.29 0.49 มาก 5 
10. มีการทดสอบทุกเรื่องที่เรียน 4.43 0.53 มาก 6 

รวม 4.52 0.50 มากที่สุด  
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ทฤษฎีการสอน จิตวิทยาประสบการณ์ สอบถามผู้รู้ วิเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร วิเคราะห์ตัวช้ีวัด จากนั้นศึกษาหลักการสร้างแบบ
ฝึกทักษะ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน แล้วจึงด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะโดยผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5  ท่าน แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนรายบุคคลและนักเรียนกลุ่มเล็กเพื่อตรวจสอบความยาก
ง่ายของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา และความสัมพันธ์ของเนื้อหากับระยะเวลาที่ใช้ทดลอง น าแบบฝึกทักษะมาปรับปรุงอีกครั้ง
หนึ่ง นอกจากนี้แบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  ยังมีความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัด
และเนื้อหา มุ่งเน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เสริมทักษะการใช้ภาษา ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและพัฒนา
ตนเองได้ตามความสามารถ มีรูปภาพที่สวยงาม และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2551) ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้ได้แบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.50/88.15  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชนก, (2551) ที่ได้ศึกษาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าประสม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ัน ป.1 ของโรงเรียนบ้าน โพธิ์สง่า  กลุ่มเครือข่ายท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
88.27/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้สามารถน าไปใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนได้  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระ   
 ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระ กับกลุ่มเป้าหมายพบว่า นักเรียนช้ัน ป.1 โรงเรียนบ้านเด่น  
ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ล าปาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแบบ
ฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ระดับที่สามารถน ามาใช้สอนได้ มีการทดลองใช้กับนักเรียนในระดับช้ันเดียวกับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนน ามาใช้ถึง 3 ครั้ง ผ่านการประเมินตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ มีการจัดเรียงล าดับเนื้อหาตามล าดับคือ 
จากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยาก มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระเพิ่มสูงขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนมวัน, (2542) ได้ศึกษาวิจัยการ
สร้างแบบฝึกหัดการเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ัน ป.2 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค าหลังได้รับการสอนด้วยแบบฝึกหัด
การเขียนสะกดค าสูงกว่าก่อนได้รับการสอนด้วยแบบฝึกหัดการเขียนสะกดค าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภา, (2542) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ัน  ป.1 โดยใช้
แบบฝึกหัดการเขียนสะกดค าพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดการเขียนสะกดค า
แตกต่างกบักลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดของกรมวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ นักเรียนท่ีเรียนโดย
ใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค าสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดของกรมวิชาการ  
ขณะเดียวกันมีความสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ถนอม, (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน ป.1 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน ป.1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนค าท่ีประสมกับสระ   
 การใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจรูปแบบของลิเกิร์ตจ านวน 10 สอบถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น
ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสมกับสระ พบว่า นักเรียนความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนค าที่ประสม
กับสระอยู่ในระดับพอใจมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานได้จัดท าขึ้นมีการจัดท าอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน มีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ท าพร้อมกับมีการแจ้งผลทันที ท าให้นักเรียน
ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองในทันที ผู้เรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของผู้สอน นอกจากน้ีแบบฝึกทักษะยังมีรูปแบบ
ที่เรียบร้อย สวยงามน่าสนใจ และมีรูปภาพเพื่อสื่อความหมายค าศัพท์ที่ชัดเจน จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ
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อยู่ในระดับพอใจมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถนอม, (2553)  ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้แบบฝึก
ทักษะในระดับช้ัน ป.1 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียน ช้ัน ป.1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ  4.03  แสดงใหเ้ห็นถึงนักเรียนช้ัน ป.1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะดังกล่าวในระดับมาก 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า สระที่มีการเปลี่ยนรูป และสระลดรูปต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากับวิธีการสอนแบบอ่ืน หรือ กับตัวแปรอื่น 
เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิด เป็นต้น เพื่อจะได้ข้อสรุปในการศึกษาอย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน  
 
สรุปผลการวิจัย   
  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน ป.1 เรื่องการเขียนค าที่ประสมกับสระ ที่สร้างขึ้น
เป็นแบบฝึกทักษะทีม่ีประสิทธิภาพ ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะดังกล่าวโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่น ต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ 
จังหวัดล าปาง พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อ
ได้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะนี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักเกณฑ์ใน

การเขียน GAIRAIGO และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า tผลการวิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO มีคุณภาพ

อยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวม 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก 

 

ค าส าคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

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. 

 

741 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติพิบูลสงครามวจิัย ครั้งท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

Keywords : electronic book, GAIRAIGO writing rules,  achievement 

 

 

 

 

บทน า 

 ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีความยากเป็นอันดับต้น ๆของโลก เนื่องมาจากภาษาญี่ปุ่นมีการใช้ตัวอักษรมากถึง 3 ชนิด คือ 

ตัวอักษรฮิรางานะ ตัวอักษรคาตาคานะ และตัวอักษรคันจิ ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคันจิเป็นตัวอักษรที่เรียนยาก เพราะว่าคัน

จินั้น มีจ านวนเส้น เสียงอ่าน ล าดับการเขียน และความหมายมากมาย จึงยากต่อการจดจ า แต่ในปัจจุบันค ายืมภาษาต่างประเทศ 

หรือ GAIRAIGO คือ ค าที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศจะเป็นการน าค าที่มาจากภาษาต่างประเทศมาเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะ 

โดยมีหลักเกณฑ์การเขียนที่ถูกต้องตามหลักการเขียน และเป็นที่ยอมรับตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น (Skitter, 2013) การเขียน

ด้วยตัวอักษรคาตาคานะนั้นกลับพบว่าเริ่มเรียนรู้ยากขึ้นและเริ่มเป็นปัญหาตามมา เพราะ ปัจจุบัน มีจ านวนค าศัพท์เพ่ิมขึ้นจ านวน

มาก และค าศัพท์ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นค ายืมมาจากภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากล ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาสากลอย่างเป็น

ประจ าก็จะสามารถเข้าใจได้มากกว่า เพราะค าที่ยืมมานั้นจะคล้ายคลึงกันกับต้นฉบับ ส าหรับนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

นั้น GAIRAIGO คือ ปัญหาใหญ่ เนื่องจากเขียนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นระบบระเบียบ เพราะไม่รู้หลักเกณฑ์การเทียบเสียง GAIRAIGO 

ดังนั้น GAIRAIGO จึงเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งที่ควรจะได้มีการศึกษาพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ใน

การเขียนให้ถูกต้อง 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book เป็นสื่อรูปแบบของหนังสือที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ณรงค์ ศรีท้วม , 2551 : 

11) และสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถเช่ือมโยงข้อมูลไปยังหน้าต่าง ๆ 

ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อ่านได้ (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย น าประเสริฐชัย , 2556 : 

42) นอกจากนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังมีองค์ประกอบของ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และแบบทดสอบ ท าให้ผู้อ่านใช้งานได้

สะดวก และพัฒนาทักษะของตนเองได้ง่ายมากขึ้น และสิ่งที่ท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างจากหนังสือทั่วไปคือ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ต่างจากหนังสือรูปแบบปกติทั่วไป กระบวนการผลิต 

รูปแบบและวิธีการใช้งาน เพราะมีความสะดวกตอ่ผู้อ่านมากข้ึน ไม่จ าเป็นต้องพกพาหนังสือติดตัวไปดว้ยทีละหลายๆเล่ม เพียงแค่มี

คอมพิวเตอร์พกพา หรืออุปกรณ์ที่รองรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้งานได้ และนอกจากนี้ยังสามารถอ่านได้ทุกที่ 

ทุกเวลา ตามความต้องการของผู้ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพได้ระดับใด และนักศึกษาท่ีเรียนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในด้านความรู้ ความเข้าใจและความสามารถ

ในการเขียน GAIRAIGO ในระดับใด ตลอดจนนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO 

มีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างไร ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง 
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หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนักศึกษาที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการเขียน  GAIRAIGO  สามารถน าไปประยุกต์ใช้จริงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถน าไปใช้กับผู้ที่มีความสนใจในการที่จะศึกษาในเรื่องของการเขียน GAIRAIGO ได้อย่าง

ถูกต้องมากขึ้นอีกด้วย 

 จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนGAIRAIGO ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิธีการด าเนินวิจัย 

 การวิจัยนี้แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

 ระยะที่ 1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสร้าง 

 ระยะที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ศึกษาความพึงพอของกลุ่มเป้าหมายที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO 

  ระยะที่ 1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้

  1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  2) วิเคราะห์และเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO 

  3) ออกแบบการด าเนินเรื่องเพื่อก าหนดขั้นตอนการเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

ส่วนของช่ือเรื่อง ส่วนของเนื้อหา ส่วนของแบบทดสอบ รวมถึงส่วนของการออกจากบทเรียน 

  4) เขียนบทด าเนินเรื่อง และรูปแบบการน าเสนอโดยแบ่งออกเป็นเฟรมย่อย ๆ ตามเนื้อหาสาระ และผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง เรียงตามล าดับตั้งแต่เฟรมที่ 1 จนถึงเฟรมสุดท้ายของบทเรียน โดยแต่ละบทประกอบไปด้วยเนื้อหาบทเรียน ภาพ 

แบบฝึกหัดและเฉลย 

  5) สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเขียน GAIRAIGO ตามรูปแบบที่ร่างไว้ในการด าเนินเรื่อง

และบทด าเนินเรื่องโดยใช้โปรแกรม Flip album 

  6) น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเสร็จแล้ว ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ จากนั้นน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแบบประเมนิ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี 
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  น าข้อมูลจากขั้นที่ 1 – 6 มาปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ผู้ เช่ียวชาญแนะน า  และน าไปใช้กับ

กลุ่มเป้าหมาย 

 การสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอน ดังนี ้

  1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ 

  2) ก าหนดเนื้อหาและสัดส่วนของจ านวนข้อสอบที่สร้างและใช้จริง 

  3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงสร้างซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จ านวน 25 ข้อ และแบบเติมค า 10 ข้อ โดยมีน้ าหนักคะแนนข้อละ 1 คะแนน ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0  

  4) สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามจ านวน 61 

ข้อ พบว่า มีข้อท่ีได้ค่า IOC เท่ากับ 1.0 จ านวน 57 ข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 จ านวน 4 ข้อ แสดงว่า แบบทดสอบน าไปใช้ได้จริง

ทั้งหมด 61 ข้อ 

  5) น าไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย น า

คะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ เพื่อคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์ไว้ใช้

จ านวน 35 ข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบที่ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลการ

วิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่

ระหว่าง 0.20 – 0.60 จากนั้นน าไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใช้สูตรสูตร KR20 ได้ค่าความเช่ือมั่น

เท่ากับ 0.92 ซึ่งแสดงว่ามีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง 

  6) จัดท าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ มีขั้นตอน ดังนี ้

  1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

  2) ก าหนดโครงสร้าง และลักษณะของแบบประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

ที่มีข้อค าถาม ครอบคลุมด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน ด้านภาพ และตัวอักษร 

  3) สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ความพึงพอใจและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 

ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถาม

จ านวน 9 ข้อ พบว่า มีข้อท่ีได้ค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกข้อ แสดงว่า แบบทดสอบน าไปใช้ได้จริงทั้งหมด 9 ข้อ 

  4) หาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจโดยการทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ช้ันปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 

  5) น าแบบประเมินความพึงพอใจ มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 ซึ่งแสดงว่ามีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง 

  6) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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 ระยะที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ศึกษาความพึงพอของกลุ่มเป้าหมายที่เรียนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

 1) ติดต่อนัดหมายวันเวลากับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 33 คน เพื่อท าการทดสอบก่อนเรียนเรื่อง หลักเกณฑ์ใน

การเขียน GAIRAIGO จ านวน 35 ข้อ 

 2) ให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ที่

ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

 3) หลังจากที่เรียนยรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ท าการนัดหมายกับกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง เพื่อท าการ

ทดสอบหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นน าผลของการทดสอบมาหาค่า t-test ค่าเฉลี่ย ค่า

ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนที่ได้ตั้งไว้ และหาค่าความพึงพอใจที่ตั้งไว้ 5 ระดับมาหาค่าด้วย

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนท่ีตั้งไว้ 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย สรุปผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ได้โครงร่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความหมายและประวัติของ GAIRAIGO ความแตกต่างของ 

KATAKANAGO และ GAIRAIGO ตารางเทียบตัวอักษรคาตาคานะ หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO การย่อค า และการสร้างค า 

และมีผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงในตาราง 1 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านเนื้อหา 
1.1 เนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

5.00 0.00 ดีมาก 

1.2 เนื้อหามีความถูกต้อง 4.33 0.58 ด ี
1.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความยากง่ายต่อผูเ้รียน 4.67 0.58 ดีมาก 
2. ด้านเทคนิค 
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2.1 ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน 4.33 0.58 ด ี
2.2 การจดัวางตัวอักษรมีความเหมาะสมกับกรอบ 4.33 0.58 ด ี
2.3 ความถูกต้องของข้อความและตัวอักษรตามหลักภาษา 4.00 0.00 ด ี
2.4 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ประกอบบทเรยีน 4.00 0.00 ด ี
2.5 ความชัดเจนของภาพที่ใช้ 4.00 0.00 ด ี
2.6 การเช่ือมโยงไปยังจดุต่าง ๆ มคีวามถูกต้องและรวดเร็ว 4.67 0.58 ดีมาก 
2.7 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 4.33 0.58 ด ี
2.8 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกสไ์ดด้้วยตนเอง 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.29 0.36 ด ี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 0.98 ด ี

  

 จากตาราง 1 พบว่าในภาพรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยู่ในระดับดีซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 3.51 ขึ้นไป 

แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนา มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้ 

 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ในการเขียน GAIRAIGO ของนักศึกษานั้น ผู้วิจัย

น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO มาเปรียบเทียบ

กัน โดยใช้การทดสอบค่า t (Dependent) น าเสนอผล ดังแสดงในตาราง 2 
 

ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน  GAIRAIGO ของ

นักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ผลการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO 

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 การศึกษาความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียนGAIRAIGO ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากแบบ

วัดความพึงพอใจมาเทียบกับเกณฑ์การแปลผลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้านดังแสดงในตาราง 3 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 35 17.91 5.13 11.23* 0.00 
หลังเรียน 35 25.12 3.76 
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ตารางที ่3   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO  

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 
1.1 เนื้อหาเข้าใจง่าย มีความสมบรูณ์ครบถ้วน ในเรื่องหลักเกณฑ์ใน
การเขียน GAIRAIGO 

4.21 0.55 มาก 

1.2 ยกตัวอย่างชัดเจน และแบบฝกึเพียงพอต่อความเข้าใจ 4.45 0.56 มาก 
1.3 ค าอธิบายหลักเกณฑ์ในการเขยีน 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 ผู้เรียนสามารถเรียนไดต้ามความสะดวก ทุกสถานท่ี 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 มีประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 

 1. จากผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพในระดับดีซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้ ถือว่าเป็นสื่อท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงนั้น อาจเนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีการสร้างอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน 

เริ่มจากศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบการด าเนินเนื้อเรื่อง วิ เคราะห์เนื้อหาโดยมีการ

เรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหา มีตัวอย่างที่เพียงพอ และเสริมแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มีความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงออกแบบโครงสร้างหนังสือให้มีความน่าสนใจ มีการใช้ตัวอักษรและสีสันที่สบายตา เพื่อ

ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ใช้งานง่าย และตอบสนองความต้องของผู้เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของทักษิณา ดาราบถ (2558) 
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ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การเขียนผังงานแบบล าดับ เพื่อส่งเสริมทักษะทางการเขียนผังงานแก้ปัญหาโจทย์ 

ส าหรับนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก 

 2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ช้ันปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ที่พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนนั้น

แสดงว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการเขียน GAIRAIGO ทั้งนี้เนื่องจาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีองค์ประกอบในด้านเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับความยากง่าย มีแบบฝึกหัดและเฉลยให้นักศึกษาได้เรียนด้วย

ตนเอง รูปแบบของหนังสือที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ที่สามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนและเรียนได้ทุก

สถานที่ ทุกเวลาที่ต้องการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรเมษฐ์ ธรรมธัญลักษณ์ (2556) ที่ได้ศึก ษาการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากได้รับการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ที่พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น อาจเป็นเพราะหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มีการอธิบายเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหา การยกตัวอย่าง และการเช่ือมโยงเนื้อหาได้สะดวกรวดเร็วท าให้ง่ายต่อ

การศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมล สังข์ทอง (2555 : 44) และ ทักษิณา ดาราบถ (2559) ท่ีพบว่า นักศึกษามีความพึง

พอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

  1) ก่อนใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรส ารวจ และตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานก่อนทุกครั้ง และ

ควรตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้  

 2) ผู้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรจัดท าคู่มือการใช้หนังสืออย่างละเอียด แนบไปพร้อมกับแผ่น CD-ROM หรือน า

ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ และควรจะมีอีเมลติดต่อกับผู้พัฒนาโดยตรงส าหรับ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามถึงปัญหาในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1) ควรมีการศึกษาผลการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO กับช้ันปีอ่ืน ๆ  

  2) ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องอื่น ๆ  

  3) ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในสมาร์ทโฟน แทบเลต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พกพาชนิดอื่น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการใช้งานท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 

สรุปผลการท าวิจัย 
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 ผลการวิจัยสรุปผลได้ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียนGAIRAIGO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้โครงร่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) ความหมายและ

ประวัติของ GAIRAIGO  2) ความแตกต่างของKATAKANAGO และ GAIRAIGO 3) ตารางเทียบตัวอักษรคาตาคานะ 4) หลักเกณฑ์

ในการเขียนGAIRAIGO  5) การย่อค า และ 6) แนวทางการวัดประเมินผล ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับดี (X ̅=4.39) ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 3.51 ข้ึนไป โดยองค์ประกอบด้านเนื้อหามีคุณภาพดีมาก และองค์ประกอบ

ด้านเทคนิคมีคุณภาพดี แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ มีคุณภาพดี สามารถน าไปใช้ได้ 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจของต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X ̅=4.29) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน และด้านภาพ และตัวอักษร อยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกัน 
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การวิเคราะห์การใช้ค าอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียว 
AN ANALYSIS OF JAPANESE INTERJECTIONS USAGE APPEARED  

IN COMIC BOOKS “CHI'S SWEET HOME” 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทานที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นโดย
ศึกษาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียว(Chi’s Sweet Home) ฉบับภาษาญี่ปุ่นเล่มที่1-10 จ านวน10 เล่มและ
วิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายโดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูดหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อ
ผู้ฟังและหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาผลการวิจัยพบว่า 1) มีการใช้ค าอุทานท่ีท าหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูดมาก
ที่สุด91ค ารองลงมาคือค าอุทานที่ท าหน้าท่ีสร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา 20 ค าและค าอุทานท่ีท าหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดท่ีมี
ต่อผู้ฟัง 11 ค า  2) ค าอุทานบางค าสามารถท าหน้าที่ได้หลายหน้าที่คือท าหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟังหรือท าหน้าที่สร้าง
ความต่อเนื่องของบทสนทนาและในขณะเดียวกันก็สามารถท าหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูดซึ่งถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของค า
อุทาน 
 
ค าส าคัญ : ค าอุทาน หน้าท่ีในการสื่อความหมาย หนังสือการ์ตูนญีปุ่่น 
 

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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บทน า 
  การดูละคร ดูอนิเมช่ัน หรือแม้แต่การอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น สิ่งแรกที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นสงสัยคือ ท าไมบทสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นสนทนากันจึงไม่เหมือนกับในต าราเรียน กล่าวคือมีการใช้ค าอุทานเป็นจ านวนมากทั้งนี้เนื่องจากคนญี่ปุ่นให้
ความส าคัญต่อความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมากการเลือกใช้ค าอุทานจะเปลี่ยนไปตามบริบทหรือสถานการณ์หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเองก็
มักจะใช้ค าอุทานเพื่อที่จะช่วยสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเจตนาและความรู้สึกของผู้ส่งสารได้ชัดเจนข้ึน 
  ค าอุทานในภาษาญี่ปุ่นเป็นค าชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นท่ีมีความน่าสนใจเพราะไม่เพียงสื่อให้ทราบถึงอารมณ์ของผู้
พูดหรือตัวละครแต่ยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ดังที่ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2537 : 280) ได้กล่าวว่าถ้าเราไม่รู้
ความหมายของค าอุทานต่างๆก็เท่ากับเราเข้าไม่ถึงจิตใจของเจ้าของภาษา โดยมากแล้วค าอุทานจะไม่มีความหมายตรงตามถ้อยค า 
แต่อาจจะมีความหมายทางเน้นความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พูดเป็นส าคัญ  (พรทิพย์ แฟงสุด, 2559 : 59) ดังนั้นเพื่อให้การพูดและ
การเขียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร ผู้พูดและผู้เขียนจ าเป็นต้องรู้จักเลือกใช้ค าอุทานให้ถูกต้องตามหน้าที่ ในการสื่อ
ความหมายของบริบทหากผู้พูดและผู้เขียนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ค าอุทานก็จะไม่สามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่
ต้องการไปยังผู้ฟังและผู้อ่านได้อย่างถูกต้อง 
  ค าอุทานมีการแบ่งประเภทแตกต่างกันไปตามนิยามของนักวิชาการแต่ละคน เช่น ตาเกยิโร โทมีต้า (2548 : 202-208) 
แบ่งค าอุทานออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ค าอุทานที่แสดงอารมณ์โดยตรง 2) ค าอุทานที่เรียกให้รู้ตัว 3) ค าอุทานที่ตอบรับหรือ
ปฏิเสธ ส่วนสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, พัชราพร แก้วกฤษฏางค์ และสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2557 : 22-23) แบ่งค าอุทานออกเป็น 
2 ประเภทคือ ค าที่ใช้แสดงอารมณ์และค าที่ไม่ได้ใช้แสดงอารมณ์ (ค าทักทายต่างๆ) ซึ่งค าอุทาน เป็นค าท่ีสามารถท าหน้าท่ีได้หลาย
อย่างตามบริบทท่ีต่างกัน การจะแบ่งประเภทของค าอุทานนั้นจึงไม่ควรก าหนดให้แน่นอนว่าค าอุทานนั้น ๆ เป็นค าอุทานประเภทใด 
ควรวิเคราะห์จากหน้าที่และการสื่อความหมายเป็นหลัก ซึ่งหน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทานนั้น อเมก้า (Ameka, 1992) 
ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านความหมาย ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และด้านองค์ประกอบใน
การสื่อสาร ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแนวคิดของ อเมก้า ในเรื่องหน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทานมาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ และเลือกวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทานเฉพาะด้านโครงสร้างเท่านั้น 
  จากความส าคัญของค าอุทานดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจงึสนใจที่จะศึกษาว่าค าอุทานในภาษาญี่ปุ่นมหีน้าท่ีในการสือ่สารอย่างไร 
ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือ ทราบและเข้าใจหน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทานและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทานท่ีปรากฏในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การใช้ค าอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง บ้านนี้ต้องมีเหมียว ฉบับ
ภาษาญี่ปุ่น เป็นการวิจัยเอกสารผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง บ้านนี้ต้องมีเหมียว (Chi’s Sweet Home) ฉบับภาษาญี่ปุ่น เล่ม1-10 
จ านวน10เล่ม 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบบันทึกข้อมูลมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
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  1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ค าอุทานจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ 
  2. สร้างแบบบันทึกข้อมูลโดยสร้างเป็นรูปแบบตารางการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. น าตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเกณฑ์การวิเคราะห์ 
  4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. อ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง บ้านนี้ต้องมีเหมียว ฉบับภาษาญี่ปุ่น จ านวน 10 เล่มและรวบรวมค าอุทานท่ีปรากฏ 
  2. บันทึกค าอุทาน ความถี่ และตัวอย่างประโยคลงในตารางการวิเคราะห์ โดยแยกตามหน้าที่ในการสื่อความหมาย 3 
ประเภท ได้แก่ หน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด หน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง และหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบท
สนทนา   
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. นับความถี่และเรียงล าดับค าอุทานตามความถี่จากมากไปหาน้อย 
  2. สรุปผลการวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทาน โดยการพรรณนาพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 
ผลการวิจัย  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ผลการวิเคราะห์ค าอุทานท่ีท าหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด 
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  จากแผนภูมิเส้นพบว่า ค าอุทานค าอุทานท่ีท าหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูดแบ่งออกเป็น2 ประเภทย่อย คือ ค าอุทานที่
สื่ออารมณ์ความรู้สึกและสื่ออาการรับรู้หรือแสดงความคิดเห็นของผู้พูดโดยค าอุทานท่ีสื่ออารมณ์ความรู้สึกมี 15 อารมณ์และพบว่า
ค าอุทานท่ีสื่ออารมณ์ความรู้สึกแต่ละอารมณ์จะมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้  
   1. อารมณ์ไม่พอใจพบค าอุทาน4ค าได้แก่ こら、あーっ、あ และ あっこら ผู้พูดมักใช้ร่วมกับประโยคห้ามปราม
หรือประโยคค าสั่ง 
   2. อารมณ์โกรธเคืองพบค าอุทาน1ค าได้แก่ こらーっ ผู้พูดมักใช้ค าอุทานเพียงค าเดียวหรือใช้ค าอุทานค าเดิมซ้ ากัน
หลายครั้ง 
   3. อารมณ์ร าคาญพบค าอุทาน2ค าได้แก่ あーっ！กับ あーあ ผู้พูดมักใช้ร่วมกับประโยคบอกเล่าที่แสดงถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆเหมือนกับการบ่นกับตัวเอง    
   4. อารมณ์รังเกียจพบค าอุทาน2ค าได้แก่あーっ!กับひっ ซึง่ค าอุทานนี้เกิดขึ้นโดยล าพังไม่มีข้อความใดๆมาประกอบ
แต่ผู้ฟังก็สามารถเข้าใจในความหมายของค าอุทานได้ชัดเจนจากเหตุการณ์ประกอบ 
   5. อารมณ์ตกใจพบค าอุทาน11ค าได้แก่ え、あ、わ、あえ、お、うわー、あれ、へ、あや、はーและ あ
らら ซึ่งค าเหล่านี้มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นค าอุทานแท้ที่เกิดขึ้นโดยล าพังไม่มีข้อความประกอบซึ่ง
อาจเป็นเพราะสถานการณ์ของบทสนทนามีความชัดเจน 

   6. อารมณ์กลัวพบค าอุทาน7ค าได้แก่ ひえー、わー、ひー、うわ、あわ！、わーっ และ ひゃーっ มัก

มีการลากเสียง (ー) ค าอุทานเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดส่วนใหญ่เป็นค าอุทานแท้ที่เกิดขึ้นโดยล าพังไม่มีข้อความประกอบ 
   7. อารมณ์ดีใจพบค าอุทาน8ค าได้แก่ わーい、あ、はー、やった、うわーい、んはー、まーและええ 
   8. อารมณ์ช่ืนชมพบค าอุทาน3ค าได้แก่ まあ、おーและわー 
   9. อารมณ์สนุกสนานพบค าอุทาน7ค าได้แก่ えい、わ、うわー、あ、ひぇー、ひゃーและ はーあ 

   อารมณ์ดีใจช่ืนชม และสนุกสนาน ต่างก็สื่ออารมณ์ในเชิงบวกเหมือนกันแต่จะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
   10. อารมณ์ผิดหวังพบค าอุทาน2ค าได้แก่ ああーกับ あ・・・ผู้พูดจะใช้ค าอุทานนี้เมื่อตนมีความคาดหวังแต่
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ          
   11. อารมณ์ตื่นเต้นพบค าอุทาน5ค าได้แก่ おー、わあー、あ、うわーและ へーส่วนใหญ่เป็นค าอุทานแท้ซึ่งต้อง
อาศัยบริบทในการพิจารณาว่าค าอุทานนั้นๆท าหน้าท่ีอะไร 
   12. อารมณ์ประหลาดใจพบค าอุทาน6ค าได้แก่ え、へー、お！、あ、あら และ はァーส่วนใหญ่มักเป็นค า
อุทานแท้ที่ผู้ฟังต้องอาศัยการตีความจากบริบทจึงจะเข้าใจว่าค าอุทานนี้สื่อความหมายว่าอย่างไรและหากมีข้อความตามหลังค า
อุทานข้อความเหล่านั้นมักเป็นประโยคแสดงค าถาม 
   13. อารมณ์ สงสัยพบค าอุทาน17ค าได้แก่ 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 าอุทานเหล่านี้สามารถสื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจนโดยน าเครื่องหมายปรัศนีมาใช้ประกอบค าอุทานโดยไม่ต้องมีข้อความใดๆและหากมีข้อความที่อยู่หลังค า
อุทานเหล่านี้ข้อความนั้นมักจะเป็นประโยคแสดงค าถาม 
   14. อารมณ์เจ็บปวดพบค าอุทาน4ค าไดแ้ก่ひゃっ、いやーん、う・・・และ あーっ ค าอุทานเหล่านี้ส่วนใหญ่
มักเกิดขึ้นโดยล าพังในลักษณะของถ้อยค าและมักไม่มีข้อความใดๆประกอบและหากมีข้อความประกอบข้อความนั้นมักจะเป็น
ประโยคสื่ออารมณ์อันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บของผู้พูด 
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   15. อารมณ์ผ่อนคลายพบค าอุทาน3ค าได้แก่ はー、あー、และ はわあ ข้อความที่อยู่ข้างหลังค าอุทานจะเป็น
ประโยคบอกเล่าซึ่งท าหน้าท่ีบ่งบอกสาเหตุที่ท าให้ผู้พูดรู้สึกผ่อนคลาย 
 
  แผนภูมิใยแมงมุมแสดงผลการวิเคราะห์ค าอุทานที่ท าหน้าท่ีแสดงท่าทีของผู้พูดท่ีมีต่อผู้ฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ใยแมงมุม 
 

   ผลการวิเคราะห์ค าอุทานที่ท าหน้าท่ีแสดงท่าทีของผู้พูดท่ีมีต่อผูฟ้ังพบค าอุทานทั้งหมด 11 ค าและค าอุทานเหล่านี้มักจะ
ปรากฏในประโยคค าสั่งซึ่งจะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนว่าผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังท าอะไรแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าประโยคค าสั่ง
ทุกประโยคสามารถเป็นค าอุทานในกลุ่มนี้ได้เพราะค าอุทานในกลุ่มนี้มักแฝงอารมณ์บางอย่างไว้เสมอ 
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ภาพที่ 3  การวิเคราะห์ค าอุทานที่ท าหน้าท่ีสร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา 
 
   จากแผนภูมิวงกลมพบว่าค าอุทานที่ท าหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาจะปรากฏในบทสนทนาเท่านั้น และมี
ลกัษณะการใช้แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังแผนภูมิ 
 
ตารางที่ 1  แสดงหน้าท่ีในการสื่อความหมายของค าอุทานท่ีปรากฏในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เรื่องบ้านนี้ต้องเหมียวในภาพรวม 
 

หน้าท่ีในการสื่อความหมาย ค าอุทานที่พบ 
1. ท าหน้าท่ีแสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด 91 
2. ท าหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดท่ีมีต่อผู้ฟัง 11 
3. ท าหน้าท่ีสร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา 20 
  

  จากตารางที่ 1 พบว่า ค าอุทานที่พบมากที่สุดในภาพรวม คือ ค าอุทานที่ท าหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด พบ 91 ค า 
รองลงมาคือ ค าอุทานท่ีท าหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา และค าอุทานท่ีแสดงท่าทีของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง พบ 20 ค า และ 
11 ค า ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
   1. จากผลการวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทาน ที่พบว่า ค าอุทานแสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด บางค า
สามารถสื่ออารมณ์ได้หลายอารมณ์ เช่น あえ สามารถสื่ออารมณ์ได้ทั้ง ตกใจ และสงสัยนั้น อาจเป็นเพราะการสื่อความหมายของ
ค าอุทานนั้นจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของผู้พูด ไม่มีความหมายตรงตามถ้อยค า แต่อาจจะมีความหมายเน้นทางความรู้สึกและ
อารมณ์ของผู้พูดเป็นส าคัญ ดังนั้น ค าอุทานค าเดียวกันถ้าใช้แสดงความรู้สึกต่างกัน การสื่อความหมายก็ย่อมต่างกันด้วย (พรทิพย์ 
แฟงสุด, 2559 : 59) สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา ฉัททันต์รัศมี (2554) ที่พบว่า ค าอุทานบางส่วนสามารถสื่อสภาวะอารมณ์ 
หรือทัศนคติ ท่าทีของผู้ส่งสารได้มากกว่าหนึ่งความหมาย  
   2. ค าอุทานที่ท าหน้าท่ีแสดงท่าทีของผู้พูดท่ีมีต่อผู้ฟังที่พบว่า ส่วนใหญ่จะปรากฏในประโยคค าสั่ง เช่น あーやめてく
れー(ท าหน้าที่สื่อความต้องการให้ผู้ฟังหยุดการกระท า) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประโยคค าสั่งสามารถสื่อความต้องการของผู้พูดท่ีมีต่อ
ผู้ฟังได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมภพ ใหญ่โสมานัง (2545 : 3 อ้างถึงในรุ่งทิวา ฉัททันต์รัศมี, 2554 : 31-32) ที่
พบว่า ค าอุทานในกลุ่มนี้ อาจปรากฏอยู่ในรูปประโยคค าสั่ง ซึ่งจะสื่อความหมายชัดเจนว่า ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังท าอะไร 
   3. ค าอุทานท่ีท าหน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาที่พบว่า เกิดขึ้นในบทสนทนาเท่านั้น ไม่ปรากฏในข้อความที่ผู้
พูดกล่าวโดยล าพังและมีรูปแบบในการใช้ค าอุทานทั้งหมด 4 รูปแบบ เรียงล าดับตามความถี่ที่พบ ได้แก่ ค าอุทานที่สร้างความ
ต่อเนื่องของบทสนทนาโดยการกล่าวน า ค าอุทานที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาโดยการสรุปหรือจบบทสนทนา ค าอุทานที่
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สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาโดยการพิจารณาหาค าพูด และค าอุทานท่ีสร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาโดยการแก้ไขค าพูด
นั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมภพ ใหญ่โสมานัง (2545 : 3 อ้างถึงในรุ่งทิวา ฉัททันต์รัศมี, 2554 : 31-32) ท่ีพบว่า ค าอุทาน
ในกลุ่มนี้ จะเกิดในบทสนทนาเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อความหมายของข้อความที่น ามาประกอบเมื่อเติม หรือละค าอุทานออกไป
เช่น さおうちに帰ろう ประโยคนี้ถึงแม้จะละค าอุทาน（さ)ออกไป เนื้อหาในประโยคก็ยังคงเดิม ท้ังนี้เนื่องจากค าอุทานท่ีท า
หน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนา เป็นค าอุทานที่ท าหน้าที่กระตุ้นให้บทสนทนามีความไหลลื่น ไม่ติดขัดและฟังดูเป็น
ธรรมชาติ 
   ข้อเสนอแนะ 
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
    1 ควรศึกษาการใช้ค าอุทานท่ีปรากฏในหนังสือการ์ตูน หรือนวนิยายประเภทอื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
    2 ควรมีการวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทานในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ความหมาย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบในการสื่อสาร เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
   2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    ผู้เรียนที่สนใจจะน าค าอุทานภาษาญี่ปุ่นไปใช้ ควรศึกษาหน้าที่ของค าอุทานทั้ง 3 ประเภท อย่างละเอียด เช่น 
หน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด แบ่งอารมณ์ได้ถึง 15 อารมณ์ นอกจากนี้ ในค าอุทาน 1 ค า ยังท าหน้าที่ได้มากกว่า 1 หน้าที่ จึง
ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากค าอุทาน 1 ค า ไม่ได้มีความหมายเฉพาะตัว 
ต้องดูบริบทประกอบด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิเคราะห์หน้าที่ในการสื่อความหมายของค าอุทานในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยพบว่า ค าอุทานที่ปรากฏในเอกสารที่น ามา
ศึกษาครั้งนี้ มีหน้าที่ในการสื่อความหมายแยกได้เป็น 3 ประเภท และพบว่า ค าอุทาน 1 ค า จะมีหน้าที่ในการสื่อความหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ ค าอุทานบางค า สามารถท าหน้าที่ได้หลายหน้าที่ เช่น ในประโยค あチーそこはだめーค าอุทาน あ
ท าหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดท่ีมีต่อผู้ฟัง (สื่อความต้องการห้ามไม่ให้ผู้ฟังกระท าการเช่นนั้น) และในขณะเดียวกันก็สามารถท าหน้าที่
แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด (สื่ออารมณ์ไม่พอใจ) และในประโยค おやどうしたんだい？ค าอุทาน おや ท าหน้าที่สร้างความ
ต่อเนื่องของบทสนทนา (โดยการกล่าวน า) และในขณะเดียวกันก็สามารถท าหน้าที่แสดงสภาวะจิตใจของผู้พูด (สื่ออารมณ์สงสัย) 
ตัวอย่างทั้งสองประโยคดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า แม้ค าอุทานจะท าหน้าที่ในการสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็มักจะท า
หน้าท่ีสื่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดประกอบด้วย ซึ่งถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานของค าอุทาน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์ รูป You ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป  You ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป 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  นักศึกษามีความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป 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 
 
ค าส าคัญ : ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้ ค ากริยานุเคราะห์รูป 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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บทน า 

ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนต่างใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความต้องการ  
ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ หรือแม้กระทั่งกับคนต่างชาติที่ใช้ภาษาต่างกัน ก็
สามารถติดต่อกันได้โดยใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากล (จิราวัตน์ เพชรรัตนและอัมพร ทองใบ, 2555) ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือ
ภาษาต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะ ภาษาแต่ละภาษาล้วนมีโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ แตกต่างกันออกไป จึงเป็น
เรื่องยากส าหรับผู้ที่เรียนภาษาต่างประเทศ 
 ชนิดของค าภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นค าเนื้อหากับค าหน้าที่ ค าเนื้อหาคือ ค าที่มีความหมายด้านศัพท์ เช่น ค านาม 
ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค ากริยาวิเศษณ์ ค าสันธาน ค าขยายค านาม ค าอุทาน และค ากริยาช่วยหรือค ากริยานุเคราะห์  ส่วนค าหน้าที่
เป็นค าแสดงหน้าท่ีทางไวยากรณ์ เช่น ค าช่วยการก ค าช่วยแสดงสันธาน โทริทาเตะโจฉิ ค าช่วยลงท้าย และค าช่วยแสดงทัศนคติต่อ
ผู้ฟัง ซึ่งการเรียนรู้ชนิดของค าและหน้าที่ของค าจะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น (ณัฏฐิรา ทับทิม , 2557 : 
123 - 159) 
 ค ากริยาช่วยหรือค ากริยานุเคราะห์ เป็นค ากริยาที่ท าหน้าที่ช่วยกริยาอื่น เพื่อให้แสดงความหมายที่สมบูรณ์ และแสดง
กาล มาลา และวาจก โดยน าไปไว้หลังค ากรยิาในประโยค เนื่องจากค ากริยานุเคราะห์เป็นค าท่ีใช้ขยายภาคแสดงเท่านั้น ไม่สามารถ
น ามาใช้เพียงค าเดียวได้ ค ากริยานุเคราะห์ มีหลายความหมาย หลายประเภท และมีวิธีการใช้ที่ต่างกัน เช่น ค ากริยานุเคราะห์รูป
よう ( you ) แสดงสภาพของคน สิ่งของ ในแง่ความคล้ายคลึง การเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากท่ีสุดส าหรับคนต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะท าให้เกิดความสับสนในการน ามาใช้และเข้าใจความหมายผิด 
  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้
ค ากริยานุเคราะห์รูป よう( you ) โดยแบ่งโครงสร้างและการใช้เป็น ように( youni )、ような( youna )、ようだ
( youda ) ว่ามีความหมายและวิธีการใช้อย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น คือ ท าให้เข้าใจความหมายและ
วิธีการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูปよう( you )  และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう( you )  ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう 
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
แบ่งเป็น 2 ตอนคือ 
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 ตอนท่ี 1 แบบทดสอบความเข้าใจในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูปよう( you )  จ านวน 14 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูปよう( you )   จ านวน 6 ข้อ 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ค า กริยานุเคราะห์รูป よう ( you ) และการสร้างแบบทดสอบ 
 2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 
 3. ท าโครงสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจและความสามารถในการใช้ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบทดสอบแบบปรนัย แบ่งเป็น 2 
ตอน คือ ตอนท่ี 1 จ านวน 14 ข้อ และตอนท่ี 2 จ านวน 6 ข้อ   โดยมีโครงสร้างแบบทดสอบดังตารางที่ 1  
 
 
 
ตารางที่ 1  โครงสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจและความสามารถในการใช้ 

 
4. สร้างแบบทดสอบและน าแบบทดสอบท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 5. น าเสนอทดสอบที่ผ่านการแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบเนื้อหา และความถูกต้องในการใช้ภาษา 
 6. หาค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการศึกษา ( IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อว่า สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุ ประสงค์การวิจัยหรือไม่เพียงใดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  
 

  +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

7. น าคะแนนการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Objective 
Congruence) โดยข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถน าไปใช้ได้จะมีค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น 0.67 ขึ้นไป 
(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543 : 248-249)   ซึ่งผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามจ านวน 39 ข้อ พบว่ามีข้อที่

ที ่ ความหมาย จ านวนข้อที่สร้าง จ านวนข้อที่ใช้จริง 

1 ように  “เช่น” (ยกตัวอย่าง) 6 3 
2 ような  “เช่น” (ยกตัวอย่าง) 6 4 
3 ように  “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) 7 2 
4 ような  “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) 7 3 
5 ようだ  “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน 7 4 
6 ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) 6 4 

รวม 39 20 
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1.09

2.03

0.59

0.72

2.28

1.59

54.69

67.71

59.38

35.94

76.04

53.13

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)

ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)

ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย

ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.0 จ านวน 33 ข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 จ านวน 3 ข้อ และได้ค่า IOC เท่ากับ 0.33 จ านวน 3 ข้อ แสดงว่า
แบบทดสอบใช้ได้จริงจ านวน 36 ข้อ และมีข้อที่ไม่ถึงเกณฑ์จ านวน 3 ข้อ ดังแสดงในภาคผนวก 

8. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ข้อ โดยปรับปรุงรูปประโยคให้เหมาะสม 
 9. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 13 คน  

10. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบเป็นรายข้อ โดย
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ตอนที่ 1 ไว้ใช้ 16 ข้อ 
จากจ านวน 25 ข้อ และตอนที่ 2 ไว้ใช้ 10 ข้อ จากจ านวน 14 ข้อ ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
พบว่า ตอนที่ 1  แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.85 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.31 ถึง 0.77 ตอนที่ 2 
แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.31 ถึง 0.62 
 11. น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
(Reliability) โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์สัน (KR - 21) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.77 
 12. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 จ านวน 14 ข้อ และตอนที่ 2  จ านวน 6 ข้อ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 
4 แสดงในแผ่นภูมิแท่ง 1-4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  แผ่นภูมิแท่งแสดงความเข้าใจในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รปูよう แต่ละความหมาย 
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 จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป 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) ตามล าดับส่วนค ากริยานุเคราะห์ที่นักศึกษามีความเข้าใจน้อยที่สุดคือ ような“ราวกับว่า”
(เปรียบเปรย) 
 
ตารางที่ 2  ค่าร้อยละความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูปよう แต่ละความหมาย 

 
จากตารางที ่2 พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูปような “เช่น” (ยกตัวอย่าง) มากท่ีสุด 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 
 

 

 
 

ภาพที ่2  แผ่นภูมิแท่งแสดงความสามารถในการใช้ค ากริยานเุคราะห์รูปよう แต่ละความหมาย 
 

0.66

0.81

0.53

0.66

0.75

0.56

65.63

81.25

53.13

65.63

75

56.25

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)

ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย)

ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย

ความหมาย คะแนนเต็ม คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ ระดับ
ความสามารถ 

ようだ“ราวกับว่า” (เปรียบเปรย 1 0.56 56.25 พอใช้ 
ようだ“ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) 1 0.75 75 ด ี
ような“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) 1 0.66 65.63 ปานกลาง 

ように“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) 1 0.53 53.13 พอใช้ 
ような“เช่น” (ยกตัวอย่าง) 1 0.81 81.25 ดีมาก 
ように“เช่น” (ยกตัวอย่าง) 1 0.66 65.63 ปานกลาง 
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1.09 0.66 2.03 0.81 0.59 0.53 0.72 0.66 2.28 0.75 1.59 0.56

54.69

65.63 67.71

81.25

59.38

53.13

35.94

65.63

76.04 75

53.13
56.25

ような “ราวกับ

วา่”(เปรยีบเปรย)

ようだ “ดู ようだ “ราวกับ

วา่” (เปรยีบ

ように “เชน่”

(ยกตัวอยา่ง)

ค่าเฉลี่ยและร้อยละความเข้าใจในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう แต่ละความหมาย
ค่าเฉลียและร้อยละความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう แต่ละ

ความหมาย

ような “เชน่”

(ยกตัวอยา่ง)
ように “ราวกับ

วา่”(เปรยีบเปรย)

จากภาพ 2 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ค ากรยิานุเคราะห์รปูような   “เช่น” (ยกตัวอย่าง)   
มากที่สุด  รองลงมาคือ ようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง)และ    ような “ราวกับว่า”(เปรียบ

เปรย) ตามล าดับ ส่วนค ากริยานุเคราะห์ที่นักศึกษามีความเข้าใจน้อยที่สุดคือよう 

 “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) และ ように“ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่3 แผ่นภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูปよう แต่ละความหมาย 

  
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม นักศึกษามีความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう เกือบทุกค า 

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 มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้นั้น 
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีระดับการเรียนรู้ด้านความเข้าใจ อยู่ในระดับการแปลความเท่านั้น (Bloom et al., 1956 อ้างถึงใน เยา
วดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2556 : 191) ยังไม่สามารถตีความได้ถูกต้อง เนื่องจากค ากริยานุเคราะห์รูป よう เมื่อแปลเป็นภาษาไทย
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จะมี 3 ความหมาย ได้แก่ “เช่น” (ยกตัวอย่าง) ,“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย)และ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) แต่ในภาษาญี่ปุ่นมีค าที่มี
ความหมาย ดังกล่าว ถึง 6 ค า 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) ท าให้
นักศึกษาไม่เข้าใจว่าแต่ละค ามีวิธีใช้แตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษาขาดการวิเคราะห์ความแตกต่างในการใช้รูป 
よう ที่มีความหมายเหมือนกัน รวมถึงขาดการท าแบบฝึกหัดที่มากพอ จึงท าให้เกิดความไม่เข้าใจ และไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างในการใช้แต่ละค าได้  
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう โดยภาพรวม   อยู่ในระดับปาน
กลาง แสดงว่า นักศึกษายังไม่เข้าใจการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう แต่ละความหมายอย่างแท้จริง จึงไม่สามารถน าไปใช้ได้
ถูกต้อง สอดคล้องกับบลูมและคณะ (Bloom et al., 1956 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2556 : 191) ท่ีกล่าวไว้ว่า การที่
ผู้เรียนจะสามารถน าความรู้ประสบการณ์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้นั้น  จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจจึงจะ
สามารถน าไปใช้ได้ และเนื่องจากค ากริยานุเคราะห์รูป よう เมื่อแปลเป็นภาษาไทยจะมี 3 ความหมาย ได้แก่ “เช่น” 
(ยกตัวอย่าง) , “ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) และ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) แต่ในภาษาญี่ปุ่นมีค าที่มีความหมาย ดังกล่าว ถึง 6 ค า 
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) ซึ่งแม้ว่าบางค าจะมีความหมายและ
โครงสร้างเหมือนกัน แต่กลับมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน  ดังนั้น ถ้าไม่เข้าใจลักษณะการใช้ของแต่ละค าดีพอ ก็จะไม่สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ค ากริยานุเคราะห์ที่นักศึกษาน าไปใช้ได้มากที่สุด คือ ような“เช่น” (ยกตัวอย่าง) เพราะโครงสร้างไม่

ซับซ้อน ใช้กริยารูปธรรมดา และค านามเติม の เท่านั้น รองลงมาคือようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) อยู่ในระดับดีเพราะ
ความหมายในประโยคค่อนข้างเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ส่วนように “เช่น” (ยกตัวอย่าง) และ ような “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) 
นักศึกษาสามารถใช้ได้ในระดับปานกลางเท่ากัน เพราะมีโครงสร้างเหมือนกัน แต่มีลักษณะการใช้ต่างกัน คือ ように “เช่น” 
(ยกตัวอย่าง) ใช้ในสถานการณ์ยกตัวอย่าง ซึ่งมีหลักในการสังเกตการใช้ คือ อยู่ในรูปขยายภาคแสดงและรูปขยายค านาม ในขณะ
ที่ような “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) เป็นลักษณะการใช้ในเขิงเปรียบเทียบ  
 ส่วนค ากริยานุเคราะห์ที่นักศึกษาน าไปใช้ได้น้อย คือ ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ ようだ “ราวกับว่า” 
(เปรียบเปรย) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีความหมายเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างอยู่คือ ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) มีลักษณะ
การใช้คือ ค านามที่น ามายกตัวอยา่งต้องเป็นค านามย่อยของค านามที่ถูกกล่าวถึง แต่ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) เป็นการ
เปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้น การที่นักศึกษาไม่เข้าใจลักษณะการใช้ของค ากริยานุเคราะห์ดังกล่าว จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
น าไปใช้ได้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของอัจฉรา ชูพูล (2553) ที่วิจัยเรื่อง การศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการน าไปใช้
จริงเกี่ยวกับประโยค [-teageru]          [-tekureru] [-temorau] ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและพบว่า ระดับความเข้าใจมีผล
ต่อระดับความสามารถในการน าไปใช้ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32 เท่านั้น ที่น าไปใช้ได้จริงและเหมาะสม ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ นอกจากจะต้องเข้าใจในเกณฑ์ไวยากรณ์ที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องอาศัยความเข้าใจในปัจจัยด้านอื่น ๆ ด้วย 
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้ค ากริยานุเคราะห์ ような“ราวกับว่า”(เปรียบเปรย) น้อย
ที่สุด น้ันอาจเป็นเพราะような มีโครงสร้างใช้เหมือน ような  “เช่น” (ยกตัวอย่าง) แต่ต่างตรงลักษณะการใช้ กล่าวคือ よう
な “เช่น” (ยกตัวอย่าง) ค านามที่น ามาต้องเป็นค านามย่อยของค านามที่ถูกกล่าวถึง แต่ ような “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) เป็น
ลักษณะการใช้ในเชิงเปรียบเทียบ จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถเลือกความหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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まない。ความหมายของ ような ที่ถูกต้อง คือข้อ (b) 
“ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้อ (a) “เช่น” (ยกตัวอย่าง) ทั้งนี้เพราะประโยคดังกล่าวมีโครงสร้าง
เหมือนกับような “เช่น” (ยกตัวอย่าง) แต่มีลักษณะการใช้ต่างกัน ดังกล่าวข้างต้น 
 4. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์ 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) ที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือ  ค านามที่น ามายกตัวอย่างต้องเป็นค านามย่อยของค านามที่ถูกกล่าวถึง เช่น ประโยค หัวใจของเขาเย็นชาราว
กับน้ าแข็ง ค าตอบที่ถูกต้องคือ 彼の心は氷のように冷たい。แต่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ ような“ราวกับว่า” 
(เปรียบเปรย) จะเห็นได้ว่านักศึกษายังสับสนและไม่เข้าใจลักษณะการใช้ระหว่าง ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ よう
な “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) อยู่มาก  
 หรือจากประโยค ภูเขาลูกโน้นสวยจังนะ ดูราวกับภูเขาฟูจินะ ค าตอบท่ีถูกคือ 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 จึงท าให้นักศึกษาเลือกใช้ค าไม่ถูกต้อง 
 5. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูปよう เกือบทุกค า 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 มีค าระบุชัดเจน ได้แก่ เช่น ราวกับ จึงท าให้นักศึกษา
สามารถใช้ค ากริยานุเคราะห์ได้ถูกต้องตรงกับความหมาย  ส่วน ように “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) และ ようだ  “ดู
เหมือนว่า” (คาดคะเน)  นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้มากกว่าความสามารถในการใช้ นั้น อาจเพราะ ในประโยคมีข้อสังเกตที่
เป็นค าปรากฏร่วม เช่น ถ้าความหมายเชิงเปรียบเทียบจะเกิดร่วมกับ まるで ส่วน ความหมายเชิงคาดคะเนจะเกิดร่วมกับ どう
やら เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจะสามารถสังเกตได้อย่างง่ายและสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. ผู้สอนควรอธิบายและฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความแตกต่างในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう ที่มีความหมาย
เหมือนกันให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ แยกแยะความแตกต่างในการใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 2. ผู้สอนควรเพิ่มแบบฝึกหัดการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูปよう ให้มากข้ึน จนสามารถน าไปใช้จริงได้อย่างถูกต้อง  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความเข้าใจและสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう โดยใช้แบบทดสอบที่เป็นแบบบทสนทนา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพิจารณาสถานการณ์ประกอบในการเลือกใช้ค าให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความหมาย 
 2. ควรมีการพัฒนาและศึกษาผลการใช้แบบฝึกที่มีต่อความสามารถในการใช้ค ากริยา นุเคราะห์รูป よう 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 4 โดยภาพรวม มีความเข้าใจในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう อยู่ในระดับ
พอใช้และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในระดับดีมาก 2 คน ระดับดี 9 คน ระดับปานกลาง 5 คน 
ระดับพอใช้ 7 คน ตามล าดับ ส่วนอีก 7 คน มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50  

765 



 
 

 2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 4 โดยภาพรวม มีความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป よう อยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักศึกษามีความสามารถในระดับดีมาก 12 คน ระดับปานกลาง 10 คน ระดับ
พอใช้ 7 คน ตามล าดับ ส่วนอีก 4 คน มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50  
 3. นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป ようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) มากที่สุด อยู่ในระดับดี 
รองลงมาคือ ような “เช่น” (ยกตัวอย่าง) อยู่ในระดับปานกลางและ ように “เช่น” (ยกตัวอย่าง)   ように“ราวกับว่า”
(เปรียบเปรย) และ ようだ “ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) อยู่ในระดับพอใช้เท่ากัน ส่วน ような“ราวกับว่า” (เปรียบเปรย) 
นักศึกษามีความเข้าใจน้อยที่สุด อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 4. นักศึกษามีความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะห์รูป ような“เช่น” (ยกตัวอย่าง) มากที่สุด อยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมาคือ ようだ “ดูเหมือนว่า” (คาดคะเน) อยู่ในระดับดี 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
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในการลดการใชสารเคมี

ในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 4 จังหวัด ไดแก ตําบลซับสมบูรณ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร ตําบลทาศาลา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย และตําบลบานเส้ียว อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง จํานวนรวม 882 ราย เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ
คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาตํ่าสุด และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีอายุเฉล่ียเทากับ 52.99 ± 11.54 ป สวนใหญเปน
เพศชายรอยละ 52.67 สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษารอยละ 54.98 มีการปลูกขาวมากท่ีสุดรอยละ 47.26 ในสวนของคา
คะแนนความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมมีคารอยละ 77.35 สําหรับพฤติกรรมการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก (3.56 ± 0.36) อยางไรก็ตามเกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใช
สารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมาก (4.25 ± 1.08) จากผลการศึกษาครั้งน้ีแสดง
ใหเห็นวา เกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช แตอยางไรก็ตามเจาหนาท่ีเกษตรกรผูเกี่ยวของ
ทุกหนวยงานและชุมชนตองรวมมือกันสงเสริมใหความรูและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและถูกตองดวยเชนกัน

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 ทําใหเกิดปญหาการปนเปอนของสารเคมีในแหลงนํ้าผิวดิน
นํ้าใตดิน การทําลายระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดปญหาการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช ทําใหมีความ
ตองการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากข้ึนไปอีก (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) นอกจากน้ียังสงผลตอสุขภาพท้ังทางกาย
และจิตใจของเกษตรกรและชุมชน จากงานวิจัยของวิทญา ตันอารีย (2554) ศึกษาเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพจากการ
ใชสารเคมีทางการเกษตรในการปลูกพืชไร เขตเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวา มีผลกระทบตอ
สุขภาพทางกาย คือ เกษตรกรสวนใหญมีปญหาดานระบบกลามเน้ือ เสนเอ็น กระดูก และขอ มากข้ึน นอกจากน้ีเมื่อนําไป
ตรวจเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด พบวามีความเสี่ยงและไมปลอดภัยถึงรอยละ 56.14 สวนผลกระทบทางสุขภาพจิต
พบวา เกษตรกรสวนใหญ รูสึกทอแทท่ีตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนจากการท่ีราคาสารเคมีการเกษตรเพ่ิมข้ึน รองลงมายังพบวา มี
ความทุกขจากการใชสารเคมีการเกษตรท่ีสงผลตอความเจ็บปวยของตนเองและคนในครอบครัว สาเหตุของการใชสารเคมีทาง
การเกษตรประการหน่ึง คือ เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการลดการใชสารเคมีท้ังดานประโยชนและวิธีการ (โสพรรณ
เรืองเจริญ, 2550) จากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวท่ีผานมาพบวาปจจุบันเกษตรกรโดยเฉพาะผูท่ีประกอบอาชีพเกษตรดานการ
ปลูกพืชประสบปญหาปจจัยการผลิตมีราคาแพง ในขณะท่ีราคาผลผลิตตกต่ํา ตลาดรับซื้อผลผลิตไมแนนอน สงผลทางดาน
เศรษฐกิจตอเกษตรกร คือ ทําใหเงินทุนในดานการผลิตมีไมเพียงพอ เกษตรกรมีหน้ีสินมาก เน่ืองจากตองการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรโดยการใชสารเคมี ทําใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูง ทําใหตองกูเงินเพ่ือนํามาลงทุนทําการเกษตร โดยอาจกูจากแหลง
เงินกูจากภาครัฐ เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ หรือจากภาคเอกชน เชน แหลงเงินกูนอกระบบ รานคาขายสารเคมี
ทางการเกษตร เปนตน โดยผลผลิตท่ีไดรับเกิดความไมแนนอน อาจไดราคาสูงหรือต่ํากวาตนทุน ซึ่งเกิดจากหลายปจจัย ไมวา
จะเปน กลไกทางการตลาด พอคาคนกลาง ฤดูกาล แมลงศัตรูพืช และโรคในพืช เปนตน ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในการลดการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ พิจิตร เลย และอุตรติดถ เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการเสริมสรางความรูความเขาใจ และ
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีเพ่ือปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรใหปฏบิัติตนไดอยางถูกวิธีและมี
ความเหมาะสมตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพในดานการเกษตร

เก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก (1) ตําบลซับสมบูรณ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
(2) ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (3) ตําบลทาศาลา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย และ (4) ตําบลบานเสี้ยว อําเภอ
ฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ทําการสุมขนาดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงกับเกษตรกรท่ีมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชได
จํานวน 882 ราย (ตามวิธีของ Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวยเน้ือหา 4 สวน คือ (1) ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ
เกษตรกร (2) ความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช (3) พฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช และ (4) การมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบล จากน้ันนําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและภาษา และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไป
ทดสอบ (Try out) กับประชาชนในตําบลใกลเคียง จํานวน 10 คน การเก็บขอมูล โดยทําการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งมีการอบรมผูสัมภาษณใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการตอบแบบสอบถามใหเขาใจตรงกัน

การวิเคราะหขอมูล สามารถจําแนกการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี
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1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับเกษตรกร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํา
การเกษตร จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และแหลงความรูท่ีไดรับเก่ียวกับการใชสารเคมี เปนตน สถิติท่ีใช คือ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) รอยละ (Percentage) คาต่ําสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. การวิเคราะหขอมูลความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช จําแนกเปน ความรู
กอนการใชสารเคมี ความรูขณะใชสารเคม ี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 สถิติท่ีใช
ไดแก คารอยละ โดยคาคะแนนความรูนํามาคํานวณเปนรอยละ ตามสูตร คือ จํานวนขอท่ีตอบถูก × 100/จํานวนขอท้ังหมด

3. การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช จําแนกเปน พฤติกรรม
กอนการใชสารเคมี พฤติกรรมขณะใชสารเคมี พฤติกรรมหลังการใชสารเคมี และพฤติกรรมลดผลกระทบจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช รวมจํานวน 45 ขอ เกณฑการใหคะแนนแบบวัดพฤติกรรม กําหนดตัวเลขแทนตั้งแต 1-5 ซึ่งใชเกณฑ ดังน้ี

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
เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย เหมาะสมนอยท่ีสุด การนําคําตอบของผูเช่ียวชาญแตละ
ทานมาใหคานํ้าหนักเปนคะแนนโดยใชเกณฑของบุญชม (2538) โดยการรวมคะแนนรายขอ แลวนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย (X)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลความหมายคาคะแนนพฤติกรรม ชวงกวางละ (5-1/5) = 0.8 ดังน้ี

ระดับความเหมาะสม การใหคะแนน เกณฑการแปลความ
เหมาะสมมากท่ีสุด 5 4.21-5.00
เหมาะสมมาก 4 3.41-4.20
เหมาะสมปานกลาง 3 2.61-3.40
เหมาะสมนอย 2 1.81-2.60
เหมาะสมนอยท่ีสุด 1 1.00-1.80

4. การวิเคราะหคาการมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
รวมกับองคการบริหารสวนตําบล เกณฑการใหคะแนนคือระดับการมีสวนรวม จําแนกเปน ระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด 5
คะแนน ระดับการมีสวนรวมมาก 4 คะแนน ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 3 คะแนน ระดับการมีสวนรวมนอย 2 คะแนน
ระดับการมีสวนรวมนอยท่ีสุด 1 คะแนน และระดับไมเคยมีสวนรวม 0 คะแนน จากน้ันนําคะแนนท่ีไดในแตละสวนมารวม
คะแนนรายขอ แลวนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลความหมายคาคะแนนของระดับ
การมีสวนรวมของเกษตรกร ดังน้ี
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ระดับการมีสวนรวมของเกษตรกร การใหคะแนน เกณฑการแปลความ
มากท่ีสุด 6 5.20-6.00
มาก 5 4.36-5.19
ปานกลาง 4 3.52-4.35
นอย 3 2.68-3.51
นอยท่ีสุด 2 1.84-2.67
ไมเคย 1 1.00-1.83

ผลการวิจัย
การศึกษาการสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในการลดการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช

ของเกษตรกร โดยสามารถจําแนกการวิเคราะหไดดังน้ี
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับเกษตรกร พบวาเกษตรกรสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 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 และอ่ืนๆ เชน ผูอาศัย รอย
ละ 4.63 ตามลําดับ สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 54.98 รองลงมา ไดแก มัธยมศึกษา รอยละ
19.91 ไมไดเรียน รอยละ 19.44 และปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 2.43 ตามลําดับ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
เทากับ 4.10 ± 1.58 คน โดยมีจํานวนสมาชิกต่ําสดุ 1 คน และมีจํานวนสมาชิกสูงสุด เทากับ 9 คน สวนใหญมีการจางแรงงาน
รอยละ 65.50 มากวาไมมีการจางแรงงาน รอยละ 34.50 มีประสบการณในการทําการเกษตรเฉลี่ย 25.10 ± 13.10 ป โดยมี
ประสบการณต่ําสุด 1 ป และมีประสบการณสูงสุด 65 ป สวนใหญเกษตรกรมีการปลูกพืชขาวมากท่ีสุด รอยละ 47.26
รองลงมา ไดแก พืชไร รอยละ 41.32 ไมผล รอยละ 8.41 และอ่ืน ๆ รอยละ 3.01 ตามลําดับ โดยมีพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรเฉลี่ย
เทากับ 24.68 ± 18.29 ไร โดยมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรต่ําสุด 0.3 ไร และมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรสูงสุด 200 ไร เกษตรกรสวนใหญ
ใชแหลงทุนของตนเอง รอยละ 50.43 มากกวาการใชแหลงเงินทุนจากแหลงอ่ืนๆ ท่ีไมใชเงินของตนเอง รอยละ 49.57 ซึ่งสวน
ใหญกูเงินจากธกส. รอยละ 54.82 และจากธนาคาร รอยละ 45.18 และแหลงความรูท่ีไดรับเก่ียวกับการใชสารเคมีสวนใหญ
มาจากเจาหนาท่ีบริษัท รอยละ 26.26 รองลงมา ไดแก เพ่ือนบาน รอยละ 25.74 เรียนรูดวยตนเอง รอยละ 22.53 เจาหนาท่ี
ของรัฐ รอยละ 16.37 และบุคคลในครัวเรือน รอยละ 9.10 ตามลําดับ

2. การวิเคราะหขอมูลคาคะแนนความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช (ตารางท่ี 1) พบวา
เกษตรกรมีคาคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช รอยละ 77.35 โดยพบวาความรู
เก่ียวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีเกษตรกรมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ ความรูกอนการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช รอยละ 81.18 รองลงมา ไดแก ความรูหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช รอยละ 76.53 ความรูขณะใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช รอยละ 72.87 และการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช รอยละ 65.23 เปน
ตน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของความรูกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาขอท่ีตอบถูกมากท่ีสุด คือ เรื่อง
สารเคมีกําจัดศัตรพืูชสามารถเขาสูรางกายไดทางปาก ทางการหายใจ หรือจากการสัมผัส รอยละ 96.82 สวนขอท่ีตอบถูกนอย
ท่ีสุด คือ เรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมสามารถทําใหเกิดโรคมะเร็งได รอยละ 35.83 ในสวนของความรูขณะใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช พบวาขอท่ีตอบถูกมากท่ีสุด ไดแก การปฐมพยาบาลเบื้องตนผูไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรเคลื่อนยายผูปวย
ออกจากบริเวณท่ีฉีดพนสารเคมี รอยละ 93.61 ขอท่ีตอบถูกนอยท่ีสุด ไดแก การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป
สามารถทําใหศัตรูพืชตายเพ่ิมข้ึน รอยละ 37.84 สําหรับความรูหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาขอท่ีตอบถูกมาก
ท่ีสุด ไดแก การจัดเก็บสารเคมีใหมิดชิด และติดปายเตือน ทําใหสะดวกการใชงาน และปองกันอุบัติเหตุได รอยละ 95.17 ขอ
ท่ีตอบถูกนอยท่ีสุด คือ การทําลายขวดท่ีใชแลวโดยการเผาหรือฝงดิน ชวยปองกันอันตรายและลดภาวะมลพิษได รอยละ
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61.99 และการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช โดยขอท่ีตอบถูกมากท่ีสุดมี 2 ขอ ไดแก การใชใบผัก ใบ
มันเทศ ใบมันสําปะหลัง ใบมะละกอ สามารถลอหอยเชอรี่ใหมากินได และการใชเมล็ดพันธุขาวจากแปลงท่ีไมเปนโรค สามารถ
ลดโรคของขาวได รอยละ 22.81 และขอท่ีตอบถูกนอยท่ีสุด คือ การปลอยนํ้าใหทวมยอดขาว 1-2 วัน สามารถลดปริมาณ
เพลี้ยไฟได รอยละ 22.81
ตารางท่ี 1 คาคะแนนความรูในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ความรู ตอบถูก (รอยละ)
กอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 81.18
ขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 72.87
หลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 76.53
การลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 65.23
คาเฉลี่ยโดยรวม 77.35

3. การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช (ตารางท่ี 2) พบวาเกษตรกรมีคา
คะแนนพฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก (3.56 ± 0.36) โดยพบวาคา
คะแนนพฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด เทากับ 4.31 ± 0.45 รองลงมา ไดแก
คาคะแนนพฤติกรรมหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับเหมาะสมมาก เทากับ 3.69 ± 0.63 คาคะแนน
พฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับเหมาะสมมาก 3.59 ± 0.72 และคาคะแนนพฤติกรรมการลด
ผลกระทบจาการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง เทากับ 3.32 ± 0.78 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดของพฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาเรื่องท่ีเกษตรกรมีพฤติกรรมเหมาะสมมากท่ีสุด คือ
การศึกษาชนิดของสารเคมีใหเหมาะสมกับชนิดของศัตรูพืช (4.69 ± 0.64) และพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง
ไดแก การเลือกใชสารเคมีตามคําแนะนําของเพ่ือนบาน (2.73 ± 0.94) ในสวนพฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
พบวาเรื่องท่ีเกษตรกรมีพฤติกรรมเหมาะสมมากท่ีสุดในเรื่อง สวมถุงมือขณะดําเนินการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (4.74 ±
2.56) และพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง ไดแก ผสมสารเคมีดวยมือเปลาโดยไมสวมถุงมือยาง (2.42 ± 1.52)
สําหรับพฤติกรรมหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาเรื่องท่ีเกษตรกรมีพฤติกรรมเหมาะสมมากท่ีสุด เรื่อง ถอดชุดท่ี
สวมใสแลวซักดวยผงซักฟอกทันทีหลังฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (4.71 ± 0.65) และพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัติเหมาะสมปาน
กลาง ไดแก เก็บผลผลิตกอนระยะเวลาท่ีกําหนดไวในฉลากของสารกําจัดศัตรูพืช (2.68 ± 1.74) และพฤติกรรมการลด
ผลกระทบจาการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาเรื่องท่ีเกษตรกรมีพฤติกรรมเหมาะสมมากท่ีสุดในการทําความสะอาด
แปลงนาขาว เพ่ือลดวัชพืชขาวในนา (4.23 ± 1.00) และพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัติเหมาะสมนอย ไดแก เผาตอฟางขาวในแปลง
นาเพ่ือกําจัดศัตรูพืช (2.32 ± 1.48)

ตารางท่ี 2 คาคะแนนพฤติกรรมในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

พฤติกรรม
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X ±

)
การแปลผล

กอนการใชสารเคมี 4.31 ± 0.45 เหมาะสมมากท่ีสุด
ขณะใชสารเคมี 3.59 ± 0.72 เหมาะสมมาก
หลังการใชสารเคมี 3.69 ± 0.63 เหมาะสมมาก
การลดผลกระทบจาการใชสารเคมี 3.32 ± 0.78 เหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ยโดยรวม 3.56 ± 0.36 เหมาะสมมาก
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4. การวิเคราะหการมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบล พบวาในภาพรวมเกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมาก มีเฉลี่ยเทากับ 4.25 ± 1.08 โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คาคะแนนมากท่ีสุด
ไดแก เกษตรกรมีการเขารวมการประชุมประชาคม เพ่ือเสนอปญหาและความตองการการลดการใชสารเคมีในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชกับ อบต. อยูในระดับมาก (4.66 ± 1.17) รองลงมา ไดแก เกษตรกรมีสวนรวมในการไดรับรูขอมูลขาวสารและ
เสนอแนะแนวทางการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ อบต. อยูในระดับมาก (4.63 ± 1.23) เกษตรกรมี
สวนรวมในการวางแผนงาน/โครงการเพ่ือลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับมาก (4.63 ± 1.90)
เกษตรกรมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมของ อบต. ในการรณรงคการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับ
มาก (4.55 ± 1.25) เกษตรกรมีสวนรวมวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนเพ่ือจัดทําโครงการ/กิจกรรม
การลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับมาก (4.55 ± 1.31) เกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทํา
นโยบาย/มาตรการเก่ียวกับการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับมาก (4.53 ± 1.22) และทาน
รวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชให อบต. ทราบ อยูในระดับมาก
(4.43 ± 1.28) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 คาคะแนนการมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบล

การมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมี
คาคะแนน

(X ± SD)
ระดับ

1. ทานเขารวมการประชุมประชาคม เพ่ือเสนอปญหาและความตองการการลดการใช
สารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชกับ อบต.

4.66 ± 1.17 มาก

2. ทานมีสวนรวมวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนเพ่ือจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช

4.55 ± 1.31 มาก

3. ทานมีสวนรวมในการไดรับรูขอมูลขาวสารและเสนอแนะแนวทางการลดการใชสารเคมี
ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ อบต.

4.63 ± 1.23 มาก

4. ทานมีสวนรวมในการวางแผนงาน/โครงการเพ่ือลดการใชสารเคมีในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช

4.63 ± 1.90 มาก

5. ทานมีสวนรวมในการจัดทํานโยบาย/มาตรการเก่ียวกับการลดการใชสารเคมีในการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช

4.53 ± 1.22 มาก

6. ทานมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมของ อบต.ในการรณรงคการลดการใชสารเคมีในการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช

4.55 ± 1.25 มาก

7. ทานรวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการลดการใชสารเคมีในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชให อบต. ทราบ

4.43 ± 1.28 มาก

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
ตนเองมากกวากูธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และเงินกองทุนหมูบาน เปนตน แตกตางกับการศึกษา
ของนัฐวุฒิ ไผผาด (2557) ท่ีพบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 84 กูเงินมาลงทุนทําการเกษตร และในสวนของแหลงความรูท่ี
ไดรับเก่ียวกับการใชสารเคมีสวนใหญมาจากเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของพิมพลดา ภิรมยจิตร และสุชาดา
ภัยหลีกลี้ (2557) ท่ีพบวาเกษตรกรสวนใหญเคยไดรับความรูเก่ียวกับการใชสารเคมี รอยละ 91.00 จากหนวยงานเกษตรกร
ตําบล เกษตรอําเภอ รอยละ 44.20

คาคะแนนความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรมีความรูกอนการใชสารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมากท่ีสุด ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของนัฐวุฒิ ไผผาด (2557) พบวาเกษตรกรในอําเภอรองคํา
จังหวัดกาฬสินธุ มีคาคะแนนของความรูของเกษตรกรหลังการใชสารเคมีมากท่ีสุด รอยละ 85.25 อยางไรก็ตามคาเฉลี่ย
โดยรวมของคาคะแนนความรูในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช มีคาเทากับ รอยละ 77.35 ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ
พิมพลดา ภิรมยจิตร และสุชาดา ภัยหลีกลี้ (2557) ไดทําการศึกษาความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรสวน
ใหญเคยไดรับความรูเก่ียวกับการใชสารเคมี โดยเฉลี่ยมีความรูระดับดี รอยละ 92.90 ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเคยไดรับความรู
เก่ียวกับการใชสารเคมี รอยละ 91.00 จากหนวยงานเกษตรตําบล รองลงมา รอยละ 44.20 จากเกษตรอําเภอ รอยละ 16.90
จากรานจําหนายสารเคมีกําจัดศัตรูพืช นอกจากน้ีเกษตรกรมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 52.40 สามารถอานออก
เขียนได และมีประสบการณในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนระยะเวลานานเฉลี่ย 1-5 ป จึงทําใหเกษตรกรมีความรูอยูใน
ระดับสูง

สําหรับขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรมีพฤติกรรมกอนการใช
สารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชเหมาะสมมากท่ีสุด 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 ในภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวามีกระบวนการลดใชสารเคมีในการเกษตรแบบมีสวนรวมระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลและเกษตรกร ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและพัฒนาไปสูเกษตรอินทรีย และสงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจใหกับประชาชนสูการดํารงวิถี
ชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนวทางดังกลาวถูกระบุในยุทธศาสตรการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวน
ตําบล อยางไรก็ตามเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการลดใชสารเคมี ควรเพ่ิมบทบาทของเกษตรกรผูมีสวนไดสวน
เสียในสวนการจัดทํานโยบาย/มาตรการเก่ียวกับการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ี
อาจจะเพ่ิมกิจกรรมในการลดใชสารเคมีในสวนของข้ันตอนขณะใชสารเคมี หลังการใชสารเคมี และผลกระทบหลังจากใช
สารเคมีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือยกระดับความรูของเกษตรกร นอกจากน้ีควรเนนในเรื่องการสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหแกเกษตรกร
ในขอความรูท่ีพบวายังมีความเขาใจท่ีไมถูกตอง ใหมีความเขาใจถูกตองเพ่ิมมากข้ึน และสามารถนําขอมูลการศึกษาดาน
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท่ีพบวายังอยูในระดับพอใชหรือไมดีมาปรับปรุงแกไข มาใชใน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรใหมีการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีถูกตองมากข้ึน เพ่ือเปนการปองกัน
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สุขภาพของตนเอง คนรอบขาง และเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากน้ีควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองตามหลัก
วิชาการ ผานสื่อและแหลงความรูตางๆ อยางสม่ําเสมอใหท่ัวถึง และควรพัฒนาวิธีกําจัดศัตรูพืช เชน การใชสารชีวภาพหรือ
การใชวิธีอ่ืนท่ีสามารถนํามาใชกําจัดศัตรูพืชไดสะดวก มีประสิทธิภาพสูง ชวยลดตนทุนในการผลิต ปลอดภัยตอเกษตรกร
ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม เพ่ือนํามาสงเสริมเผยแพรสนับสนุนใหกับเกษตรกรใชในการกําจัดศัตรูพืช แทนการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชไดตอไปในอนาคต

ดังน้ันจากการวิจัยในครั้งน้ีแนวทางการสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในกระบวนการลด
การใชสารเคมีท่ีดี คือ ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของควรมีการรณรงคใหความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชกับ
เกษตรกร เพ่ือใหเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนการลดการใชสารเคมีรวมถึงการใชสารเคมีอยาง
ถูกตอง ซึ่งเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตลอดจนผูมีสวนรวมในการทําใหเกษตรกรมีความรูและพฤติกรรมอยูในชวงระดับท่ีเหมาะสม
มากถึงเหมาะสมมากท่ีสุด โดยการการจัดอบรมหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับเกษตรกรท่ีใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การ
ใหความรูเก่ียวกับวิธีการใชสารเคมท่ีีเหมาะสม อันจะนําไปสูการสงเสรมิพฤติกรรมการปองกันการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพ่ือ
ชวยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และลดปญหาทางดานสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมได
ตอไป และเปนเรื่องท่ีควรใหความสําคัญอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ หากมีการใหความรูความเขาใจอยางถูกตอง จะสามารถ
ชวยใหเกษตรกรปลอดภัยตอผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน เมื่อสัมผัสสารเคมีรวมถึงชวยลดตนทุนของสารเคมีท่ีใชลงได นอกจากน้ี
ยังชวยสรางจิตสํานึกถึงอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม และควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเกษตรอินทรียเพ่ิมมากข้ึน
ตอไปในอนาคต สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยแนวทางและการพัฒนาสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชจาก
ธรรมชาติ ท่ีมีตนทุนตํ่า มีวิธีการผลิตหรือหาซื้อไดงาย และมีประสิทธิภาพใกลเคียงหรือมากกวาสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชท่ีมีจําหนายตามทองตลาด

สรุปผลการวิจัย
เกษตรกรในการศึกษาครั้งน้ีมีอายุเฉลีย่เทากับ 52.99 ± 11.54 ป สวนใหญเปนเพศชาย สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน

ประถมศึกษา มีการปลูกพืชขาวมากท่ีสุด ในสวนของคาคะแนนความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชใน
ภาพรวมมีคารอยละ 77.35 สําหรับพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับ
เหมาะสมมาก (3.56 ± 0.36) อยางไรก็ตามเกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
รวมกับองคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมาก (4.25 ± 1.08) จากผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา เกษตรกรมีสวนรวม
ตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช แตอยางไรก็ตามเจาหนาท่ีเกษตรกรผูเก่ียวของทุกหนวยงานและ
ชุมชนตองรวมมือกันสงเสริมใหความรูและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและถูกตองดวยเชนกัน
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ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี
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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
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลแมยางตาล

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จากกลุมตัวอยาง 84 ครัวเรือน นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูล โดยสถิติท่ีใช
ไดแก คารอยละ คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 44.07 ± 13.77 ป สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 63.10) และสําเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 35.71) เกษตรกรมีการปลูกขาวมากท่ีสุด (รอยละ 54.76) และแหลงความรูท่ีไดรับเกี่ยวกับ
การใชสารเคมีสวนใหญมาจากการเรียนรูดวยตนเอง  (รอยละ 35.71) สําหรับคาคะแนนความรูในภาพรวมของการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช พบวามีอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 79.05) สวนใหญมีคะแนนของความรูกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเปน
ลําดับแรก  และพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช มีคาเฉล่ียในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง (2.75 ±
0.43) โดยเกษตรกรมีพฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเหมาะสมอยูในลําดับแรก อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวาง
ความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -0.55, P<0.01) ดังน้ันแนวทางการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวของ ควรดําเนินการลดใชสารเคมีแบบ
มีสวนรวม และสงเสริมใหความรูและปรับพฤติกรรมของเกษตรกรในเรื่องเกี่ยวกับการใชสารเคมีทําใหเกิดโรคตางๆ และควรสงเสริมให
เกษตรกรรวมมือกับเพ่ือนบานหาทางแกไขปญหาผลกระทบจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

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 Sub-
district, 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 ท่ีไดมาจึงเปนเพ่ือการ

บริโภคและการสงออก ในปจจุบันการเกษตรมีความแตกตางจากในอดีตซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทําเกษตร โดยมีเปาหมาย
ทางการคาเปนสําคัญจึงทําใหปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตรของไทยเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนถือไดวาติดอันดับประเทศท่ีใช
สารเคมีทางการเกษตรมากท่ีสุดประเทศหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประเทศไทยมีปริมาณการนําเขาสารเคมีท่ี
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)

การใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมากเกินความจําเปน เพ่ือสนองตอบการพัฒนาท่ีมุงแตแสวงหาผลประโยชน ทําให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม หากมีการใชอยางไมถูกตองและไมมีการปองกันอันตรายจากการใช
ยอมสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูใชโดยตรงจากการใช ดังขอมูลเฝาระวังโรคจากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม (2558) รายงานถึงขอมูลการเจ็บปวยเจ็บปวยดวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซึ่งมีอัตราสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยในป
พ.ศ. 2557 พบวา มีอัตราผูปวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทากับ 12.25 ตอประชากร 100,000 คน และกลุมผูปวยท่ีไดรับ
อันตรายจากสารเคมีมากท่ีสุดก็เปนเกษตรกรในกลุมอาชีพผูปลูกพืชไรและพืชผัก รอยละ 36.02 จากผูปวยท้ังหมด

จังหวัดแพรประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยผลผลิตทางดานเกษตรกรรมเปนสินคาท่ีทํารายได
เขาสูจังหวัดมากท่ีสุด ซึ่งอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตรมากท่ีสุด คือ อําเภอรองกวาง รองลงมาคือ อําเภอเมืองแพร
อําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรนอยท่ีสุด คือ อําเภอเดนชัย ในดานพ้ืนท่ีถือครองน้ันเกษตรกรในอําเภอสองมีพ้ืนท่ีถือครองเฉลี่ย
สูงท่ีสุด คือประมาณครอบครัวละ 11.5 ไร โดยพ้ืนท่ีเพาะปลูกของจังหวัดแพรสวนใหญใชในการทํานา รองลงมาคือการปลูก
พืชไร ไมผลไมยืนตน พืชผัก ไมดอกไมประดับ  ตามลําดับ พืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีเกษตรกรนิยมทําการเพาะปลูกไดแก ขาว ถ่ัว
เหลือง ขาวโพด ยาสูบ ถ่ัวลิสง ฝาย ออยโรงงาน ถ่ัวเขียว ผลไม พืชผัก (สํานักงานจังหวัดแพร, 2560)

ตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  ซึ่งถือวาเปนหมูบานเกษตรกรรมแหงหน่ึงในจังหวัดเน่ืองจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนการปลูกขาว ขาวโพด ยาสูบ แตงโม พริก แตงกวาง และพืชผักสวนครัว ปลูกไวเพ่ือจําหนาย
โดยมีการนําสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดมาใชในการเกษตรกรรม ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
พัฒนาแนวทางการลดใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการเสริมสรางความรูความเขาใจ และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใชสารเคมีเพ่ือ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ใหปฏิบัติตนไดอยางถูกวิธีและมีความเหมาะสมตอไป

วิธีดําเนินการวิจยั
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยคณะผูศึกษาวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนามจากเกษตรตําบลแม

ยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
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คอมพิวเตอร สถิติท่ีใชคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson
Correlation Coefficient) เพ่ือใชวิเคราะหความสัมพันธ

การวิเคราะหขอมูล
สถิติท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี
1. ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับเกษตรกร สถิติท่ีใช คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย คา

รอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 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 สถิติท่ีใช 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 ข้ึนไป

3. พฤติกรรมการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช จําแนกเปน พฤติกรรมกอนการใชสารเคมี พฤติกรรม
ขณะใชสารเคมี พฤติกรรมหลังการใชสารเคม ีและพฤติกรรมลดผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมจํานวน 45 ขอ
แบบสอบถามมี 5 ตัวเลือก ไดแก ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไมปฏิบัติเลย โดย
แบงขอคําถามเปนท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 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 จากน้ันนําคะแนนท่ีไดในแตละสวนมารวมคะแนนรายขอ แลวนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ย
(X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลความหมายคาคะแนนของระดับของพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร ดังน้ี

ระดับพฤติกรรม การใหคะแนน เกณฑการแปลความ
ปฏิบัติเหมาะสมมากท่ีสุด 5 4.20-5.00
ปฏิบัติเหมาะสมมาก 4 3.40-4.19
ปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง 3 2.60-3.39
ปฏิบัติเหมาะสมนอย 2 1.80-2.59
ปฏิบัติเหมาะสมนอยท่ีสุด 1 1.00-1.79

4. วิ เคราะหคาสัมประสิท ธ์ิสหสัม พันธ เพียรสัน  (Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือใช วิ เคราะห
ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร โดยใชคาไคสแควร

5. การมีสวนรวมของเกษตรกรตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบล เกณฑการใหคะแนนคือระดับการมีสวนรวม จําแนกเปน ระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด 5 คะแนน ระดับการมีสวนรวม
มาก 4 คะแนน ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 3 คะแนน ระดับการมีสวนรวมนอย 2 คะแนน ระดับการมีสวนรวมนอยท่ีสุด 1
คะแนน และระดับไมเคยมีสวนรวม 0 คะแนน จากน้ันนําคะแนนท่ีไดในแตละสวนมารวมคะแนนรายขอ แลวนํามาหาคา
คะแนนเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลความหมายคาคะแนนของระดับการมีสวนรวมของเกษตรกร ดังน้ี
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ระดับการมีสวนรวมของเกษตรกร การใหคะแนน เกณฑการแปลความ
มากท่ีสุด 6 5.20-6.00
มาก 5 4.36-5.19
ปานกลาง 4 3.52-4.35
นอย 3 2.68-3.51
นอยท่ีสุด 2 1.84-2.67
ไมเคย 1 1.00-1.83

ผลการวิจัย
1. ขอมูลเบื้องตนของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับเกษตรกรในตําบลแมยางตาล 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
ใหญมีระดับการศึกษาระดบัประถมศึกษา 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

ขอมูลเบื้องตนของดานการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรพืูชพบวา เกษตรกรกลุมเปาหมายมากกวาครึ่งมีการจางฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  คิดเปนรอยละ 57.14  และเกษตรกรไดรับความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชจากการ
เรียนรูดวยตนเอง  รองลงมาไดแก เพ่ือนบาน/บุคคลท่ีรูจักภายนอก  และเจาหนาท่ีของบริษัท คิดเปนรอยละ 35.71  26.19
และ 23.81 ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ประเด็น จํานวน รอยละ

เพศ
ชาย 53 63.10
หญิง 31 36.90

สถานภาพครอบครัว
หัวหนาครอบครัว 42 50.00
ภรรยา 15 17.86
บุตร 22 29.19
อ่ืนๆ 5 5.95

ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ 0 0.00
ประถมศึกษา 30 35.71
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ประเด็น จํานวน รอยละ
มัธยมศึกษาตอนตน 10 11.90
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 22 26.19
อนุปริญญา/ปวส. 10 11.90
ปริญญาตรี 12 14.29

การจางงาน
ไมมีการจางงาน 38 45.24
มีการจางงาน 46 54.76

อาชีพหลัก
รับราชการ 5 5.95
เกษตรกรรม 52 61.90
รับจาง 21 25.00
อ่ืนๆ 6 7.15

พืชหลักท่ีทําการเกษตร
ผัก 15 17.86
พืชไร 17 20.24
ไมผล 6 7.14
ขาว 46 54.76

สถานะการเลี้ยงสัตวในครัวเรือน
มี 27 32.14
ไมมี 57 67. 86

แหลงเงินทุนท่ีใชในการทําการเกษตร
เงินทุนของตัวเอง 25 29.76
แหลงเงินกูจากสหกรณ 7 8.33
แหลงเงินกูจาก ธกส. 52 61.91
แหลงเงินกูจากธนาคาร 0 0

การจางฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ไมมี 36 42.86
มี 48 57.14

แหลงท่ีไดรับความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจดัศัตรูพืช
เจาหนาท่ีของรัฐ 15 17.86
เจาหนาท่ีของบริษัท 20 23.81
เพ่ือนบาน/บุคคลท่ีรูจักภายนอก 22 26.19
บุคคลในครัวเรือน 5 5.95
เรียนรูดวยตนเอง 30 35.71
อ่ืนๆ 6 7.14
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2. ขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัด
แพร

สําหรับความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร พบวา ภาพรวมเกษตรกรมีความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
79.05  โดยเมื่อจําแนกความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 4 ข้ันตอน คือ กอนการใชสารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืช  ขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช  หลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช  และผลกระทบหลังจากการใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ดังแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งพบวาเกษตรกรมีความรูสูงในข้ันตอนกอนการใชสารเคมีเปนลําดับแรก
ซึ่งมีคาคะแนนความรูอยูในระดับสูง (รอยละ 87.76)  รองลงมาไดแก  ความรูหลังการใชสารเคมีอยูในระดับสูง  (รอยละ
83.19)  ความรูในการลดผลกระทบจากการใชสารเคมปีานกลาง  (รอยละ 77.55)  และความรูขณะใชสารเคมีอยูในระดับปาน
กลาง (รอยละ 67.71) ดังแสดงในตารางท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

เมื่อจําแนกเปนความรูกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชท่ีตอบคําถามถูกเฉลี่ย รอยละ 87.76 โดยขอท่ีตอบ
ถูกมากท่ีสุด มีคารอยละ 100 เทากัน ไดแก สารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตละชนิดมีอันตรายและความรุนแรงตางกัน สวนขอท่ีตอบ
ถูกนอยท่ีสุด มีคารอยละ 69.05 ในเรื่อง สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมสามารถทําใหเกิดโรคมะเร็งได

ในสวนของความรูขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชท่ีตอบถูกเฉลี่ย รอยละ 67.71 โดยขอท่ีตอบถูกมากท่ีสุด มี
คารอยละ 88.09 ไดแก การปฐมพยาบาลเบื้องตนผูไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรเคลื่อนยายผูปวยออกจากบริเวณท่ีฉีดพน
สารเคมี สวนขอท่ีตอบถูกนอยท่ีสุด มีคารอยละ 33.33 ในเรื่อง หากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาตาใหลางดวยนํ้าสะอาดหลายๆ
ครั้ง และหยอดยาแกแพทันที

สําหรับความรูหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชท่ีตอบถูกเฉลี่ย รอยละ 83.19 โดยขอท่ีตอบถูกมากท่ีสุด มีคา
รอยละ 100 ไดแก ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีแตกหรือรั่ว ไมสามารถนํามาใชได หากยังมีฉลากติดอยู  สวนขอท่ีตอบถูกนอยท่ีสุด
มีคารอยละ 52.38 ในเรื่อง การจะนําภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไปใชตองทําการลางดวยนํ้าหลายครั้ง

ดานการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชท่ีตอบถูกเฉลี่ย รอยละ 77.55 โดยขอท่ีตอบถูกมาก
ท่ีสุด มีคารอยละ 100  เทากัน ไดแก การใชใบผัก ใบมันเทศ ใบมันสําปะหลัง ใบมะละกอ สามารถลอหอยเชอรี่ใหมากินได
สวนขอท่ีตอบถูกนอยท่ีสุด มีคารอยละ 57.14 ในเรื่อง การปลอยนํ้าใหทวมยอดขาว 1-2 วัน สามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟได

ตารางท่ี 2 ระดับความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัด
แพร
ความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 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) ดังแสดงในตารางท่ี 3

781 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

เมื่อดําเนินการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  4 ข้ันตอน  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
ของพฤติกรรมการใชสารเคมีในแตละข้ันตอน  เกษตรกรมีระดับพฤติกรรมดังตอไปน้ี

พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช พบวาคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดของพฤติกรรมกอนการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช ไดแกพฤติกรรม 2 ขอ  คือ กอนดําเนินการใดๆ กับสารเคมี ตองอานฉลากคําแนะนําทุกครั้ง และตรวจสอบ
อุปกรณและเครื่องมือกอนฉีดพนสารเคมีทุกครั้ง (3.43 ± 0.56) ซึ่งอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมมาก สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
ของพฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจดัศัตรูพืชอยูในระดบัปฏิบัตเิหมาะสมนอย ไดแก ไปพบแพทยเพ่ือตรวจเช็ครางกายทุก
ป (2.23 ± 0.39)

พฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดของพฤติกรรมขณะใชสารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืช ไดแก ขณะผสมสารเคมีใชผาปดปากปดจมูก (3.68 ± 0.16) ซึ่งอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมมาก และ
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดของพฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ไดแก ปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลากทุกข้ันตอน (2.86 ±
0.30) อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง

พฤติกรรมหลังการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดของพฤติกรรมหลังการใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช จํานวน 2 ขอท่ีเทากัน คือ ถอดชุดท่ีสวมใส แลวซักดวยผงซักฟอกทันทีหลังฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และอาบนํ้าทําความสะอาดรางกายและสวนท่ีสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนรับประทานอาหาร (3.11 ± 0.23) ซึ่ง
อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมนอย  สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดของพฤติกรรมขณะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ไดแก นําภาชนะท่ี
บรรจุสารเคมีท่ีใชหมดแลวไปฝงหรือเผา (1.77 ± 0.40) อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมนอยท่ีสุด

พฤติกรรมการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดของ
พฤติกรรมการลดผลกระทบจาการใชสารเคมใีนการกําจัดศัตรพืูช ไดแก ใชวิธีการตัดหญาแทนการใชยาฆาหญา (2.92 ± 0.92)
อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดของพฤติกรรมการลดผลกระทบจาการใชสารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืช ไดแก รวมมือกันทดลองปลูกขาวอินทรีย (1.00 ± 0.92) อยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมนอยท่ีสุด

ตารางท่ี 3 คาคะแนนของพฤติกรรมเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร

พฤติกรรมเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศตัรูพืช
คาคะแนน
(X ± SD)

ระดับ

พฤติกรรมกอนการใชสารเคมี 3.04 ± 0.77 ปฏิบัติเหมาะสมปาน
กลาง

พฤติกรรมขณะใชสารเคมี 3.32 ± 0.25 ปฏิบัติเหมาะสมปาน
กลาง

พฤติกรรมหลังการใชสารเคมี 2.58 ± 0.28 ปฏิบัติเหมาะสมนอย
พฤติกรรมทุกภาคสวนควรชวยกันสรางความตระหนักรูถึง 2.06 ± 0.41 ปฏิบัติเหมาะสมนอย
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ผลกระทบเชิงลบในการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมากเกิน
ความจําเปนและไมเหมาะสม รวมท้ังรวมกันปลูกฝงจิตสํานึก
ความรับผิดชอบสําหรับทุกคนท่ีเก่ียวของในหวงโซการผลิต
อาหารและการเกษตร
คาเฉลี่ยรวม 2.75 ± 0.43 ปฏิบัติเหมาะสมปาน

กลาง

4. ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร

การวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาความรูกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -0.55, P<0.01) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจดัศัตรพืูชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร

พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจดัศัตรูพืช
Correlation (r) P-value

ความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช -0.51 0.01

อภิปรายผล
ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวาเกษตรกรมี

ความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวาโดย
ภาพรวมเกษตรกรมีความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 79.05  ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษาของสุรชาติ  นายดาน (2552) ซึ่งศึกษาแนวทางของเกษตรกรในการลดการใชสารเคมีในนาขาว  เขตพ้ืนท่ีตําบลแม
ลอย  อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  มีความรูในการใชสารเคมีคิดเปนรอยละ 76.90  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรสวนใหญจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งมีความสามารถในการอานและเขียน  ประกอบกับสื่อและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  ทําให
สามารถรับความรูในดานการใชสารเคมีจากสื่อชองทางตางๆ ได สําหรับดานพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
พบวาในภาพรวมของพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง
(2.75 ± 0.43) เมื่อดําเนินการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 4 ดาน  คือ พฤติกรรม
กอนการใชสารเคมี  พฤติกรรมขณะใชสารเคมี  พฤติกรรมหลังการใชสารเคมี  และพฤติกรรมลดผลกระทบจากการใชสารเคมี
พบวาเกษตรกรมีพฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปาน
กลาง  (3.32 ± 0.25) เปนลําดับแรก และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา พฤติกรรมดานการใชสารเคมีท่ีเกษตรกรปฏิบัติสูงเปน
ลําดับแรกไดแก  การถอดชุดท่ีสวมใส แลวซักดวยผงซักฟอกทันทีหลังฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และอาบนํ้าทําความสะอาด
รางกายและสวนท่ีสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนรับประทานอาหาร (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) ซึ่งไดวิเคราะหคาความสัมพันธเพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางของความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอพฤติกรรมการใชสารเคมีโดยผลการวิเคราะหพบวาความรูในการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีท่ีแตกตางกัน (r = -0.510, P<0.000)  ซึ่งอาจแสดงใหเห็น
วาความรูของการใชสารเคมีไมสงผลตอการปฏิบัติดานการใชสารเคมีในการเกษตร  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแรงงานดานการทํา
การเกษตรสวนใหญในพ้ืนท่ีเปนไปในลักษณะการจาง ทําใหผลกระทบจากสารเคมีไมสงผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรผูตอบ
แบบสอบถาม  ทําใหรูปแบบการเกษตรยังคงมีพฤติกรรมดานการใชสารเคมีท่ีชวยใหผลผลิตมีลักษณะตรงตามความตองการ
ของตลาด ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลควรดําเนินการสงเสริมการลดใชสารเคมีแบบมีสวนรวมเพ่ือใหผลลัพธท่ีชัดเจน  ท้ังน้ีมี
นโยบายท่ีตองดําเนินการเรงดวนในการลดใชสารเคมีระยะแรก  คือ การใหความรูในข้ันตอนการลดผลกระทบจากการใช
สารเคมี เชน ทุกภาคสวนควรชวยกันสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบเชิงลบในการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมากเกินความ
จําเปนและไมเหมาะสม รวมท้ังรวมกันปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบสําหรับทุกคนท่ีเก่ียวของในหวงโซการผลิตอาหารและ
การเกษตร

สรุปผลการวิจัย
คาคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของความรูในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลแมยางตาล

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร มีคาอยูในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรสวนใหญมีคะแนนของความรูความเขาใจการใชสารเคมี
ในข้ันตอนกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมากท่ีสุด แตความรูในการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมีความรูความเขาใจต่ําท่ีสุด สําหรับพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชในภาพรวม มี
คาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง โดยเกษตรกรมีพฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
อยูในระดับสูงท่ีสุด แตพฤติกรรมในการลดผลกระทบจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยูในระดับต่ําท่ีสุด
ซึ่งปฏิบัติอยูในระดับนอย  ซึ่งความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมกํีาจัดศตัรูพืชของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกันท้ังในสวนของ
กอนการใชสารเคมี  ขณะการใชสารเคมี  หลังการใชสารเคมี  และผลกระทบการใชสารเคมี  สวนดานการมีสวนรวมในการลด
ใชสารเคมีในการเกษตรระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบล และองคกรผูเก่ียวของทุกภาคสวนจะตองเรงดําเนินการกระบวนการการใชสารเคมีแบบมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม  โดยในระยะแรกควรมุงกิจกรรมท่ีใหความรูดานและสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูและพฤติกรรมท่ีดีในข้ันตอน
การลดผลกระทบการใชสารเคมี  เชน  การใชพืชสมุนไพรในการกําจัดศัตรูพืช  การทําเกษตรอินทรีย  เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิจัยขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  สําหรับทุนอุดหนุนการทําวิจัยใน

ปงบประมาณ 2560 องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร  สําหรับคําแนะนําและอนุเคราะห
ขอมูลสําหรับการทําวิจัย  และขอขอบคุณเกษตรกรตําบลแมยางตาล  อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพรทุกทานท่ีมีสวนรวมในการ
ใหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี

เอกสารอางอิง
กรมควบคุมโรค. (2558). โรคพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช. คนเม่ือ 1 เมษายน 2560.
จารุวรรณ ไตรทิพยสมบัติ  เพลินพิศ จับกลาง  สุวิมล บุญเกิด และอัญชลี อาบสุวรรณ. (2557). การศึกษาความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานหวยสามขา ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา. ศรี
นครินทรเวชสาร. 29(5): 429-435.

784 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

จิราณุวัฒน ตีสนิท. (2557). พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสถานีอนามัยตําบลน้ําเขียว อําเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร. [เขาถึงเม่ือ 3 เมษายน 2557]. เขาถึงไดจาก:http://www. surinpho.com/ main.php? action
=detailkm&kmid=28.

ชนิกานต คุมนก และสุดารัตน พิมเสน. (2557). พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก. ราชภัฏเพชรบูรณสาร. 16(1): 56-67.

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.
นัฐวุฒิ ไผผาด. (2557). การเรียนรูแบบมีสวนรวมทางสิ่งแวดลอมศึกษาท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดพืชของเกษตรกร

เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม. วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ.
นัฐวุฒิ ไผผาด สมจิตต สุพรรณทัสน และธีรพัฒน สุทธิประภา. (2557). ผลจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกขาวตอ

สุขภาพและส่ิงแวดลอม อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ. แกนเกษตร. 42 (3) : 301-310.
เบญจมาศ  ธนะสมบัติ. (2549). ผลกระทบหลังจากการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในสวนสมโอ : กรณีศึกษา

หมูบานมวงยาย ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พิมพร ทองเมือง และยุทธนา สุดเจริญ. (2559). พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรจังหวัด

สมุทรสงคราม. น. 371-378. ในประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 6 ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี. 23-24 มีนาคม 2559. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ.

พิมพลดา ภิรมยจิตร และสุชาดา ภัยหลีกล้ี. (2557). ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานนาเหลา
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน. 2 (3): 299-309.

ศศิธร แทนทอง ภาณุสิทธ์ิ ม่ันคง และเรวัต รัตนวิชัย. (2555). การวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือสํารวจการใชสารเคมีในการเกษตรของ
เกษตรกร ตําบลชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ. ราชภัฏเพชรบูรณสาร. 14: 21-33.

สนาน  ผดุงศฺลป. (2556). ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลวังสรรพรส  อําเภอขลุง  จังหวัด
จันทบุรี. รายงานปญหาพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา.

สาคร ศรีมุข. (2556). ผลกระทบหลังจากการใชสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย. http://library.
senate.go.th/document/Ext6409/6409657_0002.PDF. คนเม่ือ 20 กันยายน 2560.

สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย. (2557). การตรวจเลือดเกษตรกรในโครงการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร ป 2557. http://www.loei.doae.go.th/indexhom e.htm. คนเม่ือ 20 กันยายน 2560.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย. (2556). ปญหาสาธารณสุขจังหวัดเลย. http://www.lo.moph.go.th/moph/. คนเม่ือ 20
กันยายน 2560.

อนงคลักษณ  เคนสุโพธ์ิ ประณีต ประสาระเอ และ ชนะชัย  ประทุมนัง . (2558). การใชสารเคมีในการเกษตรและแนวทางการลดการ
ใชสารเคมีของเกษตรกรบานขิงแคง  ตําบลเขวาไร อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 24
(5): 822 – 831.

อภิมัณฑ สุวรรณราช และปตพงษ เกษสมบูรณ. (2558). พฤติกรรมการปองกันตนเองจากอันตรายในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบานเหมือนแบง ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย. วารสารการพัฒนาสุชภาพชุมชน. 3 (3): 395-407.

องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา. (2560). ขอมูลพื้นฐาน: ขอมูลสภาพท่ัวไป ลักษณะเศรษฐกิจ. เลย : องคการบริหารสวนตําบลทา
ศาลา. http://tasala-loei.go.th/public/economy/data/index/menu/26. คนเม่ือ 20 กันยายน 2560.

Norkaew, S., N., Taneepanichskul, W., Siriwong, S., Siripattanakul and G. M., Robson. (2012). Household pesticide
use in agricultural community, Northeastern Thailand. Journal of Medicine and Medical Sciences.
3(10): 631-637.

785 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

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 ยศเจรญิ
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณโุลก
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมและแนวทางการสงเสริมและอนุรักษหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่อง

จักสาน การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน เชิงคุณภาพ จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูลไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน นํามาแจกแจงความถ่ี
หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
(x =3.57, S.D. = 0.84) เรียงตามลําดับดังน้ี ดานบริหารจัดการทรัพยากร ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานการสืบ
ทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และดานการมีสวนรวม สวนแนวทางการสงเสริมฯ ควรมีการบรรจุใน
แผน อบต.บึงทับแรต เพ่ือรวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนบึงทับแรต ควรมีการนําความรูเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถ่ินมา
พัฒนาและตอยอดเปนผลิตภัณฑประจําชุมชนอยางยั่งยืน

คําสําคัญ : การมีสวนรวม  ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม  หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน

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

อยางยิ่งท่ีจะมีรูปแบบวิถีการดําเนินชีวิต เพ่ือใชเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรม โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกและปฏิบัติตอกันมา
ในทางท่ีดีงามน้ันคือสิ่งท่ีมนุษยไดสรางข้ึน เรียก วัฒนธรรม เฉกเชนกันการเรียนรูภูมิปญญาคานิยมของคนในสังคมตั้งแตอดีต
จวบจนปจจุบัน ชุมชนสังคมแตละชุมชนจึงตองรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของตนเองไว เพ่ือความกินดีอยูดี ความสมานฉันทใน
ชุมชนใหอยูเย็นเปนสุข แตสังคมปจจุบันไดเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เปนเหตุให
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมเริ่มสูญหาย และคนในชุมชนขาดความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาทําใหยากในการสืบ
คนหาวัฒนธรรมเหลาน้ันได เพราะถูกวัฒนธรรมของคนตางพ้ืนท่ีเขามาแทนท่ี ท้ังน้ีเมื่อ พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยไดมี
ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการสวนตําบล โดยจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทําหนาท่ีแทนรัฐบาล
กลาง เพ่ือจัดใหมีบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน อาทิ ไฟฟา ประปา ถนน สะพาน คูคลองนํ้า บอนํ้า สถานีอนามัย เปนตน สิ่ง
ตางๆ เหลาน้ีเปนเสมือนถาวรวัตถุท่ีสามารถเห็นเปนรูปธรรม ความเปนสังคมเมืองท่ีมนุษยสรางข้ึนตางสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ความเปนอยู ภูมิปญญา ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งบางอยางอาจสูญหายไปอยางมิอาจหวนกลับคืนมา
สําหรับการพัฒนาท่ีเกิดจากความเจริญของเทคโนโลยีกอใหเกิดการละเลยศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการขยายขนาดไป
อยางกวางขวาง การพัฒนาทางจิตใจดานคุณธรรมจริยธรรมไมไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง หรือมีจิตใจท่ีมุงแตเศรษฐกิจ ไม
คํานึงถึงคุณคาทางจิตใจ จนทําใหเกิดความฟุงเฟอฟุมเฟอย อิทธิพลดังกลาวอาจเปนการทําลายคุณคา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิมไปโดยมิรูตัว นอกจากภัยอันตรายของมนุษยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติแลวยังกลับตองมาเผชิญจากภัยท่ี
เกิดจากมนุษยท่ีไรซึ่งวัฒนธรรมประเพณี ศีลธรรมอันดีงามอีกดวย (ศรุดา สมพอง, 2548)

องคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต เล็งเห็นคุณคาทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองพ้ืนถ่ินท่ีกําลังจะสูญหาย ผนวก
กับคณะนักวิจัยจากโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถ่ินนาอยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดลงพ้ืนท่ีเมื่อเดือน
มีนาคม 2560 ท่ีผานมา ทําใหทราบถึงขอมูลทางภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต ดานหัตถกรรม
เครื่องจักสาน อาทิ การทอผา ทอเสือกก ทําไมกวาด เปนตน เริ่มมีการสูญหาย เพราะไมมีการการสืบทอดใหกับชนรุนหลัง

จากสภาพปญหาขางตนทางชุมชนบึงทับแรต จึงตองการใหทางคณะผูวิจัยไดลงไปชวยศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษ
ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาดานหัตถกรรมเครื่องจักสานดังกลาวใหดํารงอยู รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาอันเปนอัตลักษณ
เฉพาะตัว เพ่ือใหชุมชนแข็งแรงมีรากแกว ไมถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒนโดยปราศจากดุลยภาพทางปญญาและความรูท่ี
จะอนุรักษสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดสรางไว งานวิจัยน้ีจึงมุงเนนศึกษางานดานหัตถกรรมการจักสานรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
บึงทับแรต ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทถือเปนตัวกลางทําหนาท่ีแทนรัฐบาลกลางสําหรับประโยชนตอคนในชุมชนดาน
ธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสําคัญของชุมชน ซึ่งตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ทําใหเกิดแรงกระตุนในการสรางความมั่นคงทางวัฒนธรรมของชุมชนบึงทับแรต โดยการอนุรักษ ฟนฟู สืบ
สานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินดานหัตถกรรมการจักสาน ทําใหเกิดการกระตุนหลอหลอมคนในชุมชนใหหวนคืนสู
วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมใหกลับคืนมา และธํารงรักษาไวใหลูกหลานและคนรุนตอไปไดตระหนักรูถึงคุณคาในศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท่ีสอดแทรกดวยภูมิปญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษ พรอมท้ังรวมกันสรางความมั่นคง มั่งคั่งอยางยั่งยืนของ
ชุมชนสืบไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต อําเภอ

ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เชิงปริมาณ จํานวน  3,299 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด
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กําแพงเพชร เชิงปริมาณ คํานวณโดยตารางทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และกําหนด
ความคลาดเคลื่อน (e) ขนาดประชากรท่ียอมรับได 0.05 จํานวน  340 คน เชิงคุณภาพ ทําการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ
ไดแก ผูใหญบาน ผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน คณะกรรมการหมูบาน ประธานกลุม ชาวบานท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสาน จํานวน 20 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
วิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน โดยคณะผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก รายไดจากอาชีพหลัก ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพ้ืนท่ี เปนแบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ (Checklists)

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครือ่งจักสาน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสดุ

ตอนท่ี 3 แนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและศลิปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินแบบมสีวนรวมของชุมชนบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครือ่งจักสาน

โดยเกณฑการใหคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามครั้งน้ีกําหนดเกณฑในการแปลความหมายตามแนวทางของ
เบสท (Best, 1970) ซึ่งมีเกณฑการวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมในดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน

การสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือศึกษาภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ขอมูลทางดานภูมิปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน การสรางเครือขายดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนแนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน และรูปแบบท่ีเหมาะสมในการเผยแพรภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน การจัดสนทนากลุม (Focus
Group) เปนการสนทนาแบบกลุม โดยมีประเด็นปญหาท่ีเจาะจงกับกลุมคน  จํานวน 20 คน มีลักษณะการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เครื่องมือท่ีชวยในการจัดเสวนากลุม (Focus Group) คือ เทคนิค AIC (Appreciation Influence
Control :AIC)

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยรวมท้ังนักศึกษา และนักวิจัยในชุมชนทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามตาม
กระบวนการตางๆ ดังน้ี

วิจัยเชิงปริมาณ 1) จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง 2) ทําสําเนาแบบสอบถามและจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเองท้ังหมด จํานวน 340 ชุด ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบึงทับแรต 3) นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืน
มาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบคําถาม และ 4) นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวไปวิเคราะหขอมูล

วิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและแบบมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน ไดแก ประชาชนท่ัวไปในทองถ่ิน
ของชุมชน อาทิ กลุมผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน ประชาชนทีมีความรูเรื่องภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน จํานวน 20 คน
โดยผูวิจัยเลือกผูท่ีมีความรูความชํานาญเก่ียวกับภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน

การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยางไดทําการตอบแลวมาวิเคราะห

ประมวลผล โดยแบงการวิเคราะหตามข้ันตอนตอไปน้ี คือ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอางอิง

(Inferential Statistics) รวมถึงใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรดังน้ี
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- วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแปรอิสระ ดานลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูล ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดจากอาชีพหลัก ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพ้ืนท่ี โดยผูวิจัย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ (Percentage)

- วิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมในดานภูมิ
ปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่อง
จักสาน ในภาพรวม 5 ดาน โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ
(Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

-ขอมูลการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการสงเสรมิและอนุรักษภูมปิญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินแบบ
มีสวนรวมของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน

วิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางประชากรผูขอมูลมาจัด
กระทํากับขอมูล (Data Processing) เริ่มดวยการจัดระบบขอมูล แยกประเภทขอมูล ตามกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยและทํา
ความเขาใจกับความหลากหลายตลอดจนความแตกตางของขอมูลท่ีรวบรวมมา จากน้ันวิเคราะหเน้ือหาท่ีได โดยผูวิจัยไดจัด
กระทํากับขอมูลพรอมๆ กันไป ตลอดระยะการดําเนินการวิจัย คือในแตละครั้งหลังจากท่ีเก็บขอมูลเสร็จแลว ผูวิจัยจะบันทึก
อยางละเอียด

จากขอมูลท่ีไดในประเด็นตางๆ ไดครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยนํามาจัดระบบขอมูลแยกเปนหมวดหมูและวิเคราะหขอมูล
ดวยการเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายให เขาใจเก่ียวกับบริบทชุมชน การอนุรักษภูมิปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Analytical
Description)

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิตติาง ๆ ดังน้ี
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 1) คารอยละ (Percentage) 2) คาเฉลี่ย (x) 3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการวิจัย
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ

หลัก รายไดจากอาชีพหลัก ระยะเวลาในการอาศัยอยูในพ้ืนท่ี พบวา
เพศ จํานวน รอยละ

ชาย 185 54.41
หญิง 155 45.58

อายุ
อายุ 21 - 30 ป 31 9.11
อายุ 31 - 40 ป 53 15.60
อายุ 41 - 50 ป 71 20.88
อายุ 51 - 60 ป 95 27.94
61 ปขึ้นไป 90 26.47

สถานภาพ
โสด 83 22.2
สมรส 224 68.31
หมาย/ หยาราง 33 9.49

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา 138 45.43
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2. วิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นของชุมชนบึง
ทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเคร่ืองจักสาน
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการมีสวนรวมในดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม

พ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ใน
ภาพรวม 5 ดาน

หัวขอ S.D. แปลผล
1. ดานการมีสวนรวม 3.15 0.82 ระดับมาก
2. ดานบริหารจัดการทรัพยากร 3.80 0.83 ระดับมาก
3. ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 3.60 0.85 ระดับมาก
4. ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 3.67 0.85 ระดับมาก
5. ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 3.64 0.89 ระดับมาก

คาเฉลี่ยรวม 3.57 0.84 ระดับมาก
จากตาราง 1 พบวา ระดับการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลาน

กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ในภาพรวม 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
(x =3.57, S.D. = 0.84) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริหารจัดการทรัพยากร มีคาเฉลี่ย
(x =3.80, S.D. = 0.83) และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน มีคาเฉลี่ย (x =3.67, S.D. = 0.85)

มัธยมศึกษาตอนตน/ปลาย/ปวช. 93 25.13
อนุปริญญา/ปวส. 24 6.48
ปริญญาตรี 58 15.67
สูงกวาปริญญาตรี 27 7.29
อื่นๆ - -

อาชีพหลัก
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 37 10.00
ขาราชการบํานาญ 67 18.10
เกษตรกร 133 44.05
คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว 72 19.32
รับจางทั่วไป 31 8.53

รายได
นอยกวา 5,000 บาท 73 22.43
5,001 - 10,000 บาท 114 33.61
10,001 - 15,000 บาท 62 19.41
15,001 - 20,000 บาท 38 10.24
20,001 - 25,000 บาท 32 8.64
25,001 บาทขึ้นไป 21 5.67

การอาศัยอยูในพ้ืนที่
นอยกวา 5 ป 17 4.54
6- 10 ป 57 15.34
11-15 ป 27 7.29
16 ปขึ้นไป 239 72.83

รวม 340 100.00
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ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน มีคาเฉลี่ย (x =3.64, S.D. = 0.89) ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน มีคาเฉลี่ย (x =3.60,
S.D. = 0.85) และดานการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ย (x =3.15, S.D. = 0.82)

3. แนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นแบบมีสวนรวมของชุมชนบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเคร่ืองจักสาน

ผลการศึกษาภูมิปญญาและคุณคาของภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน อาทิ การทอผา ทอเสือกก ทําไม
กวาด ตลอดจนการจักสาน ฯลฯ พบวา หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน เปนการประดิษฐมาจากไมไผ กานมะพราว ผารวด
ลายตางๆ  เปนกระบวนการประดิษฐท่ีเปนเอกลักษณและอัตลักษณท่ีเปนลักษณะพิเศษ ทามกลางบริบทของสังคมท่ีแปร
เปลี่ยนไป การรักษาวัฒนธรรมการประดิษฐหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ใหเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน เฉพาะภาคน้ัน
เปนไปอยางยากลําบาก กระบวนการการตอสู เพ่ือการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน จึงมีการ
สงเสริมการเรียนรูในกระบวนการและข้ันตอนการประดิษฐในลักษณะการเรียนรูรวมกันในทุกข้ันตอนแกผูสนใจ

การอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเคร่ืองจักสาน
การอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน พบวา การอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญา

หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานน้ัน ควรเกิดจากความรวมมือและการประสานงานอยางจริงจังระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถานศึกษาตางๆ ในการฟนฟูและสรางความเจริญเติบโตท่ีมั่นคงใหกับภูมิปญญาหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสานอีกท้ัง ตองสรางเอกลักษณท่ีโดดเดนใหกับหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานใหกับภูมิปญญาประเภทน้ีจะ
ไดคงอยูกับสภาพการณในปจจุบันและดํารงอยูเปนมรดกแกลูกหลาน ดังตอไปน้ี

1. ปจจัยดานการเรียนรูและการถายทอดความรู มีการถายทอดความรูเก่ียวกับเรื่องหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน
ในทุกดาน ตั้งแตกระบวนการเลือกวัสดุอุปกรณ จนถึงข้ันตอนการประดิษฐเปนเคาโครงโดยผูสืบทอดความรูเรื่องหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสานเปนเยาวชนรุนใหมท่ีใหความสนใจ มาเรียนรูดวยความสมัครใจของตนเอง ปราชญหรือครูภูมิปญญาเปน
ผูถายทอดความรูโดยการใชวิธีการบอกเลา และการทําใหดูเปนแบบอยาง และใหเยาวชนไดจดจํากันแลวปฏิบัติตามหรือ
บางสวนอาจมีการจดวิธีการ/กระบวนการประดิษฐไวอยางคราวๆ มีการถายทอดจากประสบการณจากรุนพ่ีสูรุนนองปลูกฝง
จากรุนสูรุนโดยการสรางอุดมการณเพ่ือนําไปสูการอนุรักษหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน

2. ปจจัยดานการปฏิสัมพันธทางสังคม  ผูเขามาทําการศึกษาและใหความสนใจกับกิจกรรมหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่อง
จักสาน เมื่อมีการจัดกิจกรรมภายนอกสถานท่ีหรือจะเปนการเขามาศึกษา ชุมชนรอบดานตางใหความสําคัญเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยท่ีเปนผลมาจากการสรรสรางของบรรพบุรุษและผูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย เปนการ
เห็นพองถึงสิ่งดีงามท่ีตรงกันจึงเกิดเปนแนวคิดในการอนุรักษและสืบทอด เพ่ือเปนประโยชนแกรุนตอไปไดเรียนรูโดยพยายาม
จัดเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ โดยองคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต เปนผูกระทํารวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเขามารวม
สนับสนุนและเผยแพรความรูภายใตกระแสโลกาภิวัตน ปจจุบันการใหความสนใจในการอนุรักษภูมิปญญาเปนท่ีสนใจแกบุคคล
ท่ัวไปท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมากและการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งของหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน

3. ปจจัยดานการปรับตัวทางดานสังคม มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ รูปแบบ/ข้ันตอนกระบวนการประดิษฐหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสาน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในเรื่องของอุปกรณ เวลาในการประดิษฐโดยการประยุกตและดัดแปลง มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรยีนรูสรางจิตสํานึกใหเกิดการรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย และมีการสรางระบบการ
เรียนรูใหสอดคลองกับการปรับตัวทางดานสังคมท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา

4. ควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบาน
เครื่องจักสาน ไดรับการสงเสริมและการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษามากมายท้ัง
ในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ ควรนํางานฝมือหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานไปโชวใหกับชาวตางชาติไดเห็น และมีการ
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แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรูตางๆ อีกท้ังยังเปนการทราบปญหาของหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน เพ่ือแสวงหาแนวทางการ
อนุรักษรวมกันทุกฝาย

5. ควรมีการสรางเครือขายงานดานภูมิปญญา การสรางเครือขายงานดานภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน
ของชุมชนบานบึงทับแรต  มีการประสานงานรวมมือ รวมใจ รวมแรงในการอนุรักษและสืบสานเปนอยางดีจนเกิดความสนิท
สนมคุนเคยในการทํางานรวมกันท้ังเยาวชนท่ีเขามาเรียนรูและผูสนใจ ตอมาจึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันท้ังในเรื่อง
ของวัสดุอุปกรณท่ีจัดเตรียมไว ข้ันตอนการประดิษฐประสบการณปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน จนเกิดเครือขายการเรียนรูหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสานและพยายามสรางฐานการเรียนรูใหเกิดเปนเครือขายมากข้ึน

สรุปไดวา การศึกษาการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน มีปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีเก่ียวของ โดยปจจัยภายในมีการถายทอดความรูเก่ียวกับหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานในทุกๆ ดานซึ่งมีเยาวชน
ในทองถ่ินและผูท่ีใหความสนใจมารับการสืบทอดมีการปรับตัวตามสภาพทางสังคมท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนเกิด
การปฏิสัมพันธรวมกันยอมรับและเห็นความสําคัญในการอนุรักษหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน และมีปจจัยภายนอกท่ีเขา
มาสนับสนุน คือหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอยางตอเน่ืองในการเขารวมกับกิจ กรรมตางๆ จนเกิดการสราง
เครือขายการเรียนรูเกิดข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู แนวคิด ปญหา ประสบการณทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษตอไป

แนวทางการสงเสริมการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเคร่ืองจักสาน
แนวทางการสงเสริมการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน พบวา จากสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทตอพ้ืนท่ีชีวิต ทัศนคติคนรุนใหมท่ีมีตอศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน แตกตางจากคนรุนเกา ทางเลือกในการเสพสื่อ เพ่ือเพ่ิมความบันเทิงมีเพ่ิมมากข้ึน จากสังคมท่ี
เรียบงายจนเขาสูยุคการบรโิภคนิยมท่ีมีการแขงขันสูงมาก และเมื่อวันเวลาผานไปภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานจึง
เลือนหายไป ปจจัยท่ีสนับสนุนใหภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานใหอยูคูกับสังคมมีหลากหลายปจจัยดวยกัน จึงทํา
ใหแนวทางการอนุรักษและสืบทอดภูมปิญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานท่ีดี ควรเริ่มตนจากการเนนหนักไปท่ีการสืบทอด
จากตัวบุคคลท่ีเปนผูสรางและผูสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน เพ่ือนําไปสูการประยุกตใหเกิดการสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน การบริหารจัดการวัฒนธรรมภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน
เปนหนทางหน่ึง ซึ่งเปนตัวแปรอันสําคัญในการสืบทอดภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ใหเผยแพรออกไปเพ่ือเปน
หลักประกันของความยั่งยืนของภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน การบริหารจัดการภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบาน
เครื่องจักสานแบบมีสวนรวม (Participatory Folk Crafts Management) เปนการดึงผูท่ีมีความสนใจในเรื่องของภูมิปญญา
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน เขามาเปนสวนหน่ึงและเขามาเปนเจาของรวมกัน เพ่ือใหเปนมรดกรวมกันของบุคคลท่ัวไป
มิใชเพียงกลุมใดกลุมหน่ึง และรวมกันสรางจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมรวมกัน

1. ควรมีการบรรจุในแผน อบต.บึงทับแรต เพ่ือรวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนบึงทับแรต ดานหัตถกรรมพ้ืนบาน
เครื่องจักสาน ปจจุบันน้ีพบวา หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน อาทิ การสานเสือกก ทําไมกวาด เปนตน ยังมีลักษณะการทํา
เปนแบบครัวเรือน ยังกระจาดกระจายอยูแทบทุกหมูบาน ยังไมมีการรวมตัวเปนกลุมเครื่องจักสาน จากการสัมภาษณพบวา
กลุมตัวอยางตองการใหมีการบรรจุอยูในแผนจังหวัด แผน อบต.เพ่ือการขอจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนบึงทับแรต ดาน
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานอยางเปนทางการ และตองการใหหาชองทางการตลาดเพ่ือจําหนายสินคาจากกลุมดังกลาว
ดวย

2. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารในรูปแบบองคกร ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานและดําเนินการ
อนุรักษงานดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาในดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ใหเกิดข้ึนอยางเปนทางการ ท้ังในสวนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนโดยการสรรหาผูท่ีมีศักยภาพทางดานผูนําและมีสวนรวมในการเรียนรูและสนใจเรื่อง
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ตลอดจนการแตงตั้งหรือทําการเลือกคณะกรรมการรวมกันปรึกษาและวางแผน เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาและการอนุรักษหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน ท้ังในเรื่องของการถายทอดองคความรู
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การสื่อสาร การเผยแพรประชาสัมพันธ อีกท้ังตองมีการจัดสรางและวางวัตถุประสงคหลักใหมีความชัดเจนมากข้ึน ในเรื่องของ
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน

3. ควรมีการจัดตั้งเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาพ้ืนบานของชุมชน แนวทางในการสืบสานสืบทอดการอนุรักษ
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานอยางเปนรูปธรรมน้ัน จําเปนตองมีการจัดแหลงการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสาน โดยการนําความรูท่ีมีมาเผยแพรและบูรณาการใหเขากับกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวก
รวมกับหลักสูตรการเรียนตามท่ีกระทรวงศึกษาไดกําหนดไวหรืออาจมีการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินในการเรียนรูเรื่องหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสานและมีการถายทอดจากรุนสูรุน มีการฝกหัดข้ันตอน/ระเบียบวิธีการปฏิบัติใหกับผูท่ีสนใจ มีใจรักและ
พรอมท่ีจะรับการถายทอด

4. ควรมีการสรางชุมชนใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษ ในกระแสโลกาภิวัตนเทคโนโลยีการสรางความ
สนุกสนานเพลิดเพลินมีความหลากหลายและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน สิ่งท่ีเปนศิลปวัฒนธรรมจึงไดรับการลดเลือนคุณคาลง
ดังน้ัน ชุมชนควรตระหนักเปนอยางยิ่งในเรื่องของคุณคาท่ีไดรับการลดทอนของศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบาน
เครื่องจักสาน จําเปนตองสรางใหเกิดความรักและความหวงแหน ผูนําและผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรนําภูมิปญญาหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสานท่ีสวยงามเขาไปสูจิตใจของกลุมสมาชิกและคนในสังคม ประชาชนท่ัวไปควรเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษมีความสามัคคี และท่ีสําคัญคือ การมีจิตสํานึกรวมกันวา หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานเปนทุนทางวัฒนธรรมของคน
ทุกคนไมวาจะเปนสังคมระดับเล็กหรือระดับใหญ ควรรวมกันวางแผน วางนโยบายในการอนุรักษรวมกัน คิดถึงอนาคตของภูมิ
ปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานท่ีบรรพบุรุษคิดคนใหคงอยูและสืบทอดตอไป ใหหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานไม
สิ้นลมหายใจเพียงเพราะการเห็นคุณคาของความสะดวกสบายจนละท้ิงคุณคาดั้งเดิมท่ีเปนรากฐานของอดีต

5. ควรมีความรวมมือจากหนวยงานตางๆ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ยังคง
เห็นความสําคัญและคุณคาของภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน และมีการใหความรวมมือในการท่ีจะอํานวยความ
สะดวกตางๆ ไมวาจะเปนการสนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือจัดทําเปนแหลงเรียนรูหรือการจัดการเรียนรูโดยการนํานักเรียน
นักศึกษาเขามาศึกษาดูงาน มีการจัดงานเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรบอยครั้ง

6. ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ มีแนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ เชน การ
จัดทําหนังสือรวบรวมภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน โดยในหนังสือประกอบไปดวยประวัติความเปนมาของ
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานแตชนิด ข้ันตอน/วิธีการประดิษฐหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานท่ีละเอียดและสมบูรณ
รวบรวมปราชญและครูภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ท่ีมีความรูความสามารถ บุคคลท่ีเก่ียวของกับหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสาน และหนังสือตองมีการจัดจําหนายตามรานหนังสือท่ัวไป เพ่ือใหผูสนใจไดมีโอกาสในการศึกษาและทํา
ความรูจักกับหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานไดลึกซึ้งมากกวาเดิม การเผยแพรทางสื่อออนไลน ระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือใหผูท่ี
สนใจไดเขามาทําการสืบคนและเรียนรูเรื่องหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานหรือทางวิทยุโทรทัศนก็จะเปนการกระตุนเตือนให
เกิดความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึนแลวจึงเดินทางมายังของชุมชนบึงทับแรต ซึ่งเปนการเผยแพรทางสาธารณชนอีกทาง
หน่ึง
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นวัตกรรมพ้ืนถ่ิน/ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพท่ี 1 แสดงถึงพัฒนาการงานวิจัยจากฐานความรูนวัตกรรมพ้ืนบานหรือภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดมิท่ีอิงกับธรรมชาติ
ผสมผสานกับความรูทางวิทยาศาสตรและทางสังคมศาสตร เพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนจากภูมปิญญาและศลิปวัฒนธรรม

พ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน และทุนทาง
ธรรมชาติท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โชต,ิ 2560)

หัตถกรรมพ้ืนบาน
เคร่ืองจักรสาน ชุมชน

บึงทับแรต

ทุนทางวัฒนธรรมทุนทางธรรมชาติ

ความเช่ือ/การสืบทอดปราชญ/ผูนําชุมชน

ภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีการดํารงชีวิต

-อบจ.พิษณุโลก
-อบต.บึงทับแรต
-สํานักงานพัฒนา
ชุมชน จ.พิษณุโล

มรภ.พิบลูสงคราม
-คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
-คณะวิทยาการจดัการ
-วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน

การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมพ้ืนบานเคร่ืองจักรสาน
-ควรมีการนําความรูเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถ่ินมาพัฒนาและตอยอด
เปนผลติภณัฑประจําชุมชน เพ่ือสบืสานภูมปิญญาทองถ่ินไมใหสญูหายไป
-ควรมีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับเรื่องหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักร
สานในทุกดาน ใหแกเยาวชนรุนใหมท่ีใหความสนใจมาเรียนรู
-ควรมีการกําหนดความรู การแลกเปลี่ยนความรู การจัดเก็บความรู และการ
ถายทอดความรู รวมกันในชุมชน

-บริหารจัดการทรัพยากร
-การอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น
-การสืบทอดภูมิปญญา

ทองถิ่น
-การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
-การมีสวนรวม

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

แนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาฯ หัตถกรรมเคร่ืองจักรสาน
 ควรมีการบรรจุในแผน อบต.บึงทับแรต เพ่ือจัดตั้งวิสากิจชุมชน
 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบรหิารในรูปแบบองคกร
 ควรมีการจัดตั้งเปนแหลงการเรียนรูภูมิปญญาพ้ืนบานของชุมชน
 ควรมีการสรางชุมชนใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษ
 ควรมีความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุน
 ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ

นําไปสูการกําหนดนโยบายสาธารณะ
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อภิปรายผล
การมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

: ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ในภาพรวม 5 ดานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริหารจัดการทรัพยากร และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานการสืบ
ทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และดานการมีสวนรวม

ดานการมีสวนรวม
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด

กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสวนรวมในการเผยแพรงานทางดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน โดยเนนการสงเสริมการทํา
กิจกรรมรวมกันท่ีเหมาะสมกับ วิถีชีวิตและเอกลักษณของชุมชน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวางานทางดาน
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน เปนสิ่งท่ีสําคัญของคนบานบึงทับแรต จึงมีการรวมดวยชวยกันประชาสัมพันธเผยแพรงาน
ฝมือดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานดังกลาว เพ่ือใหนักทองเท่ียวคนไทยหรือตางประเทศใหรูจักมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอัญชลี คงทอง (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง แบบอยางในการพัฒนาอาชีพจักสาน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบวา  พัฒนาการของกลุมอาชีพจักสาน เริ่มจากการรวมกลุมอาชีพจักสานตั้ง แตป พ.ศ. 2521 โดยมีสมาชิกเพียง
3 คน รูปแบบผลิตภัณฑเปนเครื่องใชท่ัวไป เชน ตะกรา กระเป า กระจาด พัด เปนตน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัก
สานกับกลุมภายนอกชุมชนอยางไมเปนทางการ เปนการพูดคุย สําหรับการถายทอดความรู เปนลักษณะแบบกลุมครอบครัว
และเครือญาติ จากรุนสูรุนและเพ่ือนบาน ดวยวิธีการเรียนรูจากประสบการณตรง การอยูรวมกันของกลุมในระยะเริ่มตนน้ี ยัง
ไมมีกติการวมกันเปนลายลักษณอักษร มีการพ่ึงพาอาศัยกัน และชวยเหลือกัน จนสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑในปจจุบัน

ดานบริหารจัดการทรัพยากร
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด

กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ดานบริหารจัดการทรัพยากร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเตรียมตัวและความพรอมของชุมชนในดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน
อาทิ การทอผา ทอเสือกก ทําไมกวาด ตลอดจนการจักสาน ฯลฯ  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาทรัพยากร
ในชุมชนมีเพียงพอสําหรับการทํางานดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน อาทิ ไมไผ เสือกก ผา ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสัคพัศ แสงฉาย (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนบางนางลี่ อําเภออัมพวา ผลการวิจัยพบวา
ตําบลบางนางลี่มีทุนทางสังคมท่ีสําคัญ คือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ ซึ่งมีแหลงนํ้าตามธรรมชาติ และแหลงนํ้าท่ี
ประชาชนสรางข้ึนท่ีสมาชิกในหมูบานใชในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต มีทรัพยากรดินท่ีอุดมสมบูรณเหมาะในการทํา
เกษตรครบวงจร มีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดเปนจํานวนมาก เชน มะพราว สมโอ ลิ้นจี่ สําหรับทุนทาง
วัฒนธรรมไดแก ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ภูมิปญญาสมุนไพร

ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด

กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภูมิปญญาทองถ่ินทางดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครือ่งจักสาน กอใหเกิดการ
สรางงาน สรางอาชีพใหกับคนในชุมชนบึงทับแรต  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะภูมิปญญาในการประดิษฐงานทางดานหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสาน สามารถทําเปนผลิตภัณฑชุมชน ทําเปนของฝากและของท่ีระลึก อีกท้ังเปนการสรางงาน สรางอาชีพ
ใหกับคนในชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนกพร ฉิมพลี (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา
ความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเครื่องจักสานเก่ียวของกับความรูความสามารถและประสบการณท่ีบรรพบุรุษได
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สรางสรรคและถายทอดสืบตอกันมา จนกลายเปนการสรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับชุมชน โดยงานดานหัตถกรรมเครื่อง
จักสานถือวาเปนองคความรูประจําทองถ่ินท่ีผานกระบวนการเรียนรูทางสังคมและการปลูกฝงวิธีคิด การดําเนินชีวิตประจําวัน
ใหแกลูกหลาน เพ่ือปฏิบัติสืบตอกัน

ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด

กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการคนควาและการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน งานดานหัตถกรรม
พ้ืนบานเครื่องจักสานสืบทอดจนมาถึงทุกวันน้ี ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางเห็นวาการเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินเปน
เรื่องท่ีสําคัญ เพราะเปนสืบทอดรุนตอรุน ทําใหคนรุนใหมไดรูจักงานดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานมากข้ึน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของปรีดา พูลสิน (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการความรูทางศิลปวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาชุมชนวัดโสมนัส ผลการวิจัยพบวา ชุมชนมีความหลากหลายในมรดกวัฒนธรรมท่ีมีคุณคา มีการคนควาและการเก็บ
รวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชนดานการจัดการองคความรูดานการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ดานการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และดานการมีสวนรวมของผูรวมดําเนินงานในชุมชน
แนวทางแกไขคือ ชุมชนตองมีการศึกษาความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและนํามาอนุรักษเผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนา
งานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในรูปแบบตางๆ อีกท้ังชุมชนตองทํากิจกรรรมดานวัฒนธรรมรวมกับวัด บาน โรงเรียน และศูนย
เยาวชน พรอมท้ังมีการพัฒนาคุณภาพและจํานวนบุคลากรทางวัฒนธรรมจะตองมีการรวมกําหนดแผนงานกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมรวมกัน

ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
ระดับการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัด

กําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการถายทอดองคความรูจากคนรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึงซึ่งนับเปนการสืบทอด
มรดกทางดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน เพ่ือใหคงอยูในสังคมสืบตอไป ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนวา
การท่ีจะสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินไดน้ัน จําเปนจะตองถายทอดองคความรูตางๆ ใหกับคนรุนใหมไดเขาใจมรดกทางดาน
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน ท่ีมีอยูในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชานนท วิสุทธิชานนท (2558) ไดทําการศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาชาวบานในตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา มีการ
ถายทอดภูมิปญญาชาวบานและสืบทอดภูมิปญญาชาวบานในตําบลคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีการสืบทอดภูมิ
ปญญาชาวบานผานบรรพบุรุษ พอแม ปูยา ตายาย และญาติพ่ีนองและภูมิปญญาชายบานสวนใหญเกิดข้ึนจากการประกอบ
อาชีพของครอบครัว ทําใหภูมิปญญาชาวบานบางสวนยังคงมีรุนลูกหลาน สืบทอดตอๆ กันมา จนถึงปจจุบันน้ี แตเปนท่ีนา
เสียดายท่ีภูมิปญญาสวนหน่ึงในปจจุบันแทบท่ีจะไมเห็น และไมมีผูสืบทอดตอแลว เพราะอิทธิพลจากเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเขา
มาแทรกแซงจนทําใหภูมิปญญาชาวบานน้ันคงเหลืออยูเพียงคําบอกเลาน้ัน

สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนบึงทับแรต

อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน พบวา ในภาพรวม 5 ดาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานบริหารจัดการทรัพยากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาตามลําดับ คือ ดาน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และดานการมีสวนรวม

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินแบบมีสวนรวมของ
ชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน พบวา 1) ควรมีการบรรจุในแผน
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อบต.บึงทับแรต เพ่ือรวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนบึงทับแรต ดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานอยางยั่งยืน 2) ควรมีการ
นําความรูเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถ่ินมาพัฒนาและตอยอดเปนผลิตภัณฑประจําชุมชน เพ่ือสรางเอกลักษณและการสืบ
สานภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานไมใหสูญหายไป 3) ควรมีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับเรื่อง
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานในทุกดาน ใหแกเยาวชนรุนใหมท่ีใหความสนใจมาเรียนรูดวยความสมัครใจของตนเอง ปราชญ
หรือครูภูมิปญญาเปนผูถายทอดความรูโดยการใชวิธีการบอกเลาและการทําใหดูเปนแบบอยาง 4) ควรมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสาน และควรนํางานฝมือ
หัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานไปโชวใหกับชาวตางชาติไดเห็นและมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรูตางๆ อีกท้ังเพ่ือแสวงหา
แนวทางการอนุรักษรวมกันทุกฝาย และ 5) ควรมีการสรางเครือขายงานดานภูมิปญญาหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่องจักสานของ
ชุมชนบานบึงทับแรต  ท่ีสําคัญตองมุงเนนในเรื่องการรวมกลุม การประสานงานรวมมือ รวมใจ รวมแรงในการอนุรักษและสืบ
สานอยางรูปธรรม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรทุกคน เปนผูชวยนักวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจริง ขอขอบพระคุณกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชรทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและตอบ
คําถามจากการสัมภาษณงานวิจัยในครั้งน้ี คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการวิจัยฉบับน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชากตเวทิตา
คุณแดบิดา มารดา ครูบาอาจารย และผูท่ีเก่ียวของท่ีใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา และขอนอม
คารวะผูเขียนตําราวิชาการท่ีไดศึกษาคนควาและอางอิงทุกทาน
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เรียนและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการรูเทาทันสื่อท่ีเหมาะสม ของ โรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคคือ เพ่ือศึกษาสภาพการรับสื่อไมพึงประสงค และการรูเทาทันสื่อ
ของนักเรียนหญิงโรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก และเพ่ือพัฒนารูปแบบ ทดลองกิจกรรม
และสื่อ ท่ีสงเสริมการรูเทาทันสื่อท่ีเหมาะสมโดยเก็บขอมูลแบบสามเสา เชิงปริมาณ คือจํานวนเด็กในโรงเรียน และเชิงคุณภาพ
จาก ครูในโรงเรียน เด็กนักเรียน และผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนมากเปนนักเรียนช้ันมัธยมตนเพศหญิงอายุ 13-
15 ป เน้ือหาสารท่ีรับมากท่ีสุดคือ ละคร รองลงมาคือ บันเทิง ขาวและ กีฬา ท่ีนาสนใจคือ รอยละ 58 คิดวาเน้ือหาในสื่อท่ี
เก่ียวของทางเพศเชน เซ็กซี่ หรือเลิฟซีน เปนเรื่องธรรมดา รอยละ 26 เห็นวาเรื่องอาชญากรรมเปนเรื่องธรรมดา รอยละ 30
เรื่องธรรมะเปดรับเพียงอยางเดียว เน้ือหาการขายของท่ีมีการโชวหนาอก หรือ เรื่องราวซีรียเชน คุณแมวัยใสเปนเรื่องธรรมดา
รอยละ 12 เห็นวาเรื่องของการเขาอยูกลุมเก่ียวกับเพศเปนเรื่องธรรมดา ในดานกิจกรรมท่ีเหมาะสม ไดใชสื่อภาพยนตรสั้น
และกิจกรรมฐานเพ่ือพัฒนาความรูแบบบูรณาการเรียนการสอนกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
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

วัฒนธรรมใหแกสังคม สื่อมวลชนมีอิทธิพลอยางมากกับผูคนซึ่งตกอยูในฐานะท่ีเปนผูบริโภคเพราะสถาบันสื่อมวลชนเปน
สถาบันทางสังคมท่ีมีบทบาทในการใหขอมูลขาวสาร ความรู ความเขาใจ ความเช่ือ รวมท้ังวัฒนธรรมกับผูคนมากกวาสถาบัน
อ่ืน (กาญจนา แกวเทพ, 2544)

สสย. แผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาวชน มีพันธกิจหลักของแผนงานก็คือ การสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูอยางมีสวนรวม ใหเด็กเยาวชนรูเทาทันสื่อและใชสื่อเพ่ือพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันใหแกเด็ก – เยาวชนใน
ระยะยาว

เชนรายงานการสรุปผลการเรียนรูเทาทันสื่อของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรศรี งามวิทยาพงศท่ีสรุปความไดวา เด็ก
และเยาวชนไดตกเปนผูถูกกระทําและถูกกดดันมากท่ีสุด และอยางซ้ําซากมากท่ีสุด เน่ืองจากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนใหมไดดึงเด็ก
ออกจากฐานการเรียนรูแบบเดิมอยางสิ้นเชิง เขาสูฐานการเรียนรูใหมในระบบการศึกษาซึ่งถายทอดคานิยมของชีวิตและ
ความสําเร็จแบบใหมใหกับเด็กอยางไมตองวิเคราะหจําแนกแยกแยะใด ๆ แลวผลิตซ้ําการเรียนรูเดิมน้ันดวยการเรียนรูจาก
กลุมเพ่ือนซึ่งตางก็เรียนรูจากสื่อสมัยใหมซึ่งถายทอดระบบคุณคาแบบใหมอยางมีพลังท่ีอาจกลาวไดวา ทรงอํานาจมากท่ีสุด
เน่ืองจากสามารถสง “สาร” (Message) ไปไดกวางขวางมากท่ีสุด และสามารถสราง“ความจริงเสมือน” (Visual Reality) ซึ่ง
ทําใหผูรับสารคลอยตามไดโดยงายท้ังภาพและเสียง รวมท้ังสรางเครือขายการรวมกลุมคนไดงายดาย สื่อสมัยใหมในสังคมท่ี
ปราศจากการสอนใหบุคคลคิด และปราศจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีแตกตาง เน่ืองจากสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา ตางลม
สลาย จึงมีอํานาจครอบงําบุคคลไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะในสังคมท่ีธุรกิจหรือทุนมีอํานาจอยางอิสระมากในการแสวงหา “ผล
กําไรสูงสุด” จากสังคม เด็กและเยาวชนจึงไดกลายเปนเหยื่อของสื่องายท่ีสุดและมากท่ีสุด โดยพ้ืนท่ีซึ่งเด็กและเยาวชนตกเปน
เหยื่อเน่ืองจากถูกสื่อครอบงํามากท่ีสุด ไดแก ระบบคุณคาแบบสุขนิยมจากการบริโภควัตถุ (สิ่งของวัตถุ ช่ือเสียง ความสําเร็จ
การเปนท่ียอมรับความสุขทางเพศ ฯลฯ) กระท่ังมีความหมกมุนในการแสวงหาหรือเสพติดความสุขดังกลาว กระท่ังมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปสูการกระทําผิดโดยงายขาดการยับยั้งช่ังใจ และใชความกาวราวรุนแรงเมื่อถูกขัดขวางหรือไมไดดังความ
ตองการ ปรากฏการณดังกลาวขยายตัวท้ังทางปริมาณและระดับความวิกฤตอยางชัดเจน จากผลการวิจัยในรอบทศวรรษท่ีผาน
มา วิกฤตการณน้ีกลาวไดวาเปนอันตรายท่ีคุกคามตอสุขภาวะ ท้ังของเด็ก-เยาวชน และสังคมโดยรวมอยางยิ่ง ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต (อรศรี งามวิทยาพงศ, 2551)

ดวยเหตุดังกลาว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ(สสส.) จึงไดสนับสนุนใหเกิด “แผนงานสื่อสรางสุข
ภาวะเยาวชน(สสย.)” ข้ึน โดยมีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กเปนองคกรบริหารแผนงานเริ่มดําเนินงานมาตั้งแต พ.ศ. 2550 หน่ึง
ในประเด็นสําคัญของการขับเคลือ่นในแผนงานดังกลาว คือ การสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนรูเทาทันอํานาจของ
สื่อ เพ่ือปองกันตนเองจากอํานาจการครอบงําน้ัน ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการแสวงหาสื่อทางเลือกในระดับตาง ๆ ท้ังมหภาค
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และจุลภาคท่ีจะเขามาชวยเยียวยา ลดอํานาจของสื่อกระแสหลักท่ีกระทําตอเยาวชน ในรอบ 1 ปแรกของการดําเนินงาน
แผนงาน สสย. ไดใหความสนับสนุนแกองคกร กลุมตาง ๆ ท่ัวประเทศในการทํากิจกรรมตามแนวทางดังกลาวรวมกัน โดย
ไดรับการตอบรับดวยดีและอยางกวางขวางจากองคกร กลุมตาง ๆ ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ

(Masterman,1985 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ 2544) ไดระบุเหตุผลสําคัญท่ีทําใหตองศึกษาเรื่องการรูเทาทัน
สื่อมวลชนซึ่งสามารถสรุปไดวาวา 1) การบริโภคสื่อของผูคนมีอยางสูงมาก 2) ขาวสารจากสื่อไมไดเปนเพียง แจงเพ่ือทราบ
(Inform) เทาน้ัน หากแตยังหลอหลอมอุดมการณและสรางจิตสํานึกของผูรับสารเอาไวดวย 3) เน่ืองจากการบริหารจัดการ
และกระบวนการสรางขอมูลขาวสารมีพัฒนาการท่ีเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพมากข้ึนทุกทีจนกระท่ังผูรับสารไมอาจรับมือ
ได 4) แมวาสื่อมวลชนจะเกิดมาพรอมกับระบบประชาธิปไตย แตก็มีขอสังเกตวาลักษณะท่ีไมเปนประชาธิปไตยของสื่ออาจทํา
ไดอยางซอนเรน แนบเนียนและไรรองรอย 5) เน่ืองจากปจจุบันมีสื่อแบบใหมเกิดข้ึนมากมายและเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลทางการ
สื่อสารดวยภาพ (Visual Communication) บางครั้งผูรับสารอาจหลงลืมไปไดวา ภาพท่ีปรากฏในสื่ออาจเปนการประกอบ
สรางข้ึนจากสื่อมวลชนได 6) ขอบเขตของขาวสารของโลกขยายออกไปอยางกวางขวางท้ังในระดับชาติและระดับโลก ทําให
เกินขีดความสามารถของผูรับสารในการตรวจสอบดวยประสบการณตรงได ผูรับสารจึงเปดรับเพียงผลผลิตปลายทางเทาน้ัน
หากแตไมไดทําการพิจารณายอนไปถึงตนทางของกระบวนการผลิตขาวสาร 7) ในอนาคต เยาวชนจะตองมีชีวิตอยูในสังคม
ขาวสารท่ีสลับซับซอนและแตกแยกกระจัดกระจายมากยิ่งข้ึน การรูเทาทันสื่อจึงมีความสําคัญเพ่ือใหสามารถใชการสื่อสารเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตนเองใหได

นอกจากน้ี ในบรรดาปญหาเก่ียวกับสุขอนามัยและปญหาสงัคมท่ีเกิดข้ึนน้ัน การตั้งครรภในวัยรุนถือเปนปญหาท่ีสําคัญ
มากท่ีสุดประเด็นหน่ึงในสังคมไทย จากความตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณตั้งครรภในวัยรุนจึงมีการตรา
พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 ข้ึน อีกท้ังจากสถิติการทําแทงท่ีสะทอนใหเห็นถึง
การตั้งครรภกอนวัยอันควรยังช้ีใหเห็นวาชวงอายุ 15-19 ป เปนชวงท่ีตั้งครรภไมพึงประสงคและมีความเสี่ยงในการมี
เพศสัมพันธโดยไมปองกันสูงถึงรอยละ 79.8

ตารางท่ี 1 ประชากรหญิงท่ีขอทําแทง จําแนกตามกลุมอายุ
อายุ (ป) การต้ังครรภท่ีไมพึงประสงค การมีเพศสัมพันธโดยไม

ปองกัน
15 และต่ํากวา 0 100
15 - 19 58.5 79.8
20 - 24 68.5 73.1
24 ข้ึนไป 74.5 64.2

ท่ีมา สํานักงานอนามัยการเจริญพันธ กรมอนามัย 2557

อีกท้ังจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ พบความเช่ือมโยงจากกลุมผูใหขอมูลคือ ผูปกครองและครูประจําโรงเรียนบาน
หนองนกปกกา ท่ีระบุวา เยาวชน มีการเปดรับสื่อท่ีมีความเสี่ยงดวยการใชสมารทโฟนและโซเชียลมีเดียจนทําใหภายใน
โรงเรียนไมสามารถเปดใหบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสายได และในมุมของผูปกครองน้ันบางสวนไมสามารถเขาถึงและ
ตรวจสอบการใชงานอินเทอรเน็ตของบุตรหลานตนเองไดอยางท่ัวถึงจึงไมสามารถรูไดวา บุตรหลานใชอินเทอรเน็ตสําหรับทํา
การใด
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ภาพท่ี 1 การพูดคุยกับผูปกครองและนักเรียนในโรงเรียนบานหนองนกปกกา

ตลอดจนการสัมภาษณนักเรียนในพ้ืนท่ีระบุวา การใชอินเทอรเน็ตของตน มีการใชเงินเติมสมารทโฟนเพ่ือเลน
อินเทอรเน็ต เปดรับสื่อ มากกวาคาอาหารและคาขนม ยอมท่ีจะอดขนมเพ่ือไดเติมเงินสําหรบัใชบริการอินเทอรเน็ตเสมอและมี
การเปดรับสื่อท่ีมีความเสี่ยงตอการรับรูดานเพศและเคยชินกับเรื่องเพศท่ีเปนสาธารณะอยางเปนประจําเพราะสามารถแอบไป
เลนได

สะทอนใหเห็นวาจากบริบทสังคมบริเวณโรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตากน้ัน
เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในเยาวชนในการรูเทาทันสื่อสมัยใหมท่ีมีความเร็วในการเขาถึง ท้ังสื่อท่ีมีความเสี่ยงตอเรื่องเพศและ
ความเสี่ยงตอความรุนแรง จนอาจทําใหเปนสาเหตุของการตั้งครรภไมพึงประสงคกอนวัยอันควรได จึงเปนปญหานําวิจัยของ
ผูวิจัยท่ีตองการศึกษาการเปดรับสื่อท่ีไมรูเทาทันสื่อจนเกิดความเสี่ยงในการตั้งครรภในวัยเรียนเพ่ือหาแนวทางสําหรับการ
ปองกันตอไปในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research : PAR)

ซึ่งแบงข้ันตอนการวิจัยออกเปน 2 ตอนตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยท่ีตอนท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณกลุมเพ่ือหาแนวทางเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อ ตอนท่ี 2 เปนการพัฒนารูปแบบทดลองกิจกรรมและทดลองสื่อ ดังน้ี

ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการรับสื่อไมพึงประสงค มีการรูเทาทันสื่อของนักเรียนหญิงโรงเรียนบานหนองนกปกกา
ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก

ข้ันตอนน้ีเปนการศึกษาคุณภาพโดยใชวิธี โฟกัสกรุปจากกลุมคน 3 แบบท่ีตางกันเพ่ือเปนการตรวจสอบสามเสา 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 ท่ีเปนอิสระจากตัวแทนนักเรียน 15 คน

จากน้ันทําการสัมภาษณกลุม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research - PAR)
เพ่ือสรุปแนวทางและรูปแบบสื่อ ตลอดจนกิจกรรม ท่ีพึงประสงค จากน้ัน ทําการทดลอง ผลิต/ดําเนินกิจกรรมเพ่ือใช สื่อใน
เบื้องตน สําหรับการทดลองรูปแบบท่ีพึงประสงค
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ตอนท่ี 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบ ทดลองกิจกรรม และสื่อ ท่ีสงเสริมการรูเทาทันสื่อท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนบานหนอง
นกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก

การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลอยางกัลยาณมิตรของสวัสดิการสังคมโดยชุมชน มีสวนรวมในครั้งน้ี
ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research - PAR) โดยใชการอางอิงจากผลการวิจัยใน
ตอนท่ี 1 คือ  ผลจากแบบสอบถามในเชิงสถิติ และนําขอมูลมาถอดบทเรียนกับ ทางผูปกครอง ครู และเด็กนักเรียน สําหรับ
การสรางรูปแบบสื่อและกิจกรรมท่ีจะสงผลตอการรูเทาทันสื่อและลดความเสี่ยงในการตั้งครรภกอนวัยอันควร
ประชากรและกลุมตัวอยางของการทดลองใชกิจกรรม

ประชากรคือ เด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองนกปกกา จํานวน 257 คน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนหญิง 94 คน ใน
ระดับมัธยมตน
การวิเคราะหขอมูล

หลังจากการจัดกิจกรรมการทดลองใชสื่อ โดยแบงออกเปนฐานใหความรู ฐานปฏิบัติ และฐานถอดบทเรียน จากน้ัน
ทําการสรุปผลดวยแบบสอบถามและอธิบายดวยการพรรณา

ผลการวิจัย
สวนท่ี 1 พฤติกรรมการใชสื่อ

จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาของงานวิจัย เปนพ้ืนท่ีเมืองแตอยูชายขอบหางจากตัวเมืองมาก
และเปนพ้ืนท่ีท่ีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดเขาถึงพรอมสมารทโฟนไมนานมากนัก จนทําให เยาวชนในพ้ืนท่ีมีการ ใชเทคโนโลยี
สื่อสารดวยสมารทโฟนมากข้ึน และ ชองวางความเขาใจระหวางผูปกครองและนักเรียน มีระยะหางเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเยาวชน
รูสึกแปลกใหมและใชสื่ออินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนการมีกลุมปด การเขาถึงเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม และ อ่ืนๆ
นอกจากน้ี อีกท้ังเยาวชนในโรงเรียน ไดใชสื่อเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจนสงผลตอพฤติกรรมกับตนเองในเรื่องของการ อาจไม
รูเทาทันสื่อ จนนํามาสูความเสี่ยงในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องอาจการโดนลอลวงไปในแนวทางท่ีไมเหมาะสม
สวนท่ี 2 เร่ืองของทัศนคติตอการใชสื่อ

สรุปผลการวิจัยพบวานักเรียนสวนมากเปนนักเรียนช้ันมัธยมตนเพศหญิงอายุ 13-15 ปในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2
อาศัยอยูกับครอบครัว รอยละ 86.36 ใชประโยชนจากสื่อเพ่ือติดตามเหตุการณตางท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและ รอยละ 61.36 ใช
เปนความรูในการนํามาศึกษา รอยละ 52 ใชเพ่ือความบันเทิงและรอยละ 27 ใชเพ่ือการแกเหงา สื่อท่ีใชบอยท่ีสุดคือการเลน
อินเทอรเน็ตจากสมารทโฟน ท่ีรอยละ 78 เน้ือหาสารท่ีรับมากท่ีสุดคือ ละคร รองลงมาคือ บันเทิง ขาวและ กีฬา

ท่ีนาสนใจคือ รอยละ 58 คิดวาเน้ือหาในสื่อท่ีเก่ียวของทางเพศเชน เซ็กซี่ หรือเลิฟซีน เปนเรื่องธรรมดา รอยละ 26
เห็นวาเรื่องอาชญากรรมเปนเรื่องธรรมดา รอยละ 30 เรื่องธรรมะเปดรับเพียงอยางเดียว เน้ือหาการขายของท่ีมีการโชว
หนาอก หรือ เรื่องราวซีรียเชน คุณแมวัยใสเปนเรื่องธรรมดา รอยละ 12 เห็นวาเรื่องของการเขาอยูกลุมเก่ียวกับเพศเปนเรื่อง
ธรรมดา
สวนท่ี 3 ทัศนคติ ตอกิจกรรม

จากการชมภาพยนตรสั้น มีความช่ืนชอบในภาพและเสียงท่ีคาเฉลี่ย ระดับมาก อีกท้ังกอนชมสื่อ มีทัศนคติตอการ
ระมัดระวังตัวในเรื่องเพศและการใชสื่ออยงระมัดระวัง ในระดับปานกลางและมาก แตหลังชม มีทัศนคติตอการระมัดระวังตัว
เรื่องเพศ และ เรื่องของการใชสื่ออยางระมัดระวังอยูในระดับมากท่ีสุด ตลอดจนเห็นดวยวาสื่อท่ีรับชม สามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตจริงในระดับมาก และช่ืนชอบในกิจกรรมในระดับมากท่ีสุด

ในสวนของฐานกิจกรรมฐานการปองกันการทองกอนวัยอันควร ฐานผลกระทบการทองกอนวัยอันควรและฐานรูทัน
สื่ออยางฉลาด ทําใหนักเรียนมีทัศนคติตอเรื่องดังกลาวดีข้ึนอยูในระดับมากท่ีสดุ หลังการเขาฐาน

802 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ประเด็นท่ี 1 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงพัฒนา โดยใชเปนโครงสรางการสรางสรรคผลงานในรูปแบบของส่ือ (Media) สําหรับ
ใชเปนตนแบบในการสรางความตระหนักและกระตุนจิตสํานึกใหแกเยาวชนท่ีไดรับชมส่ือ ซ่ึงมีท้ังส่ือในรูปแบบ Multimedia และ ส่ือใน
รูปแบบกิจกรรม ท่ีเยาวชนจะได เกิดภาพจิตนาการประทับในระบบความคิด จนนํามาสูวิธีคิดท่ีถูกตองภายใตกรอบศาสตรแหงพระราชา

ในประเด็นท่ี 2 พบวา งานวิจัยชิ้นน้ีคนพบวา พ้ืนท่ีและเวลา ของบริบทสังคมถูกทําลายไปโดยส้ินเชิงเพราะส่ือทางเทคโนโลยี
ไดครอบท่ัวแทบทุกพ้ืนท่ี ไมเวนแมแตโรงเรียนบริเวณชายขอบ ท่ี นักเรียนมีโทรศัพทมือถือในรูปแบบสมารทโฟนและ ใชส่ืออยางไมรูเทา
ทัน จนเกิดเปนความเส่ียงท่ีภูมิตานทานทางความรูอาจไมเพียงพอจนนํามาสูการต้ังครรภในวัยเรียนได

ประเด็นท่ี 3 หลังจากการจัดกิจกรรมแลวพบวา นักเรียน มีความตระหนักเพ่ิมมากขึ้นและสามารถขยายผลไปสูโรงเรียนอื่นๆ
ตลอดจนนํามาสูบทเรียน ในเรื่องการพัฒนาเยาวชนได

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยท่ีพบวา เยาวชนในพ้ืนท่ีน้ันมีทัศนคติตอเรื่องเกี่ยวกับเพศและการใชส่ือวาเปนเรื่องธรรมดาน้ันมีความอันตราย

ตอลักษณะการใชชีวิตในเยาวชนยุค Gen Z เพราะเรื่องดังกลาวจะคอยๆสรางเยาวชนใหคุนชินกับสภาพแวดลอมส่ือท่ีสามารถนําพา
ไปสูเรื่องท่ีเปนอันตรายได ซ่ึงจากการดําเนินกิจกรรมท้ังภาพและเสียงน้ันทําใหนักเรียนไดตระหนักและเห็นภาพของความรุนแรงไดมาก
ขึ้น ซ่ึงจะทําใหเด็กนักเรียนน้ันระมัดระวังตัวตอการใชส่ือและเรื่องเพศไดมากยิ่งขึ้น

ส่ิงท่ีผุดบังเกิดโครงการวิจัยน้ีมุงเนนในการสรางความตระหนักใหเกิด ภูมิคุมกันควบคูคุณธรรม เพราะ เม่ือเกิดการรูเทาทันส่ือ
แลวอาจเปนตัวแปรหน่ึงท่ีทําใหเยาวชนเกิดคุณธรรมในการใชชีวิตไมไปลวงเกิดสิทธิและรูหนาท่ีของตน

เม่ือรูหนาท่ีของตนแลว จะทําใหเกิดหลักแหงการตัดสินใจท่ีถูกตอง ดวยหลักของเหตุ และผล รูจักวาตนเอง พ้ืนท่ีตนเองควร
พอประมาณมากแคไหน ควรดํารงชีวิตแบบใด ความจริงและสติในการดํารงชีวิต ควรเปนแบบไหน และครอบครัว คือส่ิงท่ีสําคัญเพียงใด

เม่ือนักเรียนเกิดหลักแหงการตัดสินใจท่ีดีแลว นักเรียนจะมีภูมิคุมกันในการใชชีวิตท่ีดีขึ้น ความคาดหวังเม่ือส่ือชิ้นน้ีสามารถ
สรางภูมิตอเน่ืองไดระยะยาวแลว อาจเปนสวนหน่ึงของระบบโครงสรางสังคมในแบบองคาพยพจนทําใหเกิด การพัฒนาอยางสมดุลใน
เรื่องของ วัฒนธรรมขนบประเพณีไทยท่ีดีงาม ระบบสังคมท่ีใหเกียรติกัน รูจักหนาท่ีของตนได
สรุปไดวา สามารถเชื่อมโยงมิติตางๆไดคือ

สามารถอธิบายไดดังน้ี
- เม่ือนําองคความรูไปผสมผสานกับ ส่ือท่ีเขาถึงไดงาย เชน ภาพยนตรส้ัน ส่ือกิจกรรม และ เทคโนโลยีการส่ือสาร จะนํามาสูรากฐาน

ของ ลักษณะของพลเมืองท่ีดีในอนาคตได
จุดเดน โครงการน้ี ไดนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เปนภาพยนตรส้ัน เพ่ือใหเยาวชนตระหนักในการสรางภูมิคุมกันใหรูเทาทันส่ือและลด

ความเส่ียงของการต้ังครรภในวัยเรียนมีกระบวนการคือ ชมภาพยนตรส้ัน ตอบคําถาม แลกเปล่ียนเพ่ือเกิดกระบวนการเรียนรู
เสริมสรางความเขาใจและกอใหเกิดภูมิคุมกันท่ีดีในการรูเทาทันส่ือ อีกท้ังเปนการปองกันตนเองจากความเส่ียงในการต้ังครรภกอนวัย
อันควร

Activity Media (Short Film) Communication Technology

Media Literacy

Good Citizen Characteristic
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จุดท่ีควรพัฒนา ระยะเวลาในการจัดเตรียมสถานท่ีคอนขางนอย เน่ืองจากทางโรงเรียนบานหนองนกปกกาเอง มีกิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการตามวาระตางๆอยางเรงดวน อาทิ เชน เขารวมกิจกรรมติวสอบและเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน ทําใหการจัดเตรียม
และการดําเนินงานขาดความพรอมในเรื่องของเวลาท่ีไมสัมพันธกันจึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินกิจกรรมตอไป

สุดทายส่ือภาพยนตรส้ัน รักสีเทาและกิจกรรม ไดรับความพึงพอใจมากจากการประเมินของนักเรียนหญิงโรงเรียนบานหนองนกปกกา
เม่ือเปนเชนน้ี ทางคณะผูวิจัยเองจะนําส่ือดังกลาวขยายผลใหเกิดประโยชนตอไปมากยิ่งขึ้น โดยการขยายออกสูโรงเรียนอื่นๆในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเส่ียงจากการรูเทาไมทันส่ือและพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีอาจไดรับผลกระทบจากส่ือจนนํามาสูการต้ังครรภกอนวัยอันควร ในสวนน้ี
ทางคณะผูวิจัยเองจะนํามาพัฒนาตอไปใหเปนชุดบทเรียน เพ่ือใหเยาวชน รูจักการดูแลตนเอง เขาใจบทบาทและหนาท่ีของความเปน
พลเมือง ท่ีสําคัญส่ือท่ีไดรับชมจะเปนอีกหน่ึงชองทางในการสรางความตระหนักการรูเทาทันส่ือใหกับพวกเขาได

สรุปรูปแบบกระบวนการของโครงการวิจัยและจากการท่ีไดทดลองทําในพ้ืนท่ี สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี

สถานศกึษา / ครู ครอบครัว /
ผู้ปกครอง

ทดลองใช้

ประเมินผล

แชร์แบบไมเ่ป็นทางการ

โดยเยาวชน

แชร์แบบเป็นทางการ

โดยภาครัฐ
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย คือ เยาวชนในปจจุบัน มีพฤติกรรมการใช สื่อทางเทคโนโลยีท่ีมีความเร็วสูง เขาถึงขอมูลขาวสาร

ตางๆ ไดหลากหลาย ซึ่งมีขอมูลท่ีปลูกฝงความเปนประโยชน อาทิ ขอมูลเก่ียวกับ ความรู เอกสารวิชาการ รายงาน
สาระบันเทิง และขอมูลท่ีปลูกฝงความเสี่ยงในการดํารงชีวิต อาทิ กลุมลับ ท่ีมีขอความลอแหลมทางเพศ ยั่วยุความรุนแรง ให
เห็นวาเรื่องทางเพศเปนเรื่องปกติทําใหไมรูเทาทัน

ผลวิจัยของโครงการน้ีพบวา เมื่อนําสื่อกิจกรรมแบบมัลติมีเดีย ท่ีมีท้ังภาพและเสียง ใหเห็นถึงผลกระทบของการ
ตั้งครรภในวาระท่ีไมเหมาะสม และ มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใหรูจักระมัดระวังตัว และมีกิจกรรมฐาน ท่ีทําใหเกิด
ความตระหนักและเขาใจกระบวนการทางการปองกันภาวะตั้งครรภกอนวัยอันควรและรูเทาทันสื่อมากยิ่งข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สสส. ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย ขอบคุณนักวิจัยในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง

ผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนบานหนองโรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ท่ีเอ้ือเฟอ
ขอมูลขาวสาร ตลอดจนผูปกครองและ นักศึกษาผู ท่ีลงพ้ืนท่ีพัฒนาสื่อและโครงการวิจัย อีกท้ังยังมี ทีมงานฝายผลิต
PHALANX CREATION ในการรวมผลิตสื่อเพ่ือลงพ้ืนท่ีใหทํากิจกรรม
ขอเสนอแนะการวิจัย

1. ควรมีการสงเสริมการใชสื่อท่ีพัฒนา DQ (Digital Quotient) ซึ่งสามารถทําไดโดยการ ใชสื่อมัลติมีเดีย และสื่อ
กิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักไดมากข้ึน

2. สามารถขยายผลของการใชรูปแบบสื่อในผลการวิจัยน้ีไปปรับใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีบริบทใกลเคียง ท่ีตองการ
พัฒนาการรูเทาทันสื่อและพัฒนาการใช DQ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตั้งครรภในวัยเรียน
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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 ภูเจรญิ วิภาดา ศรเีจรญิ พิมรินทร ครินิทร  สุวิมล ทองแกมแกว รุงฤดี ล่ําชม
และ ธัญลักษณ ชูศรี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม พิษณุโลก
*corresponding author e-mail : Atthaphol_Rn@psru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาขอมูล องคความรู สภาพปจจุบันปญหา และแนวทางจัดการในการอนุรักษภูมิปญญา

ชาวบานและวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมในหมูบานหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยใช วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก วิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกหมวดหมูตามประเด็น ตีความและ
สรางขอสรุปแบบอุปนัย นําเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห กลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลเปนประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีความรูความสามารถใน
ภูมิปญญาแตละดาน ผลการวิจัยพบวาการสืบทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค เปนการสืบทอดผานการบอกเลาจากบรรพบุรุษ และ ผูอาวุโสในชุมชนไมมีการจดบันทึก ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
บางสวนยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ไดแก ความเชื่อท่ีเกี่ยวกับหมอเดินเบ้ียหรือหมอบนเบ้ีย ประเพณีของชุมชนท่ียังคงปฏิบัติ
สืบทอดตอกันมาและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในทองถิ่นอยางเดนชัด ไดแก ประเพณีกวนขาวทิพยในวันวิสาขบูชา และภูมิ
ปญญาดานการจักสาน แตท่ีกําลังจะ สูญหายและไมมีผูสืบทอด ไดแก เพลงโคราช หมอนํ้ามนต หมอจับเสน แนวทางในการจัดการแบบ
มีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ สืบทอด และการคงอยูดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนบานหวยถั่วเหนือ เกิดขึ้น
จากการประชุมสภากาแฟของชุมชนท่ีกระตุนใหเกิดแนวคิดของการรวมมือกันระหวางผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน และผูรูในแตละหมูบาน
เพ่ือจัดทําขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชนท่ีถูกตองและชัดเจน การรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของปราชญในชุมชนเพ่ือไมใหเกิดการ
สูญหาย โดยการวางแผนใหปรากฏอยูในกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุท่ีองคการบริหารสวนตําบล หวยถั่วเหนือมีแผนดําเนินการท่ีจะ
จัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุขึ้นในปงบประมาณ 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
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินมิใชสิ่งติดคางหรือการหยุดน่ิงทางประวัติศาสตร ในทางตรงกันขามตราบใดท่ีมนุษย

ยังคงเรียนรูและปรับตัวใหเขากับบริบททางสังคมและการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินก็ยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนเดียวกับสวนอ่ืน ๆ ของวัฒนธรรม (สนิท สมัครการ, 2542) แมในชวงทศวรรษท่ีผานมา
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดขยายบทบาทและขอบเขตการปกครองเขามาครอบคลุมพ้ืนท่ีตาง ๆ ในระดับชุมชน ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาท่ีเทาเทียมกันในดานการขนสง ความมั่นคงและการเกษตรท่ีดีข้ึน แตสิ่งหน่ึงท่ีทําใหชุมชน
แตละชุมชนมีความแตกตางกัน คือ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน หากแตในปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน
อยางรวดเร็วท่ีเขามาในชุมชนตาง ๆ ท้ังในดานการสื่อสาร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการศึกษาแผนใหมท่ีเนนการ
คิดแบบตะวันตก การปลูกฝงทัศนคติท่ีเอ้ือตอกระบวนการเขาสูระบบทุนนิยม เยาวชนรุนใหมมีคานิยมท่ีเนนความเปน
ตะวันตกมากข้ึน เนนความเจริญและทันสมัยแบบประเทศทางตะวันตกจนดูถูกภูมิปญญาเดิม มองวิถีชีวิตเรียบงายแบบเดิมวา
ลาหลัง สงผลใหเยาวชนรุนหลังเห็นคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินตนเองนอยลง การถายทอด
ความรูและภูมิปญญาเดิมจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนจึงทําไดยากข้ึน จนสงผลใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิมบางพ้ืนท่ี
กําลังเริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลา (ชานนท สุทธิชานนท, 2558) แมวาความทันสมัยและแนวคิดแบบตะวันจะเปนสวนสําคัญ
หน่ึงในการพัฒนาสังคมข้ันพ้ืนฐาน แตในขณะเดียวกัน ก็เปนการทําลายวิธีคิดและภมูิปญญาทองถ่ินเดิมท่ีไดรับการสบืทอดตอ
กันมาเปนเวลาชานาน ซึ่งแทท่ีจริงแลวทุกชนชาติจําเปนตองมี ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีใชเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหสามารถดํารงชีวิต
ใหอยูรอดไดในสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินถูกสะสมข้ึนมาจากประสบการณของชีวิต สังคมและในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน
ผานกระบวนการเรียนรูและถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรมท่ีไดจากการเรยีนรูของคนในแตละทองถ่ินท่ีแตกตางกันไปและ
อาจมีลักษณะเฉพาะตัว มีการเช่ือมโยงกัน แบบบูรณาการระหวางความรูจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ชีวิต สังคม จิตใจ
ความศรัทธาตอผูอาวุโส กลายเปนองคความรูหลายประเภทท้ังในลักษณะนามธรรม ในลักษณะโลกทัศน ปรัชญา เปนสิ่งแสดง
ใหเห็นบริบททางสังคม ความเปนรากเหงา อัตลักษณและคุณคาท่ีมีความหมายในวิถีชีวิตของชุมชน

ชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ ปจจุบันอยูในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัวเหนือ ตําบล
หวยถ่ัวเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ประกอบไปดวยหมูบานท้ังหมดจํานวน 9 หมูบาน มีพ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบ
ประมาณ 25,000 ไร หรือประมาณ 30.23 ตร.กม. มีจํานวนประชากรรวมประมาณ 3,355 คน จํานวนครัวเรือนประมาณ
1,324  ครัวเรือน โดยสวนมากเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร จํานวนประมาณ 18,475 ไร (องคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัวเหนือ,
2560) จากคําบอกเลาของผูสูงอายุในชุมชน พบวาเปนชุมชนเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรการกอตั้งชุมชนมามากกวา 100 ป พ้ืน
เพดั้งเดิมของชุมชนน้ันไดอพยพมาจาก จังหวัดตาง ๆ ในแถบทางภาคอีสานและภาคกลาง เชน นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี
สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา มีการสื่อสารโดยใชภาษาถ่ินตามท่ีอพยพมาเปนสวนใหญ มีคติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ียึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนปจจุบัน ไดแก ประเพณีวันสงกรานต  ประเพณีกวนขาวทิพย ภาษา
เพลงพ้ืนบาน การละเลน และความเช่ือ เปนตน ซึ่งในปจจุบันชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนผานทางสภาพ
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สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว สงผลใหมิติศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ินถูกลดคุณคา บทบาท และ
ความสําคัญลง เกิดการสูญหายขององคความรูและการสืบทอดจากรุนสูรุน สมาชิกและเยาวชนในชุมชนไมตระหนักถึงคุณคา
และความสําคัญ ขาดแนวทาง ในการสนับสนุน สงเสริมอยางแทจริงจากหนวยงานตาง ๆ ในทองถ่ิน ประกอบกับการท่ี
ปราชญพ้ืนบานท่ีเปนผูสูงอายุน้ันไดกลายเปนผูปวยติดเตียง ทุพพลภาพ และเสียชีวิตลงในทุกปจึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการ
สูญหายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนมากข้ึน

องคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัวเหนือไดตระหนักและเล็งเห็นถึงสภาพปญหาจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวท่ีจะ
สงผลใหชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ ตองสูญเสียความภาคภูมิใจในฐานประวัติศาสตรและรากเหงาของชุมชน รวมถึงความเปน
อัตลักษณทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง จึงไดรวมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในการศึกษาวิจัยเพ่ือสืบคนองคความรู สภาพปญหาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนในดานตาง ๆ
เชน ศิลปะพ้ืนบาน คติความเช่ือ ประเพณี  พิ ธีกรรม และวิถีชีวิต ของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค เพ่ือท่ีจะรวบรวมองคความรู บทบาท คุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน
การหาแนวทางในการจัดการ การอนุรักษฟนฟู สืบทอด หรือพัฒนาเปนแหลงเรียนรูสําหรับเยาวชนหรือสมาชิกในชุมชน
เพ่ือใหเกิดการคงอยูของอัตลักษณดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ ท่ีเปนการแสดงถึง
ความเปนตัวตนและรากเหงาของชุมชนไดอยางภาคภูมิใจ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาองคความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ ตําบลหวยถ่ัวเหนือ

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
2. เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาเก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ ตําบล

หวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ สืบทอดและการคงอยูดานภูมิปญญา

และวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ ตําบลหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค

วิธีดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการศึกษา

การวิจัยครั้ ง น้ี เป นการศึ กษาแบบเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structured Interviews) โดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ตาม
ประเด็นท่ีกําหนด การจดบันทึก การบันทึกภาพและเสียง เก่ียวกับแนวทางการจัดการภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
แบบมีสวนรวม บานหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค

2. กลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวกับแนวทางการจัดการภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินแบบมีสวนรวม บานหวยถ่ัวเหนือ

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนผูท่ีมีความรูความสามารถใน
ดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เปนท่ียอมรับของชุมชนและบุคคลท่ัวไป รวมท้ังหมด 40 คนดังน้ี

2.1 ผู ใหขอมูลสําคัญ (Key Informants: KI) คือ ปราชญทองถ่ินในพ้ืนท่ีชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 คน

2.2 กลุมผูเก่ียวของ (Casual Informants: CI) ไดแก ผูท่ีสนใจแนวทางการจัดการแบบมีสวนรวมในการ
จัดการดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ไดแก ผูบริหาร
องคการบริหารสวนทองถ่ิน หรือผูนําทองถ่ิน หรือผูบริหารสถานศึกษา หรือผูนําทางจิตวิญญาณ จํานวน 10 คน
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2.3 กลุมบุคคลท่ัวไป (General Informants: GI) ไดแก ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีทําการวิจัย หรือ
เจาหนาท่ีปกครองทองถ่ิน หรือครู/อาจารย หรือผูนําตามธรรมชาติ จํานวน 20 คน

3.เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในงานวิจัย ไดแก ตัวผูวิจัยท่ีลงสัมภาษณและเก็บรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ จากภาคสนาม จะใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interviews) ใชสัมภาษณผู ท่ีมีความรู
ดาน ภูมิปญญาสุขภาพ โดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ตามประเด็นท่ีศึกษา
การจดบันทึก การบันทึกภาพและเสียง

4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยครั้งน้ี โดยการตรวจสอบความตรงตอเน้ือหา (Content Validity)

ซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยใหครอบคลุมเน้ือหาตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย
โดยผูวิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัยไดทําการตรวจสอบพิจารณาขอคําถามในการสัมภาษณท่ีความสอดคลองและครอบคลุม
กอนนําไปเก็บขอมูล

5. ข้ันตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action research) และใชระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีกระบวนการและข้ันตอนวิจัย ดังน้ี
5.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ไดจากการศึกษาจากแหลงขอมูล ช้ันปฐมภูมิ (Primary

Source) และช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) ท่ีเปนตํารา คูมือ หนังสือ วารสารบทความ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอและใหความสําคัญกับมิติวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ตามนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ตลอดจนแผนงานโครงการ
ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

5.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เพ่ือศึกษาประวัติศาสตรชุมชน คติความเช่ือ ประเพณี วิถีชีวิต
และบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี และผูใหขอมูลหลักตาง ๆ

5.3 การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสรางอยางไมเปนทางการ
แตตองการขอมูลละเอียดลึกซึ้งเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณเองและตองตั้งแนวคําถามอยางกวาง ๆ
เตรียมไวตามวัตถุประสงคท่ีตองการ

5.4 การสังเกต (Participant Observation) เพ่ือใชเก็บขอมูลภาคสนามแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
ในการดําเนินการศึกษา

5.5 การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนวิธีการหน่ึงในการเก็บขอมูลเปนลักษณะของ
การพูดคุย แลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็น โดยมีกลุมผูเขารวมสนทนา ไดแก

1) กลุมผูรู (Key Informants) จํานวน 10 คน
2) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informants) จํานวน 10 คน
3) กลุมผูเก่ียวของ (General Informants) จํานวน 20 คน
เพ่ือท่ีจะระดมความคิด องคความรู และประสบการณเก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ในดานคุณคา ความสําคัญ การอนุรักษฟนฟู และการสืบทอด
5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Form) เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือนําประเด็นปญหาแนวทางรวม

หารือเพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับแนวทางในการจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนในการการจัดการวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
ของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ
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5.7 การนําไปใชและการประเมินผล ผูวิจัยนําแนวทางท่ีไดคืนกลับสูทองถ่ินเพ่ือนําไปกําหนดเปนนโยบาย
เพ่ือใหทองถ่ินไดดําเนินการตอไป

6. การตรวจสอบขอมูล
ผูวิจัยกําหนดวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดกอนนําไปวิเคราะห ดวยวิธีการ

ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Method) ดังตอไปน้ี
1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดมา

วามีความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด ซึ่งตรวจสอบจากขอมูลตางแหลงท่ีมา ตองไดขอมูลในลักษณะเดียวกัน
2) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodology Triangulation) ซึ่งเปน

วิธีการท่ีเก็บขอมูลดวยวิธีการท่ีตางกัน เพ่ือไดมาซึ่งขอมูลท่ีเปนเรื่องเดียวกัน ไดแก ใชการสังเกต การสัมภาษณ การบันทึก
และจากการบันทึกเสียง โดยนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันและจากการสัมภาษณผูใหขอมูลนํามาสรุปดวยกัน เพ่ือสรุปความตรง
ตอเน้ือหาของขอมูล

7.การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะหเน้ือหาเก่ียวกับ
1) ขอมูล ท่ัวไป ท่ีเก่ียวกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินแบบมีสวนรวม บ านหวย ถ่ัวเหนือ

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
2) ขอมูลเก่ียวกับประเภทแนวทางการจัดการภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินแบบมีสวนรวม

บานหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยไดแบงหมวดหมูในการศึกษาออกเปน 6 กลุม คือ ประวัติศาสตรชุมชน ความเช่ือ ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ศิลปะการแสดงพ้ืนบาน และวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยใชการสนทนากลุมและการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี ทําใหพบวา
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือยังไมมีการเก็บรวบรวมและจัดทําขอมูลในลักษณะของสารสนเทศ
ท่ีชัดเจน ใชวิธีการจดจําและสืบทอดจากการบอกเลาจากผูสูงอายุหรือผูรูในชุมชน ซึ่งทําใหเกิดความสับสนและคลาดเคลื่อน
ของขอมูลในดานประวัติศาสตรชุมชน โดยสวนมากเปนการอางอิงในลักษณะของคําบอกเลาจากการอพยพยายถ่ินของ
กลุม   คนไทเช้ือสายตาง ๆ โดยเฉพาะคนไทโคราชท่ีเขามาอยูในชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือเปนกลุมแรก ๆ ประมาณ 100 กวาป
ท่ีผานมา รวมถึงอางอิงคําบอกเลาจากตํานานคนไทหนองบัว คนไทระเหว ท่ีมีถ่ินฐานเดิมใกลเคียงกับพ้ืนท่ีบานหวยถ่ัวเหนือ
อีกดวย ภูมิปญญาและวัฒนธรรมท่ีโดดเดนของชุมชนท่ียังคงปรากฏอยูในปจจุบันไดแก การจักสานผลิตภัณฑจากไมไผ
เชน ไซ ลอบ กระบุง ศิลปะการแสดงพ้ืนบานท่ีกําลังจะสูญหายไปและขาดการสืบทอด ไดแก เพลงโคราช ท่ีมีเฉพาะในหมู 7
บานรังยอย ซึ่งเปนกลุมของคนไทช้ือสายโคราชท่ี อพยพมา โดยปจจุบันคงเหลือผูสูงอายุท่ีสามารถรองเพลงโคราชไดบาง
จํานวน 2 คน ประเพณี ท่ีสืบทอดปฏิบัติตอกันมาในหลาย ๆ หมูบานอยางยาวนานและไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานทองถ่ินอยางเดนชัด คือ ประเพณีกวนขาวทิพยในวันวิสาขบูชา โดยจะจัดข้ึนท่ีวัดของแตละหมูบาน นอกจากน้ี ยัง
พบความเช่ือเก่ียวกับพิธีกรรมการเดินเบี้ย (บนเบี้ย) เพ่ือใชเสี่ยงทายสาเหตุของการเจ็บปวย หรือทํานายสาเหตขุองปญหาทุกข
รอนตาง ๆ ในหลายหมูบานซึ่งมีความแตกตางกันของเช้ือสายในกลุมผูอพยพมา เชน คนไทสระบุรี ไทหนองบัว หรือไทระเหว

ผลการศึกษาวิจัยไดแสดงถึงแนวทางในการจัดการขอมูล องคความรูของภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชน
บานหวยถ่ัวเหนือท่ีสําคัญไดแก การรวมมือกันระหวางผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน และผูรูในแตละหมูบานรวมกันชําระและจัดทํา
ขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรชุมชนแบบสารสนเทศท่ีถูกตองและชัดเจน รวมถึงการรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของปราชญ
ชุมชน เพ่ือไมใหเกิดการสูญหาย โดยใชการวางแผนใหปรากฏอยูในกิจกรรมคลังปญญา หรือหองเรียนภูมิปญญาของโรงเรียน
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ผูสูงอายุ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัวเหนือมีแผนดําเนินการท่ีจะจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุข้ึนในพ้ืนท่ีในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 น้ี

อภิปรายผล
ความสําคัญของภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินเปนสิ่งเก้ือประโยชนตอสวนรวมมากกวาสวนบุคคล ท้ังยังสามารถ

ขยายผลสืบเน่ืองอยางกวางขวาง คนสวนใหญ ในสังคมสามารถรับเอาภูมิปญญาน้ัน ๆ เขาสู วิถีชีวิตไดอยางมีระบบ
พลังและคุณคาของภูมิปญญาไมใชสิ่งท่ีสูงเหนือวิสัยท่ีชาวบานจะนําเอามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไมได แตภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีทรงคุณคาเหลาน้ีจะคอย ๆ ซึมซาบเขาสูนิสัย กระบวนการคิด และการกระทําจนกลายเปนสามัญ
ลักษณะ เปนขนบนิยมหรือวิถีของคนรุนตอ ๆ มา รากเหงาของภูมิปญญามักเก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิต วิถีชุมชนท่ีเกิดจาการกระทํา
การเสาะแสวงหา การสรางสรรคของคนรุนกอน ๆ มาปรับใหเก้ือกูลแกการดํารงชีวิตและคอย ๆ แตกหนอตอยอด
เปนวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคาเพ่ือจรรโลงจิตใจ เปนเครื่องประเทืองอารมณ ตลอดจนเปนปทัสถานท่ียึดถือกันวาเปนความดี
ความงามเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ินน้ัน ๆ สอดคลองกับอารีรัตน พุฒิรุงโรจน (2557) ท่ีไดอธิบายถึง
ความสําคัญของภูมิปญญาท่ีเปนความรูท้ังทางดานศาสตรและศิลป ซึ่งแฝงดวยคุณคาหลากหลายดานอันสงผลตอการดําเนิน
ชีวิต

การสืบทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
เปนการสืบทอดผานการบอกเลาจากบรรพบุรุษ และผูอาวุโสในชุมชนไมมีการจดบันทึก จึงทําใหเกิดความสับสนและ
การคลาดเคลื่อนของขอมูลท่ีปรากฏในปจจุบัน ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินบางสวนของบานหวยถ่ัวเหนือยังคงมีการสืบ
ทอดมาจนถึงปจจุบัน เชน ความเช่ือท่ีเก่ียวกับหมอเดินเบี้ยหรือหมอบนเบี้ย ภูมิปญญาดานการจักสาน ประเพณีการกวานขาว
ทิพย และมีบางสวนกําลังจะสูญหายและขาดผูสืบทอด ไดแก เพลงโคราช หมอนํ้ามนต หมอจับเสน ซึ่งวิธีการสืบทอดและ
สภาพปจจุบันของภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนหวยถ่ัวเหนือท่ีปรากฏอยูน้ีไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ชานนท สุทธิชานนท (2558) ท่ีศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษอนุรักษภูมิปญญาชาวบานในตําบล
คลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ท่ีพบวาลักษณะการถายทอดภูมิปญญาชาวบานและสืบทอดวัฒนธรรมในตําบล
คลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปนการถายทอดผานบรรพบุรุษ พอแม ปูยา ตายาย และญาติพ่ีนองและภูมิปญญา
ชาวบาน สวนใหญเกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพของครอบครัว ทําใหภูมิปญญาชาวบานบางสวนยังคงมีรุนลูกรุนหลานสืบ
ทอดตอ ๆ กันมาแตภูมิปญญาสวนหน่ึงในปจจุบันแทบท่ีจะไมพบเห็นและไมมีผูสืบทอดตอ เพราะอิทธิพลจากเทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีเขามาแทรกแซงจนภูมิปญญาชาวบานน้ันคงเหลืออยูเพียงคําบอกเลาเทาน้ัน สภาพปญหาของการขาดการสืบทอด
หรือผูสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนหวยถ่ัวเหนือน้ียังสอดคลองกับอารีรัตน พุฒิรุงโรจน (2557) ท่ีศึกษา
เก่ียวบทบาทของภูมิปญญาวาวไทย ท่ีพบวาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหภูมิปญญาวาวไทยถูกลด
บทบาทลงกลายเปนภูมิปญญาท่ีขาดผูสืบทอด การถายทอดความรูจากรุนสูรุนจึงขาดหายไป ขาดการไดรับความสนใจจาก
หนวยงานและบุคคล เปนผลใหการดําเนินงานการอนุรักษภูมิปญญาจึงควรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถานศึกษา โดยการจัดเก็บรวบรวมความรูเรื่องวาวมีการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะ
เปนหนังสือ สื่อการเรียนการสอน จัดตั้งใหมีการดําเนินงานรวมกันในรูปแบบขององคกรจัดตั้งแหลงการเรียนรูภูมิปญญา
ของชุมชน เพ่ือกอใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษรวมกัน อีกท้ังควรมีการประชาสัมพันธและเรื่องการจัดการเรียนรู
แลกเปลี่ยน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงคุณ จันทจร (2549) ท่ีไดระบุถึงวิธีการถายทอดภูมิปญญาพ้ืนบานผานรุนสูรุน
และสวนหน่ึงเกิดจากประสบการณ ความชอบสวนตัว ผานการลงมือปฏิบัติจริง ผานการดําเนินชีวิตประจําวันและการจดจํา

แนวทางในการจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ  สืบทอด และการคงอยูดานภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ เปนผลท่ีเกิดข้ึนการประชุมสภากาแฟของผูบริหาร ผูนําชุมชนและ
ประชาชนท่ีเขามารวมประชุม โดยแสดงใหเห็นถึงความตองการและการรวมมือกันระหวางผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน และผูรูใน
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แตละหมูบานจัดทําขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรชุมชนท่ีถูกตองและชัดเจน โดยเสนอใหมีการรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของ
ปราชญในชุมชนเพ่ือไมใหเกิดการสูญหาย ซึ่งแนวทางดังกลาวไดสอดคลองกับชุติมา สามารถ และเก็ตถวา บุญปราการ
(2559) ท่ีทําการศึกษาการจัดการดูแลปาชุมชนอยางมีสวนรวม ของชุมชนบานนิคมพัฒนาท่ี 1 ตําบล ทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา ท่ีพบวาผูนําและสมาชิกในชุมชนมีรูปแบบการจัดการปาชุมชนโดยการเริ่มจากการสรางจิตสํานึกในการทําให
รูสึกวาป าชุมชนเปนของทุกคนและมีความรูสึกหวงแหนปา มีการจัดตั้ งกลุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพ่ือใหทุกคนไดมีสวนรวมในการจัดการดูแล มีการตั้งกฎระเบียบในการเขาไปใชประโยชนจากปา
ชุมชน มีวิธีการจัดการดูแลปาผานทางการใชภูมิปญญาทองถ่ินและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และสอดคลองกับ คําก่ิงแกว
ปดทํามะวง (2550) ท่ีพบวาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเห็นความสําคัญภูมิปญญาทองถ่ิน และแนวทางในการมีสวนรวม
ของชุมชนเปนแนวทางท่ีสําคัญของการจัดการปาผลิตแบบยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของประชาชน จากกรณีศึกษาปาผลิตประ
ทุมพอน เมืองประทุมพอน แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสอดคลองกับอนุชา มวงใหญ (2559)
ท่ีศึกษาวัฒนธรรมชุมชนกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางยั่งยืน โดยพบวาคุณสมบัติของผูนํา
ความรวมมือรวมใจในการแกไขปญหาของชุมชน การสนับสนุนในดานอ่ืน ๆ จากหนวยงานภายนอกรวมกับการกําหนด
กฎระเบียบ ท่ีใชเปนแนวปฏิบัติในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนท่ียอมรับของชุมชน ทําใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยใชวัฒนธรรมชุมชนไดอยางยั่งยืน

สรุปผลการวิจัย
ประเด็นการศึกษาแนวทางการจัดการภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินแบบมีสวนรวมบานหวยถ่ัวเหนือ

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ทําใหทราบถึงขอมูลและองคความรูเก่ียวกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินในชุมชน
บานหวยถ่ัวเหนือท่ีปรากฏเดนชัด ไดแก ความเช่ือท่ีเก่ียวกับหมอเดินเบี้ย หรือหมอบนเบี้ย ท่ีมียังไดรับการยอมรับในชุมชน
และยังมีผูสืบทอดอยูในปจจุบัน ประเพณีท่ีสําคัญของชุมชนท่ียังคงปฏิบัติสืบทอดตอกันมาและไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานในทองถ่ินอยางเดนชัดไดแก ประเพณีกวนขาวทิพยในวันวิสาขบูชา และภูมิปญญาดานการจักสานจากไมไผเปน
อุปกรณตาง ๆ เพ่ือใชและจําหนาย เชน ไซ ลอบ กระบุง สวนสภาพปจจุบันปญหาของภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
ท่ีกําลังอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญหายอยางมากไดแก ประวัติศาสตรชุมชนท่ียังมีความคลาดเคลื่อนและสับสน อันเน่ืองมาจาก
ใชการถายทอดเรื่องราวโดยวิธีการจดจําจากคําบอกเลาของผูคนในอดีต ไมมีการตรวจสอบและการบันทึกท่ีชัดเจน การขาด
ความตระหนักถึงคุณคาและการสืบทอดศิลปะการแสดงเพลงโคราชในหมูท่ี 7 บานรังยอย ซึ่งถือเปนอัตลักษณอยางหน่ึง
ท่ีแสดงถึงบริบทของชุมชนท่ีมีชาวไทโคราชอาศัยอยู รวมถึงการขาดการสืบทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมดานอ่ืน ๆ
เชน หมอนํ้ามนต หมอจับเสน หมอทําขวัญ ผลจากการวิจัยนํามาสูแนวทางในการจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชน
เพ่ือการอนุรักษ สืบทอด และการคงอยูดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนบานหวยถ่ัวเหนือ โดยไดถูกนําเสนอไว
ในการประชุมสภากาแฟท่ีหมู 4 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 เก่ียวกับการรวมมือกันระหวางผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน และผูรู
ในแตละหมูบานจัดทําขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตรชุมชนท่ีถูกตองและชัดเจน การรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของปราชญ
ในชุมชนเพ่ือไมให เกิดการสูญหาย โดยการวางแผนใหปรากฏอยูในกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลหวยถ่ัวเหนือมีแผนดําเนินการท่ีจะจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีไดสนับสนุนงบประมาณ
และการชวยบริหารจัดการโครงการวิจัย
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ผูวิจัยขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัวเหนือ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผูบริหาร นักวิจัยในชุมชน
เปนอยางยิ่งท่ีไดอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวง บุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดของงานวิจัย ผูรูทุกทานท่ีกรุณาใหขอมูล
ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในงานวิจัยช้ินน้ี
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การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะเปลือกกลวยเพื่อใชเปนตนแบบการจัดการขยะอยาง
ย่ังยืนของชุมชนหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

THE STUDY OF BEHAVIOR AND APPROACH TO MANAGE BANANA PEEL WASTE FOR
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บทคัดยอ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเปนสินคาที่สําคัญของชุมชนตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ

จากกลวยกอใหเกิดขยะเปลือกกลวยในปริมาณมากกวา 16 ตันตอวัน ซ่ึงเปลือกกลวยสวนมากยังไมมีการจัดการอยางถูกวิธี และอาจกอใหเกิด
ปญหาส่ิงแวดลอมได งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหา และความตองการในการจัดการขยะจากเปลือกกลวย มีกลุมตัวอยาง
คือ ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยในตําบลหนองตูม จํานวน 38 ราย ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการจัดการขยะเปลือกกลวย
และขยะอินทรียของประชาชนคือการนําไปทําปุยหมัก แตยังไมใชวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม เนื่องจากเปนลักษณะการกองทิ้งไวบริเวณที่อยู
อาศัย ซ่ึงประชาชนควรไดรับความรูในดานการทําปุยหมักอยางถูกวิธีตอไป ในดานพฤติกรรมการคัดแยกขยะ พบวา ประชาชนสวนใหญมีการ
ปฏิบัติเปนประจํา โดยประชาชนมีทั้งความรูความเขาใจ และมีสวนรวมในการปฏิบัติอยูในเกณฑดี แตในประเด็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการวางแผน
แกไขปญหา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอบต. ประชาชนยังมีสวนรวมอยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด นอกจากนี้ ในดานความตองการของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ พบวาประชาชนมีความตองการใหอบต. เพิ่มจํานวนถังขยะแบบแยกประเภท แสดงใหเห็นวา ประชาชนสวนใหญ
ใหความรวมมือในการคัดแยกประเภทของขยะเปนอยางดี ดังนั้น ประเด็นสําคัญที่สามารถนําไปใชในการรางนโยบายเพื่อพัฒนาดานการจัดการขยะ
จึงควรเปนเร่ืองของการจัดการขยะเปลือกกลวยอยางถูกวิธี  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
ตําบลหนองตูมเปนตําบลหน่ึงใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย มีพ้ืนท่ีประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู

5,432 คน หรือเทากับ 1,537 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อหมดฤดูทํานาปก็จะมีการทํานา
ปรังเปนบางพ้ืนท่ี และอีกหน่ึงอาชีพหลักท่ีสรางรายไดใหกับชุมชนคือ การแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย ผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง
ของชุมชนหนองตูมคือ กลวยฉาบ กลวยอบเนย กลวยเคลือบคาราเมล มันทอด เผือกทอด ฟกทองทอดเนย เปนตน ทําให
เกษตรกรบางสวนท่ีวางเวนจากการทําไรนา มีการรับจางปอกเปลือกกลวยเพ่ือสงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑขนาดเล็กท่ีกระจาย
อยูท่ัวชุมชนหนองตูม เมื่อสินคาเปนท่ีตองการของตลาดมากข้ึนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ
จึงมีความตองการวัตถุดิบเพ่ือปอนเขาสูโรงงานมากข้ึน ปญหาสําคัญอยางหน่ึงท่ีพบในชุมชนหนองตูมจึงเปนปญหาดานการ
จัดการขยะเปลือกกลวยท่ีเหลือหลังจากการปอนวัตถุดิบเขาสูโรงงานแปรรูป เน่ืองจากคนในชุมชนสวนมากมักจะรับกลวยท้ัง
หวีมาทําการปอกเปลือกเองในครัวเรือนกอนท่ีจะสงเฉพาะตัวเน้ือกลวยเขาสูโรงงานแปรรูป ขยะเปลือกกลวยเหลือท้ิงจึงเปน
หนาท่ีของแตละครัวเรือนท่ีจะตองจัดการกันเอง ซึ่งสวนมากพบวามีการจัดการอยางไมถูกตอง เชน การนําเศษเปลือกกลวยไป
กองท้ิงไวในบริเวณบานเพ่ือปลอยใหยอยสลายไปเอง ทําใหเกิดปญหาท้ังในเรื่องของทัศนียภาพ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวน
เปนอยางมาก นอกจากน้ียังมีบางครัวเรือนท่ีนําเศษเปลือกกลวยไปท้ิงรวมในถังขยะท่ัวไป ทําใหเกิดปญหาการเนาเหม็นและ
เปนการเพ่ิมภาระการจัดเก็บขยะขององคการบริหารสวนตาํบล ซึ่งจากขอมูลการจัดการขยะของชุมชนหนองตูมพบวา ปริมาณ
ขยะโดยเฉลี่ยในแตละวันมีมากถึง 1.24 ตัน คิดเปนคาใชจายในการบริหารจัดการท่ีสูงถึงกวา 800,000 บาทตอป ถาหากคนใน
ชุมชนมีแนวทางในการจัดการกับขยะเปลือกกลวยดังกลาวได จะเปนการชวยลดภาระในการจัดการขยะและคาใชจายของ
องคการบริหารสวนตําบลได นอกจากน้ียังชวยใหสภาพแวดลอมของชุมชนดีข้ึนอีกดวย ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเปนการศึกษา
พฤติกรรม ปญหา และความตองการในการจัดการขยะเปลือกกลวยและขยะมูลฝอยครัวเรือนของผูประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากกลวยในตําบลหนองตูม รวมถึงการรวมกันหาแนวทางในการจัดการขยะเปลือกกลวยของชุมชนหนองตูม เพ่ือใช
เปนแนวทางในการจัดการขยะเปลือกกลวยอยางเหมาะสมตอบริบทและความตองการของคนในชุมชน และใชเปนตนแบบใน
การจัดการขยะอยางยั่งยืนของชุมชนหนองตูมตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยน้ี เปนแบบสอบถามความคิดเห็นพฤติกรรมการจัดการ ปญหา การมีสวนรวม และความ
ตองการในการจัดการขยะเปลือกกลวย และขยะมูลฝอยครัวเรือน โดยแบงออกเปน 7 สวน ดังน้ี

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนท่ี 2 สภาพปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
สวนท่ี 3 ความรู ความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
สวนท่ี 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
สวนท่ี 5 กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ
สวนท่ี 6 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
สวนท่ี 7 ความตองการจัดการขยะมูลฝอย และขอเสนอแนะอ่ืนๆ
สวนเพ่ิมเติม ประเด็นคําถามสัมภาษณเก่ียวกับปริมาณขยะเปลือกกลวยท่ีเกิดข้ึนในแตละครัวเรือน ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน วิธีการจัดการ การนําไปใชประโยชน และความตองการแกปญหาตางๆ
2.ประชากรและกลุมตัวอยาง

ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย ประชาชนผูประกอบอาชีพรับจางปอกเปลือกกลวย และกลุมสหกรณ
แปรรูปกลวยตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 38 ราย
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3. พ้ืนท่ีดําเนินงาน
เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

4.การวิเคราะหขอมูล
4.1. การวิเคราะหขอมูลในสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และสวนท่ี 2 สภาพปญหาเก่ียวกับขยะ

มูลฝอยของชุมชน ใชการประเมินผลเปนรอยละ
4.2 การวิเคราะหขอมูลในสวนท่ี 3 ความรู ความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ใชการ

ประเมินจากคะแนนความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม โดยกําหนดเกณฑดังน้ี
1-7 คะแนน ระดับความรูนอย
8-11 คะแนน ระดับความรูปานกลาง
12-15 คะแนน ระดับความรูมาก

4.3 การวิเคราะหขอมูลในสวนท่ี 4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน และสวนท่ี 5 กฎระเบียบ
ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ ใชการประเมินผลเปนรอยละ

4.4 การวิเคราะหขอมูลในสวนท่ี 6 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบล จะใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวม โดยมีเกณฑดังน้ี

ระดับคะแนน 5.50 - 6.00 ประชาชนมีสวนรวมมากท่ีสุด
ระดับคะแนน 4.50 - 5.49 ประชาชนมีสวนรวมมาก
ระดับคะแนน 3.50 - 4.49 ประชาชนมีสวนรวมปานกลาง
ระดับคะแนน 2.50 - 3.49 ประชาชนมีสวนรวมนอย
ระดับคะแนน 1.50 - 2.49 ประชาชนมีสวนรวมนอยท่ีสุด
ระดับคะแนน 1.00 - 1.49 ประชาชนไมเคยมีสวนรวม

4.5 การวิเคราะหขอมูลในสวนท่ี 7 ความตองการจัดการขยะมูลฝอย จะใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของระดับความตองการ โดยมีเกณฑดังน้ี

ระดับคะแนน 4.50 - 5.00 ประชาชนมีความตองการมากท่ีสุด
ระดับคะแนน 3.50 - 4.49 ประชาชนมีความตองการมาก
ระดับคะแนน 2.50 - 3.49 ประชาชนมีความตองการปานกลาง
ระดับคะแนน 1.50 - 2.49 ประชาชนมีความตองการนอย
ระดับคะแนน 1.00 - 1.49 ประชาชนมีความตองการนอยท่ีสุด

ผลการวิจัย
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย ประชาชนผูประกอบอาชีพรับจางปอกเปลือกกลวย และกลุมสหกรณ
แปรรูปกลวยตําบลหนองตูม ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 86.8) สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป
(รอยละ 34.2) สําเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา (รอยละ 78.9) มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน (รอยละ 52.6) และอยูอาศัย
ในชุมชนน้ีมานานกวา 20 ป (รอยละ 97.4)

2. สภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
ผูตอบแบบสอบถามทุกคนระบุวาครัวเรือนของตนมีขยะอินทรียเกิดข้ึนในปริมาณมากกวา 5 กิโลกรัมตอวัน ซึ่ง

จากการลงสัมภาษณเพ่ือรวบรวมขอมูลเฉพาะขยะเปลือกกลวย พบวามีปริมาณโดยรวมกวา 16 ตันตอวัน โดยสวนใหญระบุวา
ใชวิธีจัดการโดยนํามาทําปุยหมัก (ตารางท่ี 1) โดยขยะประเภทท่ีครัวเรือนสวนใหญระบุวามีเกิดข้ึนในแตละวัน ไดแก ขยะ
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ท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามลําดับ ซึ่งในภาพรวมแลว ประชาชนมีวิธีการจัดการไดคอนขางเหมาะสม เชน แยก
ขยะรีไซเคิลไวขาย แตก็มีบางสวนท่ียังใชวิธีจัดการท่ีไมเหมาะสม เชน การเผาขยะท่ัวไป การท้ิงขยะอันตรายรวมกับขยะท่ัวไป

ตารางท่ี 1 ประเภท ปริมาณ และวิธีการจัดการขยะจากครัวเรือน

ประเภทขยะ
ครัวเรือนท่ีระบุวามีขยะ

(รอยละ) ปริมาณตอครัวเรือน วิธีการจัดการ (รอยละ)

ขยะอินทรีย 100.0 มากกวา 5 กก.ตอวัน - ทําปุยหมัก (69.2)
- กองท้ิงบริเวณบาน (13.5)

ขยะรีไซเคลิ 47.4 6-10 ช้ินตอวัน - เก็บแยกไวขาย (44.8)
- ท้ิงลงถังขยะของอบต. (20.7)

ขยะท่ัวไป 84.2 มากกวา 30 ช้ินตอวัน - เก็บแยกไวขาย (53.7)
- เผา, กองท้ิงไวบริเวณบาน (19.6)

ขยะอันตราย 26.3 นอยกวา 5 ช้ินตอสัปดาห - เก็บแยกไวขาย (56.3)
- ท้ิงลงถังขยะของอบต. (37.5)

3. ความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
การประเมินความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ใชแบบทดสอบจํานวน 15 ขอ โดย

แบงระดับความรูความเขาใจออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับความรูนอย  ปานกลาง และมาก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ รอยละ 71.1 มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง และสวนท่ีเหลือรอยละ 28.9 มีความรูความเขาใจอยูในระดับ
มาก  ในดานความรูความเขาใจของประชาชนสวนใหญในแตละขอคําถาม จากการรวบรวมผลคะแนน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามทุกคน (รอยละ 100) มีความรูความเขาใจวา ขยะเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม สามารถนํามาใชทําเปนปุย
หมักได ขวดนํ้าพลาสติกแบบใส สามารถนํามาแปรรูปใชใหมได และทราบวาถังรองรับขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลตองมีฝา
ปดมิดชิด ไมรั่วซึม สามารถทําความสะอาดไดงาย ในขณะท่ีประเด็นคําถามท่ีผูตอบแบบสอบถามยังมีความรูความเขาใจท่ีผิด
เก่ียวกับดานการจัดการขยะมูลฝอย ยังมีอีกหลายประเด็น โดยประเมินจากขอคําถามท่ีมีจํานวนผูตอบถูกนอย ไดแก

- รอยละ 84.2 ยังมีความเขาใจผิดวา ถังขยะในครัวเรือนควรมีขนาดใหญ เพ่ือรองรับขยะไดท้ังหมด และสามารถ
เก็บไดเปนเวลาหลายวัน เมื่อเต็มแลวจึงคอยนําไปกําจัด

- รอยละ 86.8 ยังมีความเขาใจผิดวา การลดปริมาณขยะมูลฝอย สามารถทําไดโดยนําขยะทุกชนิดท่ีมีอยูใน
บริเวณบานไปท้ิงลงถังขยะ และปลอยใหเจาหนาท่ีรัฐเปนผูนําไปกําจัด

- รอยละ 44.7 ยังมีความเขาใจผิดวา การคัดแยกประเภทของขยะ เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีหนวยงานรัฐ ซึ่งไม
เก่ียวของกับประชาชนในชุมชน

- รอยละ 76.3 ยังมีความเขาใจผิดวา ขยะมูลฝอยท่ียอยสลายได เชน เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม ควรใส
ถุงพลาสติกแลวนําไปท้ิงรวมกับขยะท่ัวไปในถังขยะของชุมชน

- รอยละ 47.4 ยังมีความเขาใจผิดวา ขยะมูลฝอยประเภทโฟม ถุงพลาสติก สามารถกําจัดโดยการเผาไดเองใน
บริเวณบาน เน่ืองจากสะดวก และเปนการชวยลดปริมาณขยะลงไดอยางรวดเร็ว

4. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
พฤติกรรมการจัดการขยะมลูฝอยของประชาชน แบงออกเปน 4 ดานหลัก ไดแก การลดการเกิดขยะ การคัดแยก

ขยะ การเก็บรวบรวม การนํากลับมาใชประโยชน และการกําจัดขยะ ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความถ่ีของการปฏิบัติใน
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ภาพรวมทุกดานเปนบางครั้ง เวนแตประเด็นพฤติกรรมเก่ียวกับการคัดแยกขยะ เชน การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะ
ท่ัวไป การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือนําไปใชประโยชนหรือขายใหเกิดมูลคา พบวาประชาชนมคีวามถ่ีในการปฏิบัติทุกครั้ง

5. กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ
จากการสํารวจขอมูลดานการมีกฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญระบุวามีกฎระเบียบดานการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะของแตละครัวเรือน ในขณะท่ีกฎระเบียบดานอ่ืนๆ
ไดแก กฎขอหามเก่ียวกับการเผาขยะในท่ีโลงแจง  กฎระเบียบเก่ียวกับการคัดแยกขยะกอนการท้ิง  กฎระเบียบหามท้ิงขยะมูล
ฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะนอกจากสถานท่ีซึ่งอบต.ไดจัดไวให และการกําหนดอัตราคาปรับสําหรับผูท่ีละเมิดกฎขอหามตางๆ
ของการจัดการขยะ ประชาชนสวนใหญระบุวาไมมีการบังคับใชกฎระเบียบเหลาน้ี

6. การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ผลสํารวจการมีสวนรวมพบวา ประชาชนสวนมากมีสวนรวมในดานตางๆ อยูในระดับนอยถึงนอยท่ีสุด ยกเวนใน

ข้ันตอนการปฏิบัติและการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถามตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ประเด็นการมีสวนรวม x ̄ S.D. ระดับการมีสวนรวม

1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ วิเคราะหปญหาและ
ความตองการ และจัดลําดับความสําคัญของการแกไขปญหา

2.54 0.17 นอย

2. การมีสวนรวมในการวางแผน และเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงาน

2.33 0.28 นอยท่ีสุด

3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 4.23 0.46 ปานกลาง
4. การมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการแกไขปญหาขยะชุมชน 4.32 0.31 ปานกลาง
5. การมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของภาครัฐ 2.23 0.48 นอยท่ีสุด

เฉลี่ย 3.13 1.05 นอย

7. ความตองการจัดการขยะมูลฝอย
ประชาชนมีความตองการใหอบต. เพ่ิมจํานวนรถเก็บขยะ จํานวนรอบของการเก็บขยะ และตองการเพ่ิมจํานวน

ถังขยะแบบแยกประเภทอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.50 - 4.71 และมีความตองการองคความรูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการคัดแยกขยะ และนําขยะกลับมาใชประโยชนอยูในระดับมาก ในขณะท่ีความตองการมีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ
กลับอยูในระดับปานกลาง ดังแสดงในภาพท่ี 1
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ภาพท่ี 1 ความตองการของชุมชนในดานการจัดการขยะ

8. ประเด็นสัมภาษณ
ประเด็นการสัมภาษณเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม มุงเนนไปท่ีประเด็นความเดือดรอนหรือความ

ตองการในการแกไขปญหาขยะเปลือกกลวยในชุมชน แตผลการสัมภาษณกลับพบวา ประชาชนท้ังหมดระบุวาไมไดรับ
ผลกระทบ หรือรูสึกเดือดรอนรําคาญจากขยะเปลือกกลวยท่ีกองท้ิงไวบริเวณท่ีพักอาศัยแตอยางใด

อภิปรายผล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาขยะท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปนขยะอินทรีย มีปริมาณมากกวา 5 กิโลกรัมตอ

ครัวเรือนตอวัน ซึ่งสอดคลองกับสภาพจริงของพ้ืนท่ี ท่ีผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย
สงผลใหเกิดขยะอินทรียประเภทเปลือกกลวยและเปลือกวัตถุดิบชนิดอ่ืนๆ ท่ีนํามาแปรรูป โดยจากการสัมภาษณเพ่ิมเติม
เก่ียวกับปริมาณขยะเปลือกกลวยท่ีเกิดข้ึนตอครัวเรือนตอวัน พบวามีปริมาณโดยรวมในชุมชนมากถึง 16 ตันตอวันเปนอยาง
ต่ํา ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาใชวิธีการจัดการโดยนําเปลือกกลวยไปทําเปนปุยหมัก โดยเมื่อดูจากขอมูลท่ีไดจาก
การตอบแบบสอบถามในการวิจัยน้ี อาจจะสามารถสรุปไดวา ประชาชนมีความรูความเขาใจในการจัดการขยะอินทรียประเภท
น้ีอยางถูกตอง เน่ืองจากเปลือกกลวยเปนวัตถุดิบท่ีมีอัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ประมาณ 30 ซึ่งอยู
ในชวงท่ีเหมาะสมตอการนํามาทําเปนปุยหมัก และมีองคประกอบของธาตุอาหารท่ีสําคัญสําหรับพืช เชน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม อยูในปริมาณท่ีสูง (Kalemelawa et al., 2012) แตอยางไรก็ตาม จากการท่ีผูวิจัยลงสํารวจในพ้ืนท่ีจริงพบวา
เปลือกกลวยสวนใหญถูกกองท้ิงเอาไวในบริเวณท่ีอยูอาศัยของประชาชน ในลักษณะท่ีไมไดเปนการทําปุยหมักอยางถูกตอง
เน่ืองจากกรรมวิธีการทําปุยหมักอยางถูกตองเพ่ือใหไดปุยหมักท่ีมีคุณภาพน้ัน จะตองมีการตัดหรือสับวัตถุดิบใหมีขนาด
พอเหมาะตอการยอยสลายไดงาย มีการใชวัสดุคลุมกองปุยเพ่ือควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และมีการพลิกกลับกองปุยหรือเติม
อากาศอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหอากาศเขาไปในกองปุยไดอยางท่ัวถึง ทําใหกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียในกองปุยหมัก
เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการเกษตร, 2550) ดังน้ัน การท่ีผูตอบแบบสอบถามระบุวาใชวิธีจัดการกับขยะเปลือก
กลวยโดยการนําไปทําเปนปุยหมักน้ัน อาจเปนเพราะความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนหรือขาดองคความรูเก่ียวกับการทําปุยหมัก
อยางถูกตอง จึงควรมีการนําองคความรูดานการทําปุยหมักจากเปลือกกลวยลงไปถายทอดใหกับชุมชนในภายหลัง

จากผลการประเมินความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งขอคําถามสวนใหญน้ันเก่ียวของกับความรูพ้ืนฐานในการจัดการขยะใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะ และการนําขยะกลับมาใชใหเกิดประโยชน จึงแสดงใหเห็น

0 1 2 3 4 5

เพิ่มจํานวนรถขยะ
เพิ่มรอบการเก็บขยะ
ถังขยะแยกประเภท

ความรูการนําขยะมาใช
ความรูการแยกขยะ

เพิ่มมาตรการตอผูสรางมลพิษ
มีสวนรวมในการแกไขปญหา

มีสวนรวมในการวางแผน
มีสวนรวมกําหนดนโยบาย

มีสวนรวมไดรับผลประโยชน
มีสวนรวมประเมินผล
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วา ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการขยะอยูในระดับท่ีนาพอใจ และจากการพูดคุยสอบถามกับเจาหนาท่ีอบต.
จึงไดทราบวาหนวยงานภาครัฐไดมีการประชาสัมพันธใหความรู มีการรณรงคและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการคัดแยกขยะและนํา
กลับมาใชใหเกิดประโยชนอยูอยางตอเน่ือง ซึ่งการประชาสัมพันธใหความรู และจัดกิจกรรมสงเสริมดังกลาว จะสงผลโดยตรง
ตอการสรางความรูความเขาใจอยางถูกตองแกประชาชน (ชลผกา, 2548) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
ดานการลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวม การนํากลับมาใชประโยชน และการกําจัดขยะ ในภาพรวมแลว
ประชาชนมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง แตในประเด็นพฤติกรรมเก่ียวกับการคัดแยกขยะ เชน การคัดแยกขยะอันตรายออกจาก
ขยะท่ัวไป การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือนําไปใชประโยชนหรือขายใหเกิดมูลคา พบวาประชาชนมีการปฏิบัติทุกครั้ง ซึ่ง
สอดคลองกับผลการประเมินความรูความเขาใจท่ีพบวาประชาชนมีความรูความเขาใจในดานการคัดแยกและนําขยะกลับมาใช
ใหเกิดประโยชนอยูในระดับท่ีนาพอใจ แสดงใหเห็นวาความรูความเขาใจของประชาชนมีสวนสําคัญตอการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติของประชาชน (จรรยา, 2554)

ในสวนของกฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนดานการจัดการขยะ ผลการสํารวจพบวาประชาชนระบุวายังไมมี
กฎระเบียบ ขอบังคับของชุมชนท่ีชัดเจน เวนแตเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะของทางอบต. ท่ีมีการปฏิบัติกันเปน
เวลานานแลว ซึ่งตรงกับขอมูลท่ีไดรับจากทางอบต. ท่ีระบุวายังไมมีการบัญญัติกฎระเบียบ ขอบังคับออกมาชัดเจน แตกําลัง
อยูในระหวางการรางกฎระเบียบตางๆ เพ่ือประกาศใชตอไปในอนาคต ดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูล
ฝอยรวมกับอบต. พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในภาพรวมดานตางๆ อยูในระดับนอยจนถึงนอยท่ีสุด เวนแตดานการมี
สวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการแกไขปญหาขยะ ท่ีพบวาประชาชนสวนใหญมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจในดานความรูความเขาใจและพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน ท่ีพบวา
ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องการคัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชนเปนอยางดี และสวนใหญมีการปฏิบัติเรื่อง
การคัดแยกและนําขยะรีไซเคิลไปขายทุกครั้ง ทําใหประชาชนมีรายไดเสริมจากการขายขยะรไีซเคิล ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐจึง
ควรเสริมสรางความรูความเขาใจ ปรับทัศนคติ จัดกิจกรรมสงเสริม และมีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในดานตางๆ ท่ี
กลาวมาใหมากข้ึนกวาเดิม เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนครบทุกข้ันตอนการมีสวนรวมท้ัง 5 ข้ันตอน (นัยนา,
2557)

จากผลการสํารวจความตองการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน พบวาประเด็นความตองการของประชาชนท่ีอยูใน
ระดับมากท่ีสุด คือ การเพ่ิมจํานวนรอบและปริมาณของรถเก็บขยะ รวมถึงมีความตองการใหอบต. เพ่ิมปริมาณถังขยะแบบ
แยกประเภทใหมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของประชาชนในชุมชนน้ี ท่ีมีความรูความเขาใจในการคัด
แยกประเภทขยะ และมีความถ่ีในการปฏิบัติบอยครั้ง สวนดานความตองการของประชาชนในระดับรองลงมา ไดแก ตองการ
ใหอบต. เสริมสรางความรูความเขาใจดานการคัดแยกขยะและการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชนใหมากข้ึน และตองการมีสวน
รวมในการแกไขปญหาขยะรวมกับอบต.  แสดงใหเห็นวา ประชาชนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือตอการคัดแยกขยะ
และนําขยะกลับมาใชใหเกิดประโยชนเปนอยางดี ดังน้ัน อบต. และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ จึงควรมีการรณรงคและสงเสริม
กิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนอยางตอเน่ือง รวมถึงใหความสําคัญตอการสรางทัศนคติของประชาชนใหเกิดการมีสวนรวม
ตั้งแตกระบวนการคนหาสาเหตุ การวางแผนแกไขปญหา ไปจนถึงการมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนการปฏิบัติ จึงจะนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนตอไป

นอกจากน้ี จากการสัมภาษณเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีพูดคุยกับกลุมตัวอยาง พบวา
ทัศนคติเก่ียวกับการใหความสําคัญกับสุขภาวะดานการจัดการขยะของประชาชนในพ้ืนท่ียังเปนสิ่งท่ีภาครัฐตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษ เน่ืองจากประเด็นเก่ียวกับผลกระทบของประชาชนท่ีมีตอขยะเปลือกกลวยในบริเวณท่ีอยูอาศัย พบวาคําตอบท่ี
ไดรับจากประชาชนท้ังหมด รอยละ 100 ระบุวาไมไดรับผลกระทบใดๆ ท้ังสิ้น ซึ่งจากการวิเคราะหหาสาเหตุและสอบถาม
ขอมูลจากอบต. สามารถสรุปไดวา ประชาชนนาจะเกิดความคุนชินในการปฏิบัติ คือ การกองเปลือกกลวยท้ิงไวบริเวณท่ีพัก
อาศัย จนไมเห็นวาเปนปญหาหรือความเดือดรอนรําคาญใดๆ  นอกจากน้ี กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยลงสัมภาษณยังเปนกลุม
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ผูประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยท่ีเปนผูทําใหเกิดขยะอินทรียเหลาน้ี  คําตอบท่ีไดรับจึงเปนลักษณะเดียวกัน
ท้ังหมด ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐท่ีดําเนินงานดานสาธารณสุขจึงควรมีการใหความรูและปรบัทัศนคติของประชาชนใหเห็นความสําคัญตอ
การจัดการขยะอินทรียเหลาน้ีอยางถูกตองตอไป

สรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยในชุมชนตําบลหนองตูม อําเภอกง

ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สวนใหญมีความรูความเขาใจและมีการปฏิบัติในดานการคัดแยกขยะอยูในเกณฑดี เน่ืองจากมีการคัดแยกขยะรี
ไซเคิลเพ่ือนําไปขาย คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะท่ัวไป และไมท้ิงเปลือกกลวยรวมกับขยะท่ัวไป โดยประชาชนระบุวามีการนํา
เปลือกกลวยมาทําปุยหมัก แตประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการทําปุยหมักอยางถูกตอง ซ่ึงควรเปนหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ
ท่ีตองมีการใหความรูความเขาใจแกประชาชนอยางถูกตองตอไป ในดานการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการคนหาปญหาและ
สาเหตุ การวางแผน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอยถึงนอยท่ีสุด มีเพียงการมีสวนรวมในการปฏิบัติและการรวมรับ
ผลประโยชนจากการแกไขปญหาขยะเทาน้ันท่ีอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงประเด็นการมีสวนรวมน้ี เปนส่ิงท่ีหนวยงานภาครัฐควรให
ความสําคัญและปรับทัศนคติของประชาชนใหเกิดการมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ประชาชนสวนใหญยังมีความตองการใหอบต.
เพ่ิมรถเก็บขยะและรอบของการเก็บขยะ ตองการใหอบต. เพ่ิมจํานวนถังขยะแบบแยกประเภท และตองการใหอบต. ใหความรูดานการ
คัดแยกขยะและการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน แสดงใหเห็นวาประชาชนมีการต่ืนตัวและเกิดการมีสวนรวมในเรื่องของการคัดแยก
และนําขยะกลับมาใชใหเกิดประโยชน หนวยงานภาครัฐจึงควรมีการจัดกิจกรรมรณรงคอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการสงเสริมการปฏิบัติ
ของชุมชนท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นไป ขอมูลจากการวิจัยในครั้งน้ี สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ดานการจัดการขยะของชุมชนตําบลหนองตูม เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมจากชุมชนได
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แนวการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเร่ือง การสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต  เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมการสราง
เครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต และเพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใชกลุมตัวอยางที่ไดจากการกําหนดขนาด โดยใช
ตารางสําเร็จรูปของทาโรยามาเน (Yamane) จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนานํามาแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการทดสอบ t-test
สถิติ F – test สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชกลุมตัวอยางที่ไดจากวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และทําการสนทนากลุม (Focus group)
วิเคราะหขอมูลที่ไดมาดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาแลวสรุปผลเปนความเรียง ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมการสรางเครือขาย ทาง
การศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต ทั้งหมด 4 ดาน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ค าเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการ
บริหารทั่วไป รองลงมาตามลําดับ คือ ดานการบริหารงานบุคคล  ดานวิชาการ และดานงบประมาณ  เปรียบเทียบการมีสวนรวมการสรางเครือขาย
ในชุมชนตําบลบึงทับแรต พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได เปนปจจัยที่สงผลตอการการสรางเครือขายทางการศึกษา
อยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเพศ เปนปจจัยที่ไมสงผลตอปจจัย
การสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษา แนวทางในการสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต จากการสัมภาษณ
และสนทนากลุมพบวา ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน
การบริหารงานทั่วไป โดยจะเร่ิมตองเร่ิมตนต้ังแตกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมนําสูการเปล่ียนแปลงที่ดี โดยประชาชนจะตองเขามามีสวนรวม
ในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา อีกทั้งยังอาจเขามาในรูปแบบของปราชญชาวบาน วิทยากร หรือผูใหความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น เมื่อมี
การวางระบบตางๆที่ดีแลว ก็จะยอมนํามาซ่ึงเครือขายทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนตอไป

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,

822 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

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
การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย มนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคาของครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ มนุษยหรือชนในชาติไดรับการศึกษามากนอยเพียงใด ยอมหมายถึง การพัฒนาชุมชน สังคม และของแตละประเทศมีมาก
ขึ้นเพียงน้ัน เม่ือโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยท่ีตางใหความสําคัญในสิทธิและหนาท่ีของแตละบุคคลอยางเทาเทียมกัน ท่ีมีกลไกการมีสวนรวมเปน
พลังสําคัญ แตละประเทศจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ วิธีการพัฒนาการจัดการศึกษาจึง
ถูกนํามาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางหลากหลาย ท้ังท่ีเปนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามแตบริบทของชุมชน สังคม และประเทศน้ันๆ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกรในชุมชนและสังคม ซ่ึง
หมายรวมถึงความเปนทองถิ่นของแตละประเทศน้ันๆ มีมากขึ้น

จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณชุมชนในเบ้ืองตนพบวา เยาวชนในวัยเรียนมักจะประสบปญหาใกลเคียงกันเชน ปญหาครอบครัว
การหยารางระหวางผูปกครอง หรือแมกระท่ังการเกิดชองวานระหวางวัย การติดเพ่ือหรือแมกระท่ังพฤติกรรมเบ่ียงเบนตางๆ ปญหา
ตางๆสามารถสรางผลกระทบใหกับการเรียนของเยาวชนกลุมดังกลาวใหกลายเปนเยาวชนมีปญหา นอกจากปญหาเยาวชนแลวปญหา
อีกประการหน่ึงคือปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอยางไปเต็มศักยภาพ อาจกลาวไดวาเยาวชนซ่ึง
ตอไปจะเปนกําลังหลักของประเทศชาติ จึงมีความจําเปนจะตองเรียนรูกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก โดยตอง
ประพฤติปฏิบัติตนตามหนาท่ีของเยาวชน ต้ังใจศึกษาหาความรู มีระเบียบวินัยกับตนเอง เปนคน ดีของสังคม และไมสรางความ
เดือดรอนใหแกตนเองและผูอื่น เปนคนเกง และเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพของสังคมตอไป

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษา เรื่องการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวน
รวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ กําแพงเพชร เพ่ือท่ีจะตองการศึกษาระดับการมีสวนรวมในภาคประชาชนตอการสราง
เครือขายทางการศึกษา อีกท้ังยังตองการทราบถึงการปจจัยท่ีสงผลหรือเปรียบเทียบการมีสวนรวม และท่ีสําคัญผูวิจัยยังตองการศึกษา
แนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายของตําบลบึงทับแรต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมการสรางเครือขายในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมการสรางเครือขายในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอ

ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือตองการใหไดรับขอมูลท้ังเชิงประจักษและความลุมลึกทางเน้ือหาโดย

มีข้ันตอนตอไปน้ี
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากรไดแก ประชาชนในเขตตําบลบึงทับแรต จํานวน 2,480 คน กลุมตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณโดยตาราง
สําเร็จรูปของTaro Yamane จํานวน 340 คน (แตท้ังน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน ท้ังน้ีเพ่ือ
สะดวกในการเก็บขอมูล สะดวกในการคํานวณ และสะดวกในการแทนคา) และจากการสัมภาษณคณะครูโรงเรียนในเขตตําบล
บึงทับแรตดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง จํานวน 10 คน รวมท้ังมีสนทนากลุมการสนทนากลุมประชาชนตําบลบึงทับแรต จํานวน
10 คน

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยเปนการศึกษาถึงขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม และไดศึกษาถึงแนวการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

แบบสัมภาษณผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured interview) โดยสัมภาษณ คณะครู
โรงเรียนในเขตตําบลบึงทับแรต และทําการสนทนากลุมประชาชนตําบลบึงทับแรต

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลดวยตนเอง ผูวิจัยนําแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดกลับคืนมาท้ังหมดมาวิเคราะห

โดยใชวิธีทางสถิติจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยการใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล
โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใชสถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยตามคุณลักษณะสวนบุคคลโดยใชสถิติวิเคราะหดังน้ี กรณีตัวแปรอิสระมี 2 กลุม ใชการทดสอบคา T-test กรณีตัว
แปรอิสระมีมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ดวยสถิติ F – test

ผลการวิจัย
1.จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ระดับ
การศึกษาสูงสุด อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สถานภาพสวนใหญสมรสแลว ประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก และรายไดท่ี
พบมากท่ีสุดคือ 5000 ตอเดือน

2.การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมตอการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

แนวทางการมีสวนรวม x S.D. แปรผล
1. ดานวิชาการ 3.89 0.55 มาก
2. ดานงบประมาณ 3.86 0.62 มาก

3. ดานการบริหารงานบุคคล 3.94 0.59 มาก

4. ดานการบริหารท่ัวไป 4.13 0.57 มาก
รวม 3.96 0.58 มาก

โดยภาพรวมท้ังหมด 4 ดาน  อยูในระดับ มีคาเฉลี่ย (x =3.96,S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คาเฉลี่ยสูงสุด
คือดานการบริหารท่ัวไป มีคาเฉลี่ย (x =4.13,S.D.=0.57) รองลงมาตามลําดับ คือ ดานการบริหารงานบุคคล  มีคาเฉลี่ย
(x = 3.94, S.D.= 0.59) ดานวิชาการ มีคาเฉลี่ย (x = 3.89, S.D.=0.55) และดานงบประมาณ 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 ท้ังหมด 4 ดาน พบวา
ดานการบริหารท่ัวไป รองลงมาตามลําดับ คือ ดานการบริหารงานบุคคล  ดานวิชาการ และดานงบประมาณ และใน

สวนของรายขอในแตละดาน พบวา ความคิดเห็นตอการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ท้ังหมด 4 ดาน พบวา โดยภาพรวม

ดานวิชาการ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเนน

ในดานคุณธรรมจริยธรรมหรือเปนวิทยากรนํานักเรียนเขาปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณิกา สี
สะอาด ท่ีไดจัดทําในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  พบวา การพัฒนาใหเด็กสามารถ เติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิตท่ีตอองเริ่มตั้งแตแรกเกิด โดย
การปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอการรับรู เรียนรู และ มีความสามารถในการแสวงหาความรู กลั่นกรองขอมูล เลือกใชและ
นํามาใชในสถานการณท่ีตนตอองการไดอยางเหมาะสม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ทําให
จําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของงาน วิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พุทธศักราช 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให
สถานศึกษาให มากท่ีสุดดวย เจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระคลองตัวรวดเร็วสอดคลองกับความตอ
องคการของผูเรียนสถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล
ประเมินผลรวมท้ังวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิศักด์ิ แกวทา ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
แนวทางการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร  มีดังน้ีคือ 1) ดานการ
บริหารท่ัวไป พบวา  สถานศึกษาตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการประจําปใหเพียงพอ และจัดทําแผนงบประมาณ
อยางเหมาะสมขอสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเสนอเปนโครงการรวม 2) ดานบุคลากรพบวาครู
และบุคลากรทางการ ศึกษา ตองมีการพัฒนาตนเองดาน คุณธรรม จริยธรรม และตอง มีสวนรวมในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการจัดกิจกรรม 3) ดานการจัดกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบวา สถานศึกษาตองมีแผนงาน โครงการ
เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสม ชัดเจน และปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว  4) ดานการติดตามและ
ประเมินผล พบวา สถานศึกษา ควรแตงตั้งคณะกรรมการตอง ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนใหชัดเจน เหมาะสม

ดานงบประมาณ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีสวนรวมหรือสนับสนุนในการจัดหารายไดในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆของโรงเรียน เชน ทอดผาปา ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิศักด์ิ แกวทา ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง
1. แนวทางการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร มีดังน้ีคือ 1) ดานการ
บริหารท่ัวไป พบวา  สถานศึกษาตอง  จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการประจําปใหเพียงพอ และจัดทําแผนงบประมาณ
อยางเหมาะสมขอสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเสนอเปนโครงการรวม 2) ดานบุคลากรพบวาครู
และบุคลากรทางการ ศึกษา ตองมีการพัฒนาตนเองดาน คุณธรรม จริยธรรม และตอง มีสวนรวมในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการจัดกิจกรรม 3) ดานการจัดกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบวา สถานศึกษาตองมีแผนงาน โครงการ
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เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสม ชัดเจน และปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว  4) ดานการติดตามและ
ประเมินผล พบวา สถานศึกษา ควรแตงตั้งคณะกรรมการตอง ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนใหชัดเจนเหมาะสม

ดานบริหารงานบุคคล
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและ

กําลังใจแกบุคลากร เชน รวมแสดงความยินดีกับครูท่ีเขารับตําแหนงใหมและรวมงานเลี้ยงสงครูท่ีโยกยายหรือเกษียณอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมพงษ เกษมสิน(2517:129) ใหความหมายวา การบริหารงานบุคคลเปนการจัดการ
เก่ียวกับบุคคลนับตั้งแตการสรรหาบุคคลเขาทํางานการบํารุงรักษา จนกระท่ังพนไปจากการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันแนวคิด
ของ ภิญโญ สาทร (2526:267) ใหความหมายวาการบริหารงานบุคคลคือ การใชคนใหไดผลดีท่ีสุดโดยใชเวลานอยท่ีสุด
สิ้นเปลืองเงิน และวัตถุในการทํางานน้ันๆไดนอยท่ีสุดในขณะเดียวกันคนทองท่ีเราใชเวลาน้ันมีความสุขมีความพอใจท่ีจะให
ผูบริหารใชพอใจท่ีจะทํางานตามท่ีผูบริหารตองการหรืออีกนัยหน่ึงคือการใหบรรดากิจกรรมตางๆของผูใหการศึกษาดําเนินไป
ดวยดีและเกิดประโยชนสมควรมุงหมายของการศึกษาโดยอาศัยเทคนิคของการคัดเลือกบุคคลท่ีเขามาทํางานใหเหมาะสมและ
เทคนิคในการพัฒนาบุคคลท่ีมีอยูแลวใหมีความรูความสามารถท่ีจะทํางานใหเกิดประโยชนขณะเดียวกันก็สงเสริมใหคนหลาย
คนมีความเจริญ กาวหนาและไดรับผลตอบแทนท่ีเปนท่ีพอใจและมีความสุขในการทํางาน และสอดคลองกับแนวคิดของ
บรรจง อภิรติกุล (2527:9) ใหความหมายวาการบริหารงานบุคคลคือการจัดการท่ีเก่ียวของกับบุคคลในองคการโดยเริ่มตั้งแต
การวางแผนกําลังคนการสรรหาการสรางการโยกยายการพัฒนาการฝกอบรมใหประโยชนตอบแทนการบริหารการสราง
สัมพันธภาพกับคนงานตลอดจนการรักษาระเบียบวินัย และยังสอดรับกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ (2542:40) กลาววา
กระบวนการบริหารบุคคลประกอบดวย 7 ประการคือ1. การออกแบบงานและการวิเคราะหงานเพ่ือจัดตําแหนงงานคือ
ข้ันตอนท่ีตอเน่ืองจากการกําหนดเปาหมายขององคการท่ีจะมาถึงข้ันแรกของการบริหารงานบุคคลคือการวางแผนองคการ
และการออกแบบงานจะเปนหัวใจสําคัญท่ีสุดของกิจกรรมท่ีตองทําในข้ันตอนน้ี  2. การวางแผนกําลังคนคือข้ันตอนของการ
วิเคราะหหรือเพ่ือทราบชนิดและจํานวนของตําแหนงงานและบุคลากรท่ีตองการเพ่ือจัดหากําลังแผนกําลังคนขององคการการ
ซึ่งจะนําไปสูการเริ่มตนข้ันตอนแรกของการหาคนมาบรรจุ 3. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานคือกรรมวิธีการสรรหาบุคคล
เพ่ือใหไดบุคคลท่ีพึงประสงคท่ีสุดและมีวิธีการคัดเลือกคนเพ่ือใหพนักงาน ไดคนท่ีดีท่ีสุดมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามจํานวน
ตําแหนงงานตางๆ 4. การปฐมนิเทศพนักงานและการ ประเมินผลการปฏิบัติงานคือข้ันตอนท่ีตอเน่ือง  จากตอนท่ี 2 ท่ีตองเริ่ม
สงมอบคนเขาทํางานดวยกิจกรรมซึ่งประกอบดวยข้ันตอนแรกท่ีตองทําคือการแนะนําเพ่ือนบรรจุหรือการปฐมนิเทศหลังจาก
ไดทราบจากผลการปฏิบัติงานแลวเพ่ือสงเสริมและแกไขปญหาอัน อาจเกิดจากความแตกตางของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ก็จะดําเนินการพิจารณาและเลื่อนเงินเดือนหรือลดตําแหนงงานหรือโยกยาย 5. การอบรมและการพัฒนาคือข้ันตอนท่ีเปน
หนาท่ีสําคัญท่ีตองมีอยูตลอดเวลาทุกขณะท่ีมีทรัพยากรมนุษยทํางานอยูหรือเรียกวาการอบรมหรือฝกอบรมและ การพัฒนาซึ่ง
หมายถึงกิจกรรมทางการบริหารงานบุคคลท่ีตองจัดทําข้ึนเพ่ือสงเสริมความรูความสามารถตลอดจนการทํางานใหมีมากข้ึนใน
ตัวบุคคลโดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการใหมๆและเง่ือนไขของปจจัยสภาพแวดลอมอ่ืนๆตลอดจนการชวยใหบุคลากรมี
ความกาวหนาและทันตอการเปลี่ยนแปลง 6. การจายคาตอบแทนคือกิจกรรมดานการจายคาตอบแทนบุคลากรดวย
ผลประโยชนตางๆเพ่ือใหบุคลากรไดรับความพึงพอใจมากสมควรและเพียงพอในระดับความสามารถและการสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากรใหเกิดกําลังในการปฏิบัติงานทําใหผลผลิตสูงข้ึนกับองคกร 7. การทํานุบํารุงรักษาการดานสุขภาพความ
ปลอดภัยและแรงงานสัมพันธเพ่ือตอการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคลากรกับองคกรตองดูแลสุขภาพอนามัยความ
ปลอดภัยซึ่งองคการตองคํานึงถึงดานน้ีตามสมควรเพ่ือประโยชนท้ังหมดพลากรและองคการและเสริมสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาทุกระดับซึ่งกิจกรรมน้ีจะตองคอยปกปองและแกไขดูแลเอาใจใสตลอดเวลามีระบบ
ของการเจรจาระหวาง ท้ังสองฝายใหตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีดีตอกันท้ังน้ีเพ่ือความราบรื่นในการประสานงานรวมกันท้ังองคการ

ดานบริหารงานท่ัวไป
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อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีสวนรับรูเรื่องราวและรวมกันประชาสัมพันธของ
โรงเรียน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิติมา ปรีดีดิลก (2532:253) กลาววาความสัมพันธระหวาง
สถาบันการศึกษากับชุมชนจะดําเนินไปดวยดีไมไดถาขาดการประชาสัมพันธท่ีดีดังน้ันการประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับวิทยาลัยและหลักการประชาสัมพันธท่ีดีมีลักษณะดังน้ี 1. ผูรวมงานตองเขาใจเปาหมายและหนาท่ีของวิทยาลัยในการ
จัดการศึกษาอยางแจมแจง 2. ผูทํางานประชาสัมพันธจะตองทราบกฎหมายและระเบียบตางๆและอํานาจหนาท่ีการศึกษาท่ี
ตนมีอยู 3. โครงการประชาสัมพันธตองครอบคลุมชุมชนท้ังหมด 4. ตองมีแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาว 5. คนสําเร็จในการ
ดําเนินงานของสถาบันการศึกษาข้ึนอยูกับความเช่ือถือท่ีประชาชนมีตอสถาบัน

สรุปผลการวิจัย
แนวทางการการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต ถือเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ี

ประชาชนและโรงเรียนจะตองทํางานรวมกัน เพราะจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม จากการสัมภาษณ
และการสนทนากลุมประชาชน ซึ่งผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี การสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมใน
ชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ประชาชนในเขตตําบลบึงทับแรต จังหวัดกําแพงเพชร มี
ความระดับการมีสวนรวมตอแนวทางการสรางเครือขาย ท้ัง 4 ดานไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับมาก สวนการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลท่ีสงผลตอการสราง
เครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได สงผลตอปจจัยการสรางเครือขายทางการศึกษา
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนเพศ ไมสงผลตอปจจัยการสรางเครือขายทางการศึกษา แตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการตอปจจัยการสรางเครือขายทางการศึกษา จาก
การสัมภาษณและสนทนากลุม พบวา

ดานวิชาการ พบวา การกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรมน้ัน มีชาวบานและพระภิกษุสงฆ ในเขต
ตําบลบึงทับแรต ไดเขามามีสวนรวมคือ ในสวนของพระภิกษุสงฆน้ัน ทานไดเขามาสอนและบรรยายในเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรมเก่ียวกับการใชชีวิตในวัยเรียน และการเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ นอกจากน้ันยังมีปราชญชาวบาน
ในดานตางๆ เขามามีสวนรวมในการถายทอดองคความรูดานตางๆ เชน การทําเศรษฐกิจพอเพียง การถายทอดภูมิปญญาการ
ทําไมกวาดดอกหญา และการเพาะเห็ด เปนตน ท้ังน้ีเพ่ือเปนการบูรณาการระหวางโรงเรียนกับชาวบานในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการ
ถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน อีกท้ังการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เชน กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันสําคัญศาสนา
การแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวทางโรงเรียนไดจัดข้ึนมาโดยใหชาวบานหรือผูปกครองเขามามีสวน
รวมกับนักเรียนเพ่ือใหเกิดความใกลชิดและผูกพันกันยิ่งข้ึน เชน การแสดงละครจากนักเรียนเพ่ือใหผูปกครองไดรับชม การจัด
กิจกรรมเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ ในดานงบประมาณ ทางโรงเรียนในเขตตําบลบึงทับแรต ไดจัด
กิจกรรมสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในดานงบประมาณ คือ การทอดผาปาของทางโรงเรียน จัดข้ันเพ่ือสบทบทุนใน
กิจการตางๆ ซึ่งบางครั้งงบประมาณของทางโรงเรียนอาจจะไมเพียงพอ จึงจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมน้ีข้ึนมาเพ่ือใหชาวบานมี
สวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนซึ่งบางครั้งงบประมาณของทางโรงเรียนอาจจะไมเพียงพอ ตลอดจนทางโรงเรียนก็ยังได
ทําตารางการแสดงคาใชจายเงิน เพ่ือใหชาวบานและผูปกครองทราบอีกดวยท้ังน้ี เพ่ือกอใหเกิดการบริหารงบประมาณอยาง
โปรงใส ในสวนดานการบริหารงานบุคคลทางโรงเรียนไดจัดใหมีการประชุมครู ผูปกครอง โดยลักษณะกิจกรรมจะเปนการ
รายงานผลการเรียน และรายงานพฤติกรรมของนักเรียนระหวางภาคเรียน ท้ังน้ีเพ่ือใหผูปกครองไดทราบถึงพฤติกรรมของ
นักเรียนวานักเรียนคนใดมีพฤติกรรมเปนอยางไร เพ่ือท่ีจะชวยกันสอดสองดูแลนักเรียนตอไป อีกท้ังยังเปนความรวมมือกันใน
ดานการวางแผนอนาคตของนักเรียนเพ่ือท่ีจะเขาศึกษาในระดับสูงตอไปนอกจากน้ันประชาชนยังเขามามีสวนรวมในดานขวัญ
และกําลังใจแกคณะครูท่ีเกษียณ โยกยายหรือเขารับตําแหนงใหม อาทิ การแสดงมุทิตาจิตกับอาจารยท่ีเกษียณ และการเลี้ยง
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ตอนรับอาจารยใหม และดานการบริหารงานท่ัวไป ทางโรงเรียนไดฝกใหนักเรียนมีจิตอาสา โดยทางโรงเรียนจะจัดทีมนักเรียน
เพ่ือไปชวยงานดานฌาปนกิจของคนใน  ตําบลบึงทับแรต โดยจะทําหนาท่ีในการเสิรฟนํ้า แจกดอกไมจันทน เปนตน ท้ังน้ีก็เพ่ือ
เปนการยกระดับจิตใจใหนักเรียนมีจิตสาธารณะใหมากยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะหคนชรา ภายใตความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นท่ีสําคัญและคนพบจากการศึกษาท่ีเสนอแนะ ดังน้ี
1.1 ดานวิชาการ การรวมสงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีแกโรงเรียน

ถือเปนการเปดโลกทัศนใหกับผูเรียนไดรูสถานการณจริงและยังสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันท่ีวาดวยการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี21 แตก็ยังไมเพียงพอท่ีจะใหนักเรียนรูและเขาใจฝายเดียว โรงเรียนจะตองเพ่ิมชองทางจากโลกสารสนเทศใหกับ
ผูปกครองใหมากข้ึนอาจจะปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมเชน การสรางกลุมLine ระหวางโรงเรียนและกลุมผูปกครอง หรือการทํา
Facebook โรงเรียนเพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมขาวสารตางๆของโรงเรียน

1.2 ดานงบประมาณ เงินถือวาเปนปจจัยสําคัญท่ีใชในการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะปฏิบัติงานหนวยใดก็ตาม
ลวนก็จะตองใชเงินท้ังสิ้น โดยเฉพาะการใชเงินในภาคการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนถือเปนเรื่องท่ีประสบปญหาดานน้ีเปน
อยางมาก ทางโรงเรียนจะตองหางบประมาณมาสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับเด็กในโรงเรียนไมวาเด็กในโรงเรียนจะมี
มากหรือมีนอยก็ตาม แตงบประมาณของภาครัฐมีจํากัดซึ่งไมสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน โรงเรียนควรรวมมือกับ
ชาวบานในการสรางศูนยวิสาหกิจในชุมชนเพ่ือใหเกิดรายได อาทิ ใหชาวบานเปนพ่ีเลี้ยงในการประกอบอาชีพ เชนการเพาะ
เห็ด การประดิษฐดอกไมจันทน ฯลฯ และมีเงินกองทุนแลวคณะกรรมการกองทุนควรจะมีท้ังครู ชาวบาน และนักเรียน เพ่ือให
เกิดความโปรงใส และงายตอการตรวจสอบการใชงบประมาณของโรงเรียนอีกดวย

1.3 ดานการบริหารงานบุคคล ในดานการบริหารงานสวนบุคคลภาคประชาชนอาจจะเขาไปมีสวนรวมโดยตรงไมได
มากนัก แตอาจจะเขามาในรูปแบบของการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร เชน รวมแสดง
ความยินดีกับครูท่ีเขารับตําแหนงใหม และรวมงานเลี้ยงสงครูท่ีโยกยาย หรือเกษียณ เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธระหวาง
ประชาชนในพ้ืนท่ีและครูในโรงเรียน

1.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทางโรงเรียนควรจะจัดกีฬาสานสัมพันธระหวางผูปกครองกับนักเรียนใหมากข้ึน อีก
ท้ังควรจัดกิจกรรมรวมกันกับชาวบาน อาทิ การจัดงานประเพณีลอยกระทง การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบล และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา อีกท้ังผูปกครองเองก็ควรเอาใจใสดูแลบุตรหลานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนอีกดวย

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการจัด

การศึกษาตอไป
2.2 ควรสรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพผูปกครองในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการ

ดําเนินงานรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครองโดยผานกระบวนงาน สื่อสารผานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
และ ชมรมผูปกครองท้ังแบบทางการและไมเปนทางการ รวมกันพัฒนาและสงเสริมผูเรียนในการเรียนรู ท้ังในและนอก
หองเรียน จนเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูปกครองและครูประจําช้ัน พัฒนาผูปกครองใหมีความรูความสามารถในการสราง
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ความรูใหกับผูเรียนตามหลักสูตรรวมท้ังการประเมินผลการเรียนรูและดานคุณลักษณะ และการจัดตั้งเครือขายชมรม
ผูปกครองอยางเปนรูปธรรม

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอ

ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร” ขอขอบพระคุณคณะครูท้ัง3โรงเรียนในเขตตําบลบึงทับแรต ประชาชน และพนักงาน
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงทับแรต ท่ีใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ และสนทนากลุม

ขอขอบพระคุณหนวยงานสํานักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ ท่ีไดมอบทุนวิจัยอันเปนประโยชนยิ่งแกผูวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีน้ี
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การพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยของกลุมผลิตภัณฑชุมชนท่ีผลิตโดย
กลุมผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ

DEVELOPMENT OF MARKETING MIX MODEL TO INCREASE COMMERCIAL VALUE FOR
ELDERLY’S PRODUCT AT KEGNOI SUBDISTRICT, PETCHABOON PROVINCE

พัสกร  ลี้วิศฺษฏพัฒนา1* ธนพร รงัสิกรรพุม2 และ มนสิการ  พงษพานิช3

1,2คณะวิทยาการจัดการ 3ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก
*corresponding author e-mail : Passakorn_che@yahoo.com

บทคัดยอ
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

บริบทชุมชน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานรูปแบบสวนประสมทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยผูสูงอายุใน
ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยผูสูงอายุในตําบล
เข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ นําไปสูการสรางรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุ จัดทํานโยบายการสงเสริมดานการผลิตและการตลาด
ใหแกกลุมผูสูงอายุในชุมชนตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ โดยวิธีการแจกแบบสอบถามเพ่ือสํารวจระดับความพึงพอใจดาน
สวนผสมทางการตลาด และทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีทํางานเก่ียวของกับผูสูงอายุ เพ่ือรับทราบถึงสวนประสมทาง
การตลาดของผาปกลายมง และทําการตรวจสอบขอมูลท้ังสองดานเพ่ือการพัฒนาท่ีตรงกลุมเปาหมาย พบวาผาปกลายมงไมมี
ตราสินคา ควรพัฒนาตราสินคาใหมีเอกลักษณ และพัฒนารูปแบบสินคาใหหลากหลาย ลูกคาตองการใหมีการตอรองราคาได
เพราะมีราคาท่ีสูงเกินไปสําหรับคนท่ัวไป หาซื้อไดงายและสะดวก ปจจุบันทางกลุมไมมีการจัดโปรโมช่ันการขาย

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ  กลุมอาชีพ  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 เน่ืองจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอยาง
ตอเน่ือง เปนผลสืบเน่ืองมาจากเทคโนโลยีทางดานการแพทยพัฒนามากข้ึน ทําใหประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวข้ึน (การ
เขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย, ชมพูนุท พรหมภักดิ์ 2556) โดยประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุแลวตั้งแต
ป 2548 เพราะมีสัดสวนประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เปนจํานวน 10.4% ของจํานวนประชากรท้ังหมด โดยอางอิงจาก
คําจํากัดความสังคมผูสูงอายุขององคการสหประชาชาติ (UN) ท่ีกลาววาสังคมผูสูงอายุตองมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 60 ป
ข้ึนไป เปนสัดสวนเกิน 10% และยังคาดการณวาในอีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป
มากกวา 20% และจะถูกพิจารณาวาเปนสังคมผูสูงโดยสมบูรณ (Aged Society)

ดังน้ันประเทศไทยควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับการเปนสังคมแหงผูสูงอายุน้ี โดยเมื่อมีคนแกหรือคนชรามากข้ึน
สัดสวนคนทํางานจะลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง สงผลใหรายไดของประเทศลดลงเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผูสูงอายุตองเกษียณจากงานท่ีทําอยู ทําใหไมมีรายได ตองอาศัยรายไดจากทางอ่ืน โดยผูสูงอายุรอยละ 80-90 ไดรับ
การเก้ือหนุนดานการเงินจากครอบครัว (สํานักงานสถิติแหงชาติ ,2557)

ชุมชนตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ เปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการทําวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนารายไดของผูสูงอายุ
จากการท่ีทางทีมวิจัยลงสํารวจพ้ืนท่ีตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาประชากรเปนชาวไทยภูเขาเผามงมี
อาชีพทางการเกษตร ทําการเพาะปลูกหลากหลายชนิด เชน ขาว ขาวโพด ขิง ขาวไร กะหล่ําปลี แครอท กระชายดํา กระชาย
ขาว ไมผล ระบบการเกษตรของตําบลเข็กนอยอาศัยนํ้าฝนจากธรรมชาติเปนหลัก นอกจากน้ียังมีการเลี้ยงสัตว ท่ีนับวาเปน
อาชีพท่ีดีอยางหน่ึงของเกษตรกร หากทําการเพาะปลูกแลวไมไดผล หรือไดรับความเสียหายจากภาวะฝนแลง หรือนํ้าทวม
และแมวาจะไมเปนรายไดมากนัก ก็ยังพอบรรเทาความเดือดรอนลงได สัตวท่ีนิยมเลี้ยงคือ วัว หมู ไก เปน เปนตน

จํานวนประชากรผูสูงอายุของตําบลเข็กนอยแบงออกเปน 3 ชวงอายุ ดังน้ี ผูสูงอายุท่ีมีชวงอายุ 60-70 ป มีจํานวน
447 คน ชวงอายุ 70-80 ปมีจํานวน 260 คน ชวงอายุ 81-90 ป มีจํานวน 30 คน และผูสูงอายุท่ีมีจํานวน 100 ปข้ึนไปมี
จํานวน 1 คน ท้ังตําบลเข็กนอยมีผูสูงอายุรวมท้ังหมด 738 คน จากจํานวนประชากรท้ังหมด 14,918 คน คิดเปนรอยละ 4.95
ของจํานวนประชากรท้ังหมด จากการสัมภาษณเชิงลึกกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย และนักพัฒนาสังคมพบวา
ปญหาท่ีเกิดข้ึนทางดานรายไดของผูสูงอายุของตําบลเข็กนอยเกิดจากการท่ีประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผามง จึงไมมี
ใครไดมีโอกาสประกอบอาชีพราชการเน่ืองจากติดปญหาทางเรื่องสัญชาติ รายไดหลักจึงมาจากการทําเกษตรกรรมเปนหลัก
ทางเดียว ถาหากสภาพทางกายไมสามารถเอ้ืออํานวยเรื่องการทําเกษตรกรรมแลว จะสงผลใหผูสูงอายุมีความเสี่ยงเรื่องรายได
เน่ืองจากไมมีเงินบําเน็จหรือบํานาญคอยสนับสนุน จะมีเพียงแตเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุคอยสนับสนุนในแตละเดือนเทาน้ัน
แตก็จะไดในจํานวนท่ีนอยไมเพียงพอตอการดํารงชีพในแตละเดือน ถึงแมวาทางสมาชิกในครอบครัวของชาวไทยเผามงจะ
คอนขางดูแลเก้ือกูลกันอยางเหนียวแนนภายในครอบครัว แตในปจจุบันสภาพสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป คนรุนใหมของชาวไทย
เผามงไดมีการเดินทางเขามาทํางานเพ่ือหาเงินในตัวเมืองมากข้ึน ผูสูงอายุจึงมีแนวโนมท่ีตองอาศัยอยูตามลําพังภายในตําบล
เข็กนอย

นอกจากการประกอบอาชีพในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุชาวเข็กนอยแลว ทางองคการบริหารสวนตําบลไดจัดกลุม
การทํากิจกรรมในผูสูงอายุข้ึนเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีเสริมจากการทําเกษตรกรรมท่ีเปนงานหลัก ไดแก การปกผาท่ีทํามาจาก
ใยกัญชง การทําผาเขียนเทียน การทําไมกวาด การสานเบาะรองน่ังเกาอ้ีท่ีทํามาจากพลาสติก การตีมีดท่ีในปจจุบันมีผูสูงอายุ
เพียงไมก่ีคนท่ีสามารถทําไดและไมมีลูกหลานคอยสืบทอด แตงานอดิเรกเหลาน้ีของผูสูงอายุจะไมไดทําเปนรายไดหลัก
เน่ืองจากผลิตภัณฑท่ีไดจะมีปญหาเรื่องชองทางการขาย ไมมีตลาดมารองรับ สวนใหญจึงเปนการทําข้ึนเพ่ือใชกันเองใน
ครัวเรือนและขายไดเพียงเล็กนอย
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ทางทีมวิจัยไดเห็นศักยภาพของผูสูงอายุในตําบลเข็กนอย เน่ืองจากมีภูมิปญญาท่ีหาไดยาก มีความถนัดทางดานการ
ทําผาเขียนเทียน ผาปกลายมงไดอยางสวยงามและมีเอกลักษณท่ีนอยคนนักจะทําได หรือแมกระท่ังการสานเบาะรองน่ังท่ีตอง
ใชฝมือในการออกแบบใหเกิดลวดลายท่ีสวยงาม รวมถึงความรูดานการทํามีดท่ี ณ ปจจุบันมีผูสูงอายุเพียงไมก่ีคนท่ีสามารถทํา
ไดและไมมีการสืบทอดใหกับลูกหลานแลว จึงเปนจุดท่ีทางทีมวิจัยมองเห็นศักยภาพท่ีเปนเอกลักษณตรงน้ีของผูสูงอายุตําบล
เข็กนอย และมีความตองการผลักดันและสงเสริมศักยภาพเหลาน้ันใหโดดเดนข้ึนมา โดยการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด
เพ่ือเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยผูสูงอายุ และสงเสริมชองทางการจัดจําหนายใหแกสินคาท่ีผลิตข้ึนโดย
ผูสูงอายุโดยจัดทําเปนนโยบาย เพ่ือเปนแนวทางใหผูสูงไดมีรายไดเสริมเพ่ิมข้ึนจากการทําเกษตรกรรม เปนการลดอัตราความ
เสี่ยงดานรายไดและลดการพ่ึงพิงจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึงลดปญหาซึมเศราท่ีมักจะเกิดกับผูสูงอายุท่ีไมไดทํากิจกรรม
ใดๆ และท่ีสําคัญเปนการสืบทอดภูมิปญญาอันเปนเอกลักษณตอไปยังรุนลูกหลาน ไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา

วิธีดําเนินงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ีมุงเนน “การพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชยของกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชนท่ีผลิตโดยกลุมผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ” ใชการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Methods) ของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบงวิธีการดําเนินการ
วิจัยเปน 2 สวนดังน้ี

สวนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
1.1 ประชากรและการเลือกกลุมผูใหขอมูล ดังตอไปนี้
1.) การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview)
- คณะกรรมการกลุมผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 5 คน
- องคกรบริหารสวนตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจํานวน 2 คน
1.2 การสรางเคร่ืองมือและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1.) การสรางเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ดวยกระบวนวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยการทบทวน

แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางทุนทางปญญาในการผลติสินคาเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรม
ชุมชน

2.) เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม เครือ่งบันทึกเสียง สมุดบันทึกและอุปกรณเครื่อง
เขียนตางๆ เพ่ือใชในการบันทึกการสัมภาษณและการสนทนาของผูใหขอมูล และแบบสอบถามสาหรับกลุมลูกคา

3.) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือการวิจัย โดยใชการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ดานขอมูล ดาน
วิธีรวบรวมขอมลู และดานผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเชิงเน้ือหา

1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชการสมัภาษณแบบก่ึงมีโครงสรางเก็บขอมลูจากการ สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) สัมภาษณจาก

ผูใหขอมูลสาคัญ (Key Informants) และ การสนทนาเชิงกลุม (Focus Group)
1.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหเชิงอุปนัย โดยการวิเคราะห ตีความ และสรางขอสรปุ และใชการวิเคราะหเน้ือหา

สวนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
2.1 การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากร
- ผูบริโภคท่ีซื้อ/ใช ผูไมซื้อ/ไมใช ผาปกลายมง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
การเลือกกลุมตัวอยาง
- ผูบริโภคท่ีซื้อ/ใช ผูไมซื้อ/ไมใช ผาปกลายมง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ การเลือกกลุม

ตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบสะดวก (Convenience Sampling) และวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชวิจารณญาณ
(Jundgment Sampling)

ขนาดกลุมตัวอยาง
- กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซื้อ/ใช ผูไมซื้อ/ไมใช ผาปกลายมง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ท่ีใช

ในการวิจัย คือ 100 ตัวอยาง
2.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ และมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ หรือแบบสอบถามท่ีใชใน การเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี
1.) ศึกษาความรูจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชในการสราง

แบบสอบถาม
2.) ขอบเขตของแบบสอบถามจะเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผาปก

ลายมง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
3). รูปแบบของแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 6 สวน ดังน้ี
สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ

หลัก รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน การรูจักผลิตภัณฑชุมชนของกลุมผูสูงอายุบานเข็กนอย โดยลักษณะคําถามเปนแบบให
เลือกตอบ จํานวน 6 คําถาม

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีผลิตโดยชุมชนผูสูงอายุของผูตอบแบบสอบถาม
สวนท่ี 3 วิเคราะหการซื้อสินคาและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงานผาปกของชาวมง อ.

เขาคอ จ.เพชรบูรณ
สวนท่ี 4 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาชุมชนท่ีผลิตโดยผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย

จังหวัดเพชรบูรณ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคตอผาปกลายมง ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
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=พึงพอใจนอยท่ีสุด จนถึง 5=พึงพอใจมากท่ีสุด

สวนท่ี 5 สํารวจสวนประสมทางการตลาดท่ีทําใหบุคคลท่ัวไปอยากรูจักสินคา เปนแบบสอบถามวัดระดับ
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑท่ัวไป

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีตองการใหสินคาท่ีผลิตโดยผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ ปรับปรุงและ
พัฒนาเปนแบบสอบถามปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีรูปแบบปลายเปด

2.3 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการการหาความเท่ียงตรง (Validity) ในการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม และนําแบบสอบถาม

ปรึกษาผูเช่ียวชาญดานการตลาดจํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงทางดานเน้ือหา วาสามารถวัดไดตรง
ตามประเด็นการศึกษา และสัมพันธสอดคลองกับทฤษฎีท่ีใชเปนกรอบของการศึกษา

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
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เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) และเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุงศึกษาความพึง
พอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยชุมชนผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีอยางเปน ข้ันตอน ดังน้ี

1.) ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามยังกลุมตัวอยาง จํานวน 100 ชุด โดยใหตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
2.) จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
3.) ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม
4.) จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ
2.5 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลใน เบื้องตนและจึงทําการลงรหัส

(Coding) ขอมูลจากแบบสอบถาม และประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)
โดยการใชวิธีวิเคราะหขอมูล ดังน้ี

1.) การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ
2.) การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีผลิตโดยชุมชนผูสูงอายุ โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ
3.) การวิเคราะหการซื้อสนิคาและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงานผาปกของชาวมง อ.เขา

คอ จ.เพชรบูรณ โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ
4.) การวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยผูสูงอายุ ตําบลเข็ก

นอย จังหวัดเพชรบูรณ ในดานตาง ๆ 4 ดาน โดยการแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ
5.) ขอคําถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ทําการวิเคราะหเชิงเหตุ และผล (Logical

anaysis) และวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) โดยจัดประเด็นคําตอบเขาดวยกัน แลวแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ
และเสนอผลการศึกษาเสนอในเชิงพรรณนา โดยใชตาราง ประกอบตามความเหมาะสม

ผลการวิจัย
จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชยของกลุมผลิตภัณฑชุมชนท่ี

ผลิตโดยกลุมผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ พบวา
ในสวนของจากการสัมภาษณบริบทท่ัวไปของผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จากการสัมภาษณนายก อบต เข็กนอย พบวา

ผูสูงอายุในตําบลเข็กนอยสวนใหญอยูรวมกันเปนชาติพันธตามแตละตระกูล และมีคานิยมในการดูแลและพ่ึงพาอาศัยกันมาก
จึงพบปญหาการปลอยใหผูสูงอายุอยูตามลําพังเปนจํานวนนอย ในสวนของประเด็นดานการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ พบวา
ผูสูงอายุประกอบอาชีพอิสระในครอบครัว โดยผูสูงอายุผูชายจะทําอาชีพการเกษตร จักสาน และเลี้ยงสัตวเพ่ือบริโภคใน
ครอบครัว สําหรับผูสูงอายุผูหญิงจะประกอบอาชีพเย็บผา เปนตนโดยจากการสัมภาษณหัวหนาสํานักปลัดพบวา ในปจจุบัน
เพ่ิงเริ่มมีการรวมกลุมผูสูงอายุข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยู ซึ่งมีการรวมตัว
กันอยูประมาณ 80-90 คน มีการดําเนินกิจกรรมโดยอาศัยชนกลุมตามเผาเช้ือสายมงซึ่งมีท้ังหมด 15 ตระกูล โดยจะมีผูนําเผา
เปนตัวกลางในการประสานการรวมกลุม กิจกรรมท่ีไดดําเนินงานไปแลวคือดานการคัดแยกขยะ และมีการพาผูสูงอายุเหลาน้ี
ไปดูงานจึงทําใหเกิดแนวคิดประดิษฐสินคาจากขยะ เชนการสานหลอดกาแฟเปนกระเปา

ในตําบลเข็กนอย มีทรัพยากรท่ีสามารถสงเสริมดานการตลาดเพ่ือรองรับอาชีพผูสูงอายุเปนหลักคือการทํา
เกษตรกรรม ซึ่งไดแก ขาวไร ขาวลืมผัว ขิง กะหล่ําปลี โดยทรัพยากรเหลาน้ีทําการปลูกและสงโรงงานเกือบท้ังหมด มีบางสวน
แปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน เชน ขิงผง แมคคาเดเมีย ในสวนของอาชีพเสริมของผูสูงอายุในตําบลเข็กนอยพบวาสวนใหญมาจาก
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ผูสูงอายุเพศหญิงทําการปกผาลายมงขายเปนช้ินสวนลวดลายตางๆ เพ่ือจําหนายไปสูการประยุกตเปนผลิตภัณฑอ่ืนตอไป เชน
ชุดลายมง กระเปา เปนตน โดยจะมีพอคาคนกลางเขามาแจงจํานวนและลวดลายท่ีตองการแกรานคาและผูนําแตละตระกูล
ซึ่งจะแบงหนาท่ีและจํานวนในการผลิตเพ่ือสงสินคาและสรางรายไดใหแกชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งถือไดวาเปนทักษะท่ีสามารถ
สรางรายไดไดอยางตอเน่ือง และถือเปนการสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณใหคงอยู ท้ังน้ีจากการสัมภาษณนักพัฒนาชุมชนท่ี
ดําเนินงานเก่ียวของกับผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ทักษะในการประกอบอาชีพของผูสูงอายุมาจากการ
ถายทอดวิธีการและอัตลักษณจากรุนสูรุน เปนการเรียนรูจากการถายทอดประสบการณสูรุนตางๆ ท้ังรูปแบบการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวและฝมือในการปลูกก็สามารถทําใหผลผลิตท่ีดีนําไปสูรายไดท่ีดีตามไปดวย อีก
ท้ังการสงมอบเอกลักษณและอัตลักษณของวิถีชีวิตผานการปกผา ซึ่งจะมีลายปกท่ีมีความเฉพาะตามแตละตระกูล ซึ่งทักษะ
ดังกลาวถูกประยุกตไปเปนการประกอบอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชนตลอดมา

สวนจากการสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรของกลุมโดยแบงออกเปนสี่มุมมอง คือ การบริหารดานกําลังคน
การบริหารดานเงินทุน  การบริหารดานวัตถุดิบ และการบริหารจัดการ โดยจากการสัมภาษณในดานการบริหารงานดานอัตรา
กําลังคนของผูสูงอายุ พบวา ทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยไดมีการสงเสริมในการจัดตั้งกลุมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ ซึ่ง
ท่ีผานมายังไมไดรับการสงเสริม จากการสัมภาษณองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย กลาววา การจัดอาชีพสําหรับผูสูงอายุได
มีความพยายามท่ีจะจัดตั้งใหเปนกลุมรวมกับศูนยฟนฟูผูสูงอายุโดยกลุมท่ีเห็นเปนรูปธรรมคือ กลุมผาปกลายมง แตก็ยังไมได
ทําการรวมกลุมอยางเปนทางการ ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพทางองคการบริหารสวนตําบลไดเล็งเห็นศักยภาพและการเริ่ม
สงเสริมพัฒนากลุมผาปกและยังรวมไปถึงผาเขียนเทียนท่ียังพอมีคนเขียนเปน  ในอีกมุมสําหรับกลุมผูสูงอายุสําหรับประเด็น
ดังกลาวขางตน พบวา  การรวมตัวกันน้ันคอนขางยากสําหรับการจัดกลุมผาปกเพราะยังคงอยูของใครของมันแตตระกูลโดย
กลุมของมงน้ันไดมีการแบงสมาคมตระกูลออกเปน 15 แซ ซึ่งรูปแบบการนัดหมายน้ันข้ึนอยูกับแตละแซวาจะไปพบกันท่ี
จังหวัดใดเพราะกลุมมงมีหลายจังหวัด ผูสูงวัยมีทักษะการผลิตท่ีมีความชํานาญ แตขาดทักษะในการออกแบบท่ีทําให
ผลิตภัณฑมีความทันสมัยตอบโจทยกับตลาดท่ัวไป ในขณะท่ีทักษะในการทํางานของผูสูงอายุน้ันเปนทักษะทางภูมิปญญาท่ีมี
มาแตรุนกอน หรือเปนทักษะท่ีเพ่ิงไดรับการฝกฝนอบรมมาเพ่ือผลิตสินคา แตประเด็นท่ีสําคัญคือ ทางกลุมตองการใหทาง
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของเขามาใหความรูฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตผาปกลายมงท่ีทันสมัย  การผลิตงานปก
ผาลายมงมีเพียงพอ เพราะ ในการผลิตผาปกลายมงน้ันไมใชเพียงแคผูสูงอายุผลิตอยางเดียว แตจะมีพวกแมบาน กลุมเด็ก เขา
มาชวยกันปกเพ่ือรองรับเทศกาล  อีกท้ังทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยไดมีการจัดวิทยากรจากภายนอกเขามาให
ความรูแกกลุมผูสูงอายุ โดยการพากลุมผูสูงอายุไปศึกษาดูงานโดยเนนท่ีแกนนําของกลุมประมาณ 20 คน ปจจุบันชมรม
ผูสูงอายุมีจํานวนสมาชิกรวมกันอยูท่ีประมาณ 90 คน ดังน้ันความสามารถนําไปประยุกตหรือปรับปรุงพัฒนาเพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป พบวา ยังเปนปญหาสําหรับผูสูงอายุในดานการคิดแบบสรางสรรคเพ่ือใหเกิด
ผลิตภัณฑใหม จากการสัมภาษณเก่ียวกับปญหาและแนวทางในการแกไขทางดานทักษะในการผลิตสินคาของผูสูงอายุมีจุดท่ี
ตองการแกไขหรือตองการพัฒนา พบวา องคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยไดเสนอการปรับปรุงทางดานความรู ทักษะ ในการ
พัฒนาฝมือหรือประยุกตการสรางสินคา เปนสิ่งท่ีตองการพัฒนาอยางเรงดวน

สวนประเด็นเก่ียวกับทรัพยากรดานเงินทุน จากการสัมภาษณเก่ียวกับแหลงท่ีมาของเงินทุนในการดําเนินงาน
สงเสริมดานอาชีพของผูสูงอายุท่ีแหลงทุนสนับสนุน พบวา  ทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยเปนหนวยงานท่ีเขาไป
สนับสนุนแหลงเงินทุนในตอนน้ี โดยสนับสนุนทางดานการจัดฝกอบรม  ซึ่งแหลงเงินทุนท่ีมีอยูในการดําเนินงานสําหรับ
หนวยงานท่ีสนับสนุนตอกลุมผูสูงอายุน้ันไมเพียงพอตอการสนับสนุนตองการใหหนวยงานอ่ืนเขามารวมสนับสนุน เชน พัฒนา
ชุมชน ศูนยสงเคราะหชาวเขา ท่ีสามารถกูเงินได ไมมีดอกเบี้ย โดยแหลงเงินทุนในปจจุบันสวนใหญจะเปนเงินทุนสวนตัวโดย
ลงทุนกันเอง นอกจากน้ีจากการสัมภาษณประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการเงิน  พบวา ในกรณีท่ีมียอดสั่งเขามาในปริมาณท่ี
มากทางกลุมผูสูงอายุจะทําการกระจายกันเองท่ีเปนญาติกันและกําหนดวันสงงานโดยสวนใหญเขาจะไปบริหารเรื่องการเงิน
กันเอง  สวนในดานการจัดการปญหาดานการเงิน พบวา ไมมีปญหา เพราะทางหนวยงานใหเงินทุนแตไมไดเขาไปจัดการเรื่อง
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การจัดทําบัญชีใหทางกลุมจัดการกันเอง สวนใหญจะชวยในการจัดประชุมและทําการบันทึกการดําเนินงานใหกับกลุมผูสูงอายุ
สวนจากการสัมภาษณเก่ียวกับปญหาของแหลงเงินทุน พบวา ทางกลุมไมมีปญหาทางดานเงินทุนเพราะยังพ่ึงเริ่มตน ซึ่งอัตรา
กําลังคนพรอมซึ่งสามารถชวยกันดําเนินงานได ซึ่งปญหาท่ีสําคัญคือ การพัฒนาเรื่องทักษะการผลิตและการตลาด

สวนประเด็นเก่ียวกับทรัพยากรดานวัตถุดิบ จากการสัมภาษณเก่ียวกับการจัดการดานวัตถุดิบดานแหลงท่ีมา พบวา
วัตถุดิบท่ีใชจะเปนแบบสําเร็จรูปมีผามาเปนช้ินสําเร็จมาสามารถนํามาใชปกไดเลย โดยวัตถุสวนใหญหาไดจากในพ้ืนท่ีซึ่งงาย
และสะดวกในการเขาถึง  นอกจากน้ีประเภทของวัตถุดิบไมมีความซับซอนและตนทุนต่ํา สวนใหญตนทุนจะหนักเรื่อง
คาแรงงานมากกวาคาวัตถุดิบเพราะเปนงานท่ีตองใชเวลาโดยคาแรงในการปกตกอยูเมตรละ 150 บาท นอกจากน้ีหนวยงาน
พัฒนาฝมือแรงงานไดเขามาสนับสนุนงบประมาณคาวัตถุดิบใหแกกลุมผูสูงอายุ  สวนประเด็นทางดานปญหาทางดานวัตถุดิบ
จากการสัมภาษณพบวา ไมมีปญหาในดานวัตถุดิบ

สวนประเด็นเก่ียวกับทรัพยากรดานการบริหารจัดการ จากการสัมภาษณเก่ียวกับประเด็นการบริหารจัดการดาน
การควบคุมการผลิต พบวา ในแตละกลุมแซหรือชาติพันธ เวลาจะทําการผลิตเสื้อสงขายจะมีการนัดหมายโดยใชวิธีการให
ลูกคาเลือกลายโดยสามารถเลือกไดผานท้ังตัวคนกลางในการหาออเดอรและเว็บไซต ซึ่งทางกลุมมีวิธีการควบคุมงานเพ่ือให
ทันเวลาการสงมอบแกคาโดยใชวิธีการผลิตตามรอบโดยไมเนนการผลิตแบบเรงดวนแตจะทําการผลิตและทางรานจะเก็บเปน
สต็อกไว สวนในประเด็นทางดานแนวทางสงเสริมการสรางรายได จาการสัมภาษณพบวา มีการกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานโดยเนนการกระจายการขายไปยังกลุมมงตางจังหวัด อีกท้ังกลุมมงท่ีอยูตางประเทศเวลากลับมาก็จะมาซื้อสินคา
กลับไปยังตางประเทศอีกดวย นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนทุนในการผลิตสินคาจาก อบต.เข็กนอย ใหแกกลุมผูสูงอายุท้ังผาปก
ลายมงและผาเขียนเทียนลายมง ตลอดจนในอนาคตถามียอดขายมากข้ึนทางหนวยงาน อบต.เข็กนอย ก็จะเขามาทําการ
สนับสนุนท้ังเรื่องเครื่องจักร การสงเสริมพัฒนาตัวผลิตภัณฑ บุคลากรเพ่ือใหมีศักยภาพท่ีสูงข้ึนรองรับตลาด  โดยแนวทางการ
พัฒนาสินคาจากการสัมภาษณ พบวา มีพัฒนาชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนทุนและการอบรมพัฒนาลายผา ซึ่งท่ี
ผานมาไดมีผูเขาอบรมประมาณ 100 คน โดยไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยสงเคราะหชาวเขาท่ีเขามา
ชวยในเรื่องวิทยากรดวย สวนทาง อบต.เข็กนอย ชวยสนับสนุนอีกสวน

สวนจากการสัมภาษณเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดเพ่ือพัฒนาสินคา พบวา จากการสัมภาษณเก่ียวกับสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑเก่ียวกับประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑผาปกลายมงของกลุมผูสูงอายุ พบวา องคการ
บริหารสวนตําบลเข็กนอยกลาววาสวนใหญผลิตภัณฑยังเปนลักษณะวัตถุดิบท่ีนําไปใชประกอบกับการเย็บบนช้ินงานอ่ืนๆ เชน
เสื้อผา กระเปา ใชผสมผสานกับในชีวิตประจําวัน เปนตน โดยสวนใหญยังเปนรูปแบบช้ินงานท่ีเนนลวดลายท่ีผลิตข้ึนมาตาม
ความตองการของตลาดท่ีผลิตตามออเดอรจากคนกลางในชุมชม สวนในมุมมองของกลุมผูสูงอายุไดกลาววา สวนใหญท่ีทําก็
เนนการใชเองเปนสวนใหญซึ่งยังไมไดเนนเชิงพาณิชย ซึ่งจะเนนการทําใชเองและก็ขายบางสวน นอกจากน้ีทางกลุมเสริมวา
ตนฉบับจริง ๆ จะเปนผาใยกัญชง เปนผาหยาบหนอย เหมือนผาฝาย แตความคงทนกับความนุมจะคงทน และจะหนัก แตถา
อายุยิ่งนาน 20-30 ปก็ยังอยู และจะสามารถระบายอากาศดี ตอนน้ีไมมีคนใสเสื้อใยกัญชงเลย โดยในพ้ืนท่ีตําบลเข็กนอย
สามารถปลูกกัญชงเพ่ือนํามาใชในการผลิตไดแลวและพืชชนิดน้ีจะตองเขาโครงการหลวงเพราะเปนพืชควบคุมนอกจากน้ีจาก
ประเด็นเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานเชิงอุตสาหกรรมโดยใชเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต จากการสัมภาษณ
พบวา การใชเครื่องผลิตสามารถทําไดและจะไดปริมาณงานท่ีเยอะและรวดเร็วกวาโดยมีพ้ืนท่ีท่ีเชียงใหม โดยปจจุบันทางกลุม
เองจะเปนผูผลิตท่ีเนนปกอยางเดียวสวนลายบางทีก็จะมาจากลูกคา เชน ชาวมงท่ีอยูเวียดนาม ลาว เปนตน ซึ่งในการ
ออกแบบและดีไซนทางกลุมก็จะทําการออกแบบเสริมข้ึนท่ีหลังจากชางปกท่ีน้ี ซึ่งจากการสัมภาษณเก่ียวประเด็นความ
หลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑผาปกลายมงของกลุมผูสูงอายุตําบลเข็กนอยมีความหลากหลายโดยมี
จํานวนลายผาประมาณ 100 แบบ ซึ่งสินคาจะมีหลากหลายรูปแบบ เชน  กางเกงขากวย กางเกงขาเดฟ เปนตน โดยการผลิต
จะข้ึนอยูกับแตละกลุมของชาวมงท่ีตองการอยากจะทํา ดังน้ันสะทอมใหเห็นวาการผลิตสินคาข้ึนมาสามารถทําไดหลากหลาย
ในการประยุกตเขากับผาปกลายมง นอกจากน้ีทางกลุมยังเสริมวา คนรุนใหมเขามาชวยผลิตก็จะมีลายใหมแตกตางจากเดิม
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เชน จากลายตรงๆ ก็จะมีการทําลายซิกแซ็ก เปนตน สินคาแตละลายจะมีราคาท่ีแตกตางกันไปบางลายราคาเกือบ 3000 บาท
โดยบางลายมีหลายสี มีลวดลายท่ีดัดโคง รูปแบบการนําไปประยุกตในสินคาบางประเภท หรือผลิตสินคาประเภทตามฤดูกาล
แขนสั้น แขนยาว ในขณะท่ีดานคุณภาพของผลิตภัณฑ พบวา มีความคงทนสูงซึ่งจากทางกลุมไดสะทอนใหเห็นวา ผลิตภัณฑท่ี
ผูผลิตข้ึนมาแลวใชเองมา 2 ป สภาพยังคงทนเหมือนตอนแรก สีไมตก สีลายไมซีด นอกจากน้ีลายท่ีผลิตข้ึนมายังบงบอกถึง
เอกลักษณท่ีมาจากเข็กนอยโดยเฉพาะในคนกลุมมงจะทราบเอกลักษณเหลาน้ี และจากการสัมภาษณเก่ียวกับดานตรายี่หอ
สินคา พบวา ยังไมเปนท่ีรูจักยังเปนคนกลุมนอยท่ีรูจักและเขาใจวาเปนผลิตภัณฑจากชาวมงเข็กนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับคนท่ัวไปยังแยกไมออกระหวางลายผาไทยทางอีสาน ท้ังน้ีเพราะทางกลุมยังไมมีตรายี่หอ โดยปจจุบันใชคําวาผาปก
ลายมง อีกท้ังทางกลุมยังกระจัดกระจาย การดีไซน การทําปาย การบงบอกวาพิกัดน้ันอยูท่ีน่ียังไมมี

จากการสัมภาษณเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดดานราคาเก่ียวกับประเดน็การตัง้ราคาสนิคา พบวา ทางองคการ
บริหารสวนตําบลเข็กนอยกับทางกลุมผูสูงอายุไดใชวิธีการกําหนดราคาพิจารณาโดยใชวิธีกําหนดจากตนทุนสินคาและบวกคา
เวลาในการทํางาน โดยคิดตนทุนเปนตอเมตร และข้ึนอยูกับความยากงายของลาย โดยตนทุนตอช้ินเริ่มตนท่ี 100 - 250 บาท
เปนงานใชจักร สวนถาเปนงานปกดวยมือจะเริ่มท่ี 500 บาท  สวนราคาขายจะอยูประมาณเมตรละ 1,000 บาท และงาน
บางสวนก็จะรับจากฝงลาวซึ่งมีตนทุนท่ีถูกกวาประมาณครึ่งหน่ึงเพราะคาแรงต่ํากวา  รูปแบบการขายสวนใหญจะไมขายเปน
ช้ินวัตถุดิบสวนใหญจะเนนเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีขายนักทองเท่ียว โดยจากการสัมภาษณเก่ียวกับราคาเมื่อเทียบกับคู
แขงขัน พบวา เมื่อเท่ียวราคาสินคาประเภทผาไหม ผาทางอีสาน กับผาปกลายมงยังมีราคาท่ีถูกกวาเพราะมีตนทุนท่ีต่ํากวา
สามารถกําหนดราคาไดถูกกวา โดยทาง อบต.เข็กนอย เสริมวา ผาไหมน้ันราคาเปนหมื่นเมื่อเทียบกับงานผาปกลายมงราคาท่ี
เปนชุดนําไปสวมใสอยูประมาณ 4,000 บาท  สวนทิศทางราคาในอนาคต พบวา ทางกลุมผูสูงอายุและองคการบริหารสวน
ตําบลเข็กนอยจะมีการปรับใหสูงข้ึนในอนาคต เพราะ คนปกนอยลง แลวอีกอยางลายก็ยากข้ึน ราคาเพ่ิมประมาณ 2 – 3 เทา
จะเนนดีไซนใหตอบโจทยตลาดมากข้ึน  ในขณะท่ีวิธีการชําระเงิน จากการสัมภาษณพบวา วิธีการชําระเงินในปจจุบันจะเปน
วิธีแบบเงินสด ระบบโอนเงินผานธนาคาร และมีในสวนของการชําระกับระบบไปรษณีย เชน  สงไปอเมริกาก็ใชวิธีชําระผาน
ไปรษณีย  หรือชําระผานธนาคาร

จากการสัมภาษณเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายเก่ียวกับประเด็นดานชองทางการ
กระจายสินคา พบวา ผูรับซื้อจะเปนรานคาท่ีอยูในพ้ืนท่ีโดยท่ีกลุมผูผลิตสามารถนําไปขายไดเลย ท้ังน้ีตลาดของสินคาจะมีกลุม
ตลาดเปาหมายภายในประเทศจะเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมายังในพ้ืนท่ีเข็กนอยและเขาคอ และยังมีตางจังหวัดคือ เชียงใหม
เชียงราย พะเยา กําแพงเพชร เพชรบูรณ เลย อีกท้ังภายในชุมชนท่ีอุดหนุนกันเอง และกลุมลูกคาท่ีไดจากการออกบูทโดยทาง
กลุมผูสูงอายุเสริมวา ไปออกบูทกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทยทางกลุมจึงเลง็เห็นถึงความสาํคัญท่ีจะพยายามพัฒนากลุมให
แข็งแกรง สวนชองทางตลาดในตางประเทศตอนน้ีมีเปาหมายอยูท่ีกลุมมงในประเทศอเมริกาซึ่งกลุมน้ีจะมีพฤติกรรมเวลา
กลับมาบานเกิดก็จะมานํากลับไปดวยเพ่ือจําหนายท่ีอเมริกา  นอกจากน้ีประเด็นทางดานการขายสวนใหญผูผลิตก็จะนํามา
ขายเองบางซึ่งกลุมผูสูงอายุกลาววาแคประชากรภายในพ้ืนท่ีก็ประมาณหมื่นคนเพียงพอท่ีจะชวยกันอุดหนุนกันเองได จากการ
สัมภาษณเก่ียวกับประเด็นทําเลในการขายจะเนนตามสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ เชน วัดผาซอนแกว โดยทาง อบต.เข็กนอย
กลาววา รานคาท่ีตั้งอยูในจุดน้ีเขาถึงลูกคาไดงายซึ่งในพ้ืนท่ีเข็กนอยและเขาคอเปนพ้ืนท่ีใกลเคียงกันโดยเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
มีศักยภาพดึงดูดนักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ท้ังน้ีทางกลุมผูสูงอายุไดกลาวเสริมวา รานคาสวนใหญไมคอยรับเสนผาปกไป
เน่ืองจากมีราคาสูงโดยแหลงท่ีรานคาไปรบัจะเปนจากทางฝงลาวเพราะมีราคาถูกกวา  สวนประเด็นทางดานการขายสนิคาจาก
การสัมภาษณพบวา ทาง อบต.เข็กนอยกลาววาจังหวัดเชียงใหมเปนพ้ืนท่ีท่ีมียอดขายสูง โดยการบริหารผลิตภัณฑจะดูตาม
พ้ืนท่ีเปาหมายวาชอบลายไหนก็จะเนนลายน้ันไปขาย และใชวิธีการแลกลายกันระหวางพ้ืนท่ี นอกจากน้ีทางดานตัวแทนขายก็
จะใชคนในพ้ืนท่ีเปนตัวแทนไปเลยเพราะจะเขาใจพฤติกรรมลูกคาดีกวาคนนอกพ้ืนท่ี   สวนประเด็นทางดานความรวมมือทาง
การคา จากการสัมภาษณพบวา ทาง อบต.เข็กนอยไดสรางความรวมมือกับทางการทองเท่ียว ศูนยศิลปาชีพบางไทร
นอกจากน้ีในแตละจังหวัดจะมีความรวมมือทางการคา โดยใชชาติพันธตกลงกันและใชชองทางวาใครจะสามารถเปนชองทาง
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ในการประสานจากขางนอกได และกระจายออเดอรไปตามแตละพ้ืนท่ี หลังจากน้ันก็รวมสินคาขายกันทีเดียว และไปขาย
ดังน้ันเครือขายน่ีมีความสําคัญมาก ท่ีจะเปนในผูบริหารในการผลิต เพราะวาก็จะเปนชองทางในตัวไปดวยเลย รับมาแลวก็จะ
กระจายไปใหกับแตละคนเพ่ือเปนการเพ่ิมรายได สวนปญหาและแนวทางในการแกไขเก่ียวกับเรื่องชองทางในการขาย พบวา
การขายจะเปนไปตามฤดูกาล ซึ่งในชวงทองเท่ียวจะขายดี แตพอชวงฤดูการเกษตรก็จะพักงานกัน ตลอดจนเปนชวงท่ี
นักทองเท่ียวจะมีแคชวงวันหยุด นอกจากน้ีวิธีการแกปญหาจากการขายสินคาไมไดจะใชวิธีการสตอกสินคาไวท่ีรานคาโดยให
รานคาเก็บไวเปนชุด หรือทางกลุมผูสูงอายุจะทําการปกแลวเก็บไว

จากการสัมภาษณเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดจากการสัมภาษณพบวา การสื่อสาร
การตลาดท่ีจะชวยใหสินคามียอดขายมากข้ึน คือ การออกรานคาในงานแสดงสินคาตางๆ เชน ท่ีเมืองทองธานีท่ีการทองเท่ียว
แหงประเทศไทยจัดเพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหคนท่ัวไปไดรูจัก อีกยังยังเปนการโชวเทคนิค และใสชุดมงไปสงอุปกรณ ซึ่ง
ทาง อบต.เข็กนอยและทางกลุมผูสูงอายุ กลาววา เปนวิธีการท่ีชวยใหลูกคาสนใจเยอะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงวิธีการปก
เพ่ือใหเห็นเรื่องราวของความเปนมาของช้ินงาน  นอกจากน้ีการใหสวนลดทางการคายังไมไดมีการใชกลยุทธในเรื่องน้ี  อีกท้ัง
ในปจจุบันทางกลุมเริ่มมีการนําเครือ่งทางการสื่อสารบนอินเตอรเน็ตเขามาใชในการสื่อสารขอมูลไปยังลกูคาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชเฟสบุค และเว็บไซต แตยังไมเคยมีการทําโฆษณา ซึ่งการสื่อสารกับลูกคาก็สามารถท่ีจะติดตอโดยการโทรศัพทและการ
แชทเขามาท่ีเฟสบุคไดโดยตรง  นอกจากน้ีจากการสัมภาษณถึงภาพลักษณของสินคาเมื่อเท่ียบกับคูแขงขัน จากการสัมภาษณ
พบวาสินคาของทางภาคเหนือและอีสานจะมีผาซิ่นตีนจก ซึ่งจะมองดูอินเตอรกวาสินคาผาปกลายมงของกลุมผูสูงอายุตําบล
เข็ก ซึ่งยังเปนรอง เพราะเขาเปนระดับประเทศ แตของเราจะเปนระดับภาค นอกจากน้ีในมุมมองของทาง อบต.เข็กนอยมอง
วาสินคาของทางกลุมผูสูงอายุพอแขงขันได แตของเขาเปนผาท้ังผืน ของเราเปนแคแถบลาย  สวนปญหาและแนวทางในการ
แกไข จากการสัมภาษณพบวา ราคาไมใชปญหา แตปญหาคือการสื่อสารใหคนรูในตัวสินคาวาคืออะไรกันแน

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณของกลุมลูกคา พบวา
ประเด็นเก่ียวกับปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศรอยละ 64.00 โดยสวนใหญมีอายุอยู

ในชวง 21-30 ป รอยละ 35.00 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ56.00 ซึ่งอาชีพโดยสวนใหญเปนขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 23.00 นอกจากน้ีรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท รอยละ
28.00 และสวนใหญไมรูจักผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุบานเข็กนอย รอยละ 88.00

สวนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีผลิตโดยชุมชนผูสูงอายุของผูตอบแบบสอบถามจากผูท่ีรูจักท้ังหมด 12 คน พบวา
สวนใหญซื้อผลิตภัณฑชุมชนของกลุมผูสูงอายุบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 75.00 โดยสวนใหญจะซื้อสินคาประเภทเสื้อผาและ
เครื่องแตงกายของชาวมง และ พืชผักและผลไม คิดเปนรอยละ 33.00 โดยมีวัตถุประสงคในการซื้อเพ่ือเปนของฝาก/ของท่ี
ระลึก คิดเปนรอยละ 41.67 เหตุผลท่ีเลือกซื้อสวนใหญเพราะ สินคาดูมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 50.00 ในการซื้อตัดสินใจดวย
ตนเอง คิดเปนรอยละ 66.67 และสวนใหญซื้อเมื่อมีโอกาสไปเท่ียว คิดเปนรอยละ 91.67 และซื้อผลิตภัณฑจากรานคาท่ีขาย
โดยคนในชุมชนเอง คิดเปนรอยละ 75.00 และแหลงขอมูลท่ีทําใหทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑสวนใหญจากการบอกตอคิดเปน
รอยละ 41.67

นอกจากน้ีจากการการเก็บขอมูลเก่ียวการซื้อสินคาและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงาน
ผาปกของชาวมง อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ ของกลุมท่ีรูจักผลิตภัณฑชาวมงโดยเจาะไปในประเด็นเก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องแตง
กายและงานผาปกของชาวมง พบวา สวนใหญรูจักผาปกของชาวมงบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 83.33 และเคยซื้อ ผาปกของ
ชาวมงบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 80.00 ซึ่งลูกคาซื้อไปสวมใสในโอกาสท่ีในวันหยุดพักผอนสบายๆ คิดดเปนรอยละ 100.00
ซึ่งผูท่ีซื้อน้ันมองวาผาปกลายมงมีความโดเดนเปนเอกลักษณ คิดเปนรอยละ 70.00 อีกท้ังลูกคามีมุมมองตอทางดานราคาของ
ผลิตภัณฑวามีการตั้งราคาท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 100.00 นอกจากน้ีลูกคามีความคิดเห็นตอการนําผลิตภัณฑเครื่องแตง
กายและงานผาปกของชาวมงมาประยุกตเปนสินคาใหมสวนใหญเปนกระเปา คิดเปนรอยละ 60
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สวนจากการสํารวจขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาชุมชนท่ีผลิตโดย
ผูสูงอายุ ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ในภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคาใหความสําคัญตอการ
เลือกซื้อสินคาชุมชนท่ีผลิตโดยผูสูงอายุมากท่ีสุดคือประเด็นเรื่องการสงเสริมการตลาดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 รองลงมาคือ
ดานราคา (4.13) ดานผลิตภัณฑ (3.94) และดานชองทางการจัดจําหนาย (3.66)

โดยประเด็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบวา ประเด็นทางดานพนักงานขายมีอัธยาศัยดีและพนักงานขายแตงกายสุภาพมีผลมากท่ีสุด รองลงมาดาน
พนักงานขายมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ และอันดับสามดานการบริการของพนักงานขาย  สวนปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานราคา เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นทางดานการใหขอมูลราคาสินคาท่ีชัดเจนมีผลมากท่ีสุด รองลงมา
ดานราคาผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน และอันดับสามดานราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสมและมีระดับ
ราคาท่ีหลากหลาย สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นทางดาน
คุณภาพของผลิตภัณฑมีผลมากท่ีสุด รองลงมาดานผลิตภัณฑมีเอกลักษณเฉพาะประจําทองถ่ิน และอันดับท่ีสามดานประเภท
และรูปแบบของผลิตภัณฑหลากหลาย และสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบวา ประเด็นทางดานแหลงจําหนายนาเช่ือถือและมีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ มีผลมากท่ีสุด รองลงมา
ดานสถานท่ีจําหนายสะอาด สวยงาม และอันดับท่ีสามดานสามารถหาซื้อไดงายและสะดวกและแหลงจําหนายเหมาะสมกับ
ภาพลักษณของผลิตภัณฑ

สวนการสํารวจสวนประสมทางการตลาดท่ีทําใหบุคคลท่ัวไปอยากรูจักสินคา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑท่ีบุคคลท่ัวไปอยากรูจักสินคามากท่ีสุดเปนอันดับหน่ึง คือประเด็นทางดานประโยชนจากตัวสินคา คิดเปนรอยละ 29
รองลงมาอันดับท่ีสองคือ ประโยชนจากตัวสินคา คิดเปนรอยละ 22 และอันดับท่ีสาม คือ มีการออกแบบและสรางผลิตภัณฑ
ใหมๆ คิดเปนรอยละ 20 สวนปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีบุคคลท่ัวไปอยากรูจักสินคามากท่ีสุดเปนอันดับหน่ึง คือ
ประเด็นทางดานสามารถตอรองราคาไดและมีการใหขอมูลราคาสินคาท่ีชัดเจน คิดเปนรอยละ 28 รองลงมาอันดับท่ีสองคือ
สามารถตอรองราคาได คิดเปนรอยละ 28 และอันดับท่ีสาม คือ ราคาผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน คิดเปน
รอยละ 28 สวนปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายท่ีบุคคลท่ัวไปอยากรูจักสินคามากท่ีสุดเปนอันดับ
หน่ึง คือประเด็นทางดานสามารถหาซื้อไดงายและสะดวก เชน รานคาอยูหนาถนน สามารถจอดรถไดสะดวกสบาย คิดเปน
รอยละ 55 รองลงมาอันดับท่ีสองคือ แหลงจําหนายเหมาะสมกับภาพลักษณของผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 49 และอันดับท่ี
สาม คือ แหลงจําหนายนาเช่ือถือ คิดเปนรอยละ 52 และปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดท่ีบุคคลท่ัวไป
อยากรูจักสินคามากท่ีสุดเปนอันดับหน่ึง คือประเด็นทางดานมีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ ( เชนมีสวนลด มีของแถม )
คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาอันดับท่ีสองคือ มีสื่อประชาสัมพันธแบบสมัยใหม เชน Facebook, Instragram, Line
,Youtube คิดเปนรอยละ 29 และอันดับท่ีสาม คือ มีสื่อประชาสัมพันธแบบดั้งเดิม เชน มีปายโฆษณา ใบปลิว หรือคนรูจัก
บอกกลาว คิดเปนรอยละ 30

อภิปรายผล
จากผลสรุปการวิจัยทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยควรใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพความรวมมือ

ของกลุมผูสูงอายุใหมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งโดยทําการกําหนดโครงสรางในการบริหารกลุมใหมีกลุมชาวมงครบทุก
ตระกูลและคัดเลือกผูนํากลุมท่ีมีการยอมรับในพ้ืนท่ี ตลอดจนการผลักดันทางดานการสรางทักษะทางดานความคิดสรางสรรค
ใหแกกลุมผูสูงอายุในดานการออกแบบและการตลาดเพ่ือใหสามารถสรางสินคาในรูปแบบใหมๆเพ่ือตอบสนองตอตลาดและ
สรางความแตกตางในอัตลักษณ อีกท้ังดานตราสินคาเปนสิ่งท่ีควรเรงการพัฒนาเพ่ือใหคนท่ัวไปเขาใจถึงแหลงท่ีมาของสินคาวา
เปนของกลุมผูสูงอายุ
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ในสวนของการบริหารดานกําลังคนทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยจากผลวิจัยพบวา การพัฒนากลุมผูสูงอายุ
ผลิตสินคาผาปกลายมงกําลังอยูในชวงพัฒนาดานทักษะฝมือของแรงงานเพ่ือใหมีองคความรูในการพัฒนาตอยอดสินคาท่ีมีอยู
อยางสรางสรรคสอดคลองกับตลาดซึ่งในประเด็นของในการพัฒนาฝมือหรือประยุกตการสรางสินคาเปนสิ่งท่ีตองการพัฒนา
อยางเรงดวนเพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะในการ สวนการบริหารดานเงินทุน จากผลวิจัยพบวา ทางดานแหลงเงินทุนของกลุม
ผูสูงอายุไมมีปญหาเน่ืองจากทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยเปนหนวยงานท่ีเขาไปสนับสนุนแหลงเงินทุนในตอนน้ี แต
ยังขาดในสวนของการสนับสนุนรองรับทางดานการสนับสนุนบุคคลภายนอกในเขามารวมพัฒนา ในสวนของเงินทุนของกลุมไม
มีปญหาเพราะยังอยูในชวงเริ่มตนการผลิตยังไมมากในเชิงอุตสาหกรรมและกําลังแรงงานผลิตยังมีรูปแบบในการกระจายงานท่ี
ทุกคนเอาแรงเขามาชวยกันทําในแตละครัวเรือน

สวนการบริหารดานวัตถุดิบ จากผลการวิจัยพบวา วัตถุดิบท่ีใชจะเปนแบบสําเร็จรูปมีผามาเปนช้ินสําเร็จมาสามารถ
นํามาใชปกไดเลย ซึ่งไมมีปญหาทางดานการขาดแคลนวัตถุดิบเพราะเปนวัตถุดิบท่ีมีอยูท่ัวไปในทองตลาดอีกท้ังประเภทของ
วัตถุดิบไมมีความซับซอนและตนทุนต่ํา

สวนการบริหารดานการบริหารจัดการ จากผลการวิจัยพบวา ในการกระบวนการผลิตน้ันทางกลุมผูสูงอายุจะใชวิธีการ
ทําตามคําสั่งซื้อและกระจายไปยังแตแซ สวนในการดานการตลาดจะใหคนกลางเปนคนตกลงกับลูกคาแลวเอาคําสั่งซื้อมา
กระจายในกลุมและแบงแยกลายตามกลุมแซ สวนการพัฒนาลายใหมมีพัฒนาชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนทุน
และการอบรมพัฒนาลายผา

สวนผลวิจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดเพ่ือพัฒนาสินคาในดานผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑยังเปนลักษณะ
วัตถุดิบท่ีนําไปใชประกอบกับการเย็บบนช้ินงานอ่ืนๆ สินคาท่ีผลิตข้ึนก็จะเนนตามความตองการของตลาดมีลวดลาย
หลากหลาย แตสินคายังขาดดานการประยุกตรวมสมัยเพ่ือสรางความแตกตางยังไมคอยมีสินคาประเภทเชิงประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนตราสินคาของผลติภัณฑกลุมผูสูงอายุยังไมมี โดยปจจุบันใชช่ือผาปกลายมงแตยังขาดสัญลักษณในการ
สื่อสารในตลาด

สวนผลวิจัยสวนประเด็นสวนประสมการตลาดดานราคา พบวา ราคาของผลิตภัณฑผาปกลายมงมีราคาท่ีต่ํากวา
ผลิตภัณฑของคูแขงขันประเภทเดียวกัน ซึ่งวิธีการกําหนดราคาพิจารณาโดยใชวิธีกําหนดจากตนทุนสินคาและบวกคาเวลาใน
การทํางาน โดยคิดตนทุนเปนตอเมตร และข้ึนอยูกับความยากงายของลาย สวนทิศทางราคาในอนาคต พบวา ทางกลุม
ผูสูงอายุและองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยจะมีการปรับใหสูงข้ึนในอนาคต เพราะ คนปกนอยลง แลวอีกอยางลายก็ยาก
ข้ึน ราคาเพ่ิมประมาณ 2 – 3 เทา จะเนนดีไซนใหตอบโจทยตลาดมากข้ึน และวิธีการชําระเงินมีหลายชองทางเชน ชําระเงิน
สด จายผานไปรษณีย

สวนผลวิจัยประเด็นสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูรับซื้อจะเปนรานคาท่ีอยูในพ้ืนท่ีโดย
ท่ีกลุมผูผลิตสามารถนําไปขายไดเลย ท้ังน้ีตลาดของสินคาจะมีกลุมตลาดเปาหมายภายในประเทศจะเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมา
ยังในพ้ืนท่ีเข็กนอยและเขาคอ และยังมีตางจังหวัด อีกท้ังภายในชุมชนท่ีอุดหนุนกันเอง และกลุมลูกคาท่ีไดจากการออกบูท
นอกจากน้ียังมีการสรางความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันขายสินคา เชน การทองเท่ียว ศูนยศิลปาชีพบางไทร  นอกจากน้ี
ในแตละจังหวัดจะมีความรวมมือทางการคา โดยใชชาติพันธตกลงกันและใชชองทางวาใครจะสามารถเปนชองทางในการ
ประสานจากขางนอกได และกระจายออเดอรไปตามแตละพ้ืนท่ี หลังจากน้ันก็รวมสินคาขายกันทีเดียวแลวไปขาย ดังน้ัน
เครือขายน่ีมีความสําคัญมาก นอกจากน้ีวิธีการแกปญหาจากการขายสินคาไมไดจะใชวิธีการสตอกสินคาไวท่ีรานคาโดยให
รานคาเก็บไวเปนชุด หรือทางกลุมผูสูงอายุจะทําการปกแลวเก็บไว

สวนผลวิจัยประเด็นสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา ทางกลุมผูสูงอายุใชวิธีการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายดวยวิธีการการออกรานคาในงานแสดงสินคาตางๆ ทําใหเกิดการหมุนของสินคาและไดกลุมลูกคา
ใหมๆในการขายสินคา ซึ่งเร็วกวาการตั้งรานอยูกับท่ี นอกจากน้ียังใชชาวมงเปนคนไปออกบูทแสดงสินคาเองเพ่ือเปนการแสดง
ถึงอัตลักษณ เปนวิธีการท่ีชวยใหลูกคาสนใจเยอะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงวิธีการปกเพ่ือใหเห็นเรื่องราวของความเปนมา
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ของช้ินงาน  อีกท้ังในปจจุบันทางกลุมเริ่มมีการนําเครื่องทางการสื่อสารบนอินเตอรเน็ตเขามาใชในการสื่อสารขอมูลไปยัง
ลูกคาโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเฟสบุค และเว็บไซต แตยังไมเคยมีการทําโฆษณา ซึ่งการสื่อสารกับลูกคาก็สามารถท่ีจะติดตอ
โดยการโทรศัพทและการแชทเขามาท่ีเฟสบุคไดโดยตรง  ปญหาของสินคาคือ ภาพลักษณของสินคาเมื่อเทียบกับคูแขงขัน
สินคาของทางภาคเหนือและอีสานจะมีผาซิ่นตีนจก ซึ่งจะมองดูอินเตอรกวาสินคาผาปกลายมงของกลุมผูสูงอายุตําบลเข็ก จึง
สะทอนไดวาปญหาของตัวสินคาคือ กระบวนการการสื่อสารใหคนรูท่ัวไปเขาใจถึงความแตกตางของตัวสินคาผาปกลายมง

ในสวนมุมมองทางดานลูกคา จากผลวิจัยพบวา สวนใหญไมรูจักผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุบานเข็กนอย รอยละ
88.00 ในขณะท่ีผูท่ีรูจักคิดเปนรอยละ 22 ซึ่งพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูท่ีรูจักสวนใหญ ซื้อผลิตภัณฑชุมชนของกลุม
ผูสูงอายุบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 75.00 โดยสวนใหญจะซื้อสินคาประเภทเสื้อผาและเครื่องแตงกายของชาวมง และ
พืชผักและผลไม คิดเปนรอยละ 33.00 เหตุผลท่ีเลือกซื้อสวนใหญเพราะ สินคาดูมีคุณภาพ ซื้อเมื่อมีโอกาสไปเท่ียว และซื้อ
ผลิตภัณฑจากรานคาท่ีขายโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งแหลงขอมูลท่ีทําใหทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑสวนใหญจากการบอกตอ
นอกจากน้ีจากผลวิจัยเก่ียวกับการซื้อสินคาและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงานผาปกของชาวมง อ.
เขาคอ จ.เพชรบูรณ ของกลุมท่ีรูจักผลิตภัณฑชาวมงโดยเจาะไปในประเดน็เก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องแตงกายและงานผาปกของ
ชาวมง จากผลวิจัยพบวา สวนใหญผูท่ีรูจักซื้อผาปกของชาวมงบานเข็กนอย คิดเปนรอยละ 80.00 ซึ่งลูกคามองวาเปนสินคามี
คุณภาพ และมีลวดลายท่ีเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะอยางดานราคามีความเหมาะสมในการซื้อใช นอกจากน้ีลูกคาตองการใหมี
การพัฒนาสินคาประเภทกระเปา

สวนประเด็นทางดานสวนประสมทางการตลาด จากการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดลูกคาให
ความสําคัญกับดานการสงเสริมการตลาดโดยประเด็นในเรื่องดานพนักงานขายมีอัธยาศัยดีและพนักงานขายแตงกายสุภาพ
เพราะพนักงานจะเปนชาวมงซึ่งจะเปนสิ่งท่ีสรางความนาเช่ือถือและภาพลักษณท่ีดีในสายตาของลูกคา  สวนปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานราคา พบวา เปนปจจัยท่ีสําคัญรองลงมาโดยประเด็นท่ีลูกคาใหความสําคัญคือ ดานการใหขอมูลราคาสินคา
ท่ีชัดเจน เพราะจากการลงสํารวจพบวาการแสดงราคาสินคาท่ีตัวผลิตภัณฑน้ันไมมีการแสดงไวเพ่ือใหลูกคาไดตัดสินใจในการ
ซื้อ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา ประเด็นทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑเปนสิ่งท่ีลูกคาให
ความสําคัญมากท่ีสุด และสวนปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย คือประเด็นทางดานสามารถหาซื้อได
งายและสะดวก เชน รานคาอยูหนาถนน สามารถจอดรถไดสะดวกสบาย

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุปไดวาในบริบทท่ัวไปของการดําเนินงานจัดตั้งกลุมผูสูงอายุเพ่ือผลิตผาปกลายมงควรจัดตั้ง

โครงสรางคณะกรรมการในการทํางานใหชัดเจนและทางองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอยควรมีเจาหนาเขาไปอยูรวมใน
โครงสรางเพ่ือการควบคูในการทํางานของกลุมใหมีความเขมแข็งและควรทําการสรางการมีสวนรวมของแตละกลุมแซใหเขามา
มีบทบาทและรวมไดรับผลประโยชนจากการพัฒนากลุม ตลอดจนการพัฒนาทักษะของกลุมสูงอายุทาง อบต.เข็กนอย ควร
จัดสรรงบประมาณลวงหนาเพ่ือนํามาใชในการพัฒนากลุมในระยะยาวท้ังน้ีโดยสวนใหญแลวทักษะท่ีทางกลุมผูสูงอายุยังเปน
จุดออนคือ ทักษะดานการตลาดท่ีนํามาสูการเช่ือมของการผลิตเพ่ือใหเกิดความสรางสรรคของผลิตภัณฑท่ีตอบโจทยตรงกับ
ความตองการของตลาด ในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดทางกลุมผูสูงอายุควรทําการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด
ในดานการสงเสริมการตลาดในประเด็นทางดานพนักงานดังตอไปน้ี

2.1 ดานสินคา (Product)
ทางดานลักษณะเฉพาะของตัวสินคาเปนช้ินงานหรือเปนเพียงเสนผาปกลายมงท่ีตองนําไปประยุกตใหเขากับสินคา

ประเภทอ่ืน เชน กระเปา เสื้อผา จากการสํารวจจากลูกคาพบวาตองการใหสินคามีประเภทและรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ อยูตลอดใหสอดคลองกับความตองการตลาด ซึ่งในปจจุบันมีลายเยอะมากกวา 100 ลาย สินคา
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คอนขางมีคุณภาพท่ีดี สีไมตกเม่ือนํามาซัก ซ่ึงสอดคลองกับการสํารวจจากลูกคาท่ีเคยซ้ือผาปกลายมงอันดับแรกพิจารณาจากคุณภาพ
เปนสําคัญ แตมีปญหาเรื่องลูกคาเกิดความเขาใจผิดระหวางผาปกลายมงและผาซ่ินตีนจกในภาคอีสาน เน่ืองจากมีลักษณะลวดลายท่ี
ใกลเคียงกัน ไมมีตราสินคาท่ีชัดเจน มีเพียงคําวา “ผาปกลายมง” เพียงอยางเดียว ส่ิงน้ีจึงเปนสาเหตุหลักอันดับแรกท่ีลูกคาไมเคยซ้ือผา
ปกลายมงตองการใหสินคาปรับปรุงดานตรายี่หอใหมีเอกลักษณแตกตางจากสินคาชนิดอื่น

2.2 ดานราคา (Price)
ราคาสินคาน้ันจะขึ้นอยูกับระดับความยากงายของลาย ยิ่งลายมีความซับซอนยิ่งมีราคาสูง ตนทุนของสินคาจะอยูท่ีประมาณ

ราคา 300 บาท (คาดาย ผา) เม่ือทําการปกลายมงเขาไปจะมีมูลคาเพ่ิมอยูท่ีประมาณ 1000 บาทตอเมตร ทางชุมชนจึงมีความคิดเห็นวา
ราคาตนทุนท่ีตํ่า เปนจุดแข็งของผลิตภัณฑท่ีสามารถแขงขันกับสินคาชนิดอื่นได สนับสนุนกับผลการสํารวจจากลูกคาท่ีเคยซ้ือสินคาไป
พิจารณาเปนอันดับ 2 เน่ืองจากราคาผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน อันดับหน่ึงคือลูกคามีความตองการใหขอมูล
ราคาสินคาท่ีชัดเจน ลําดับตอมาสามารถตอรองราคาไดและมีระดับราคาท่ีหลากหลาย เม่ือพิจารณาดานปญหาดานราคา พบวาผาปก
ลายมงไมมีการปรับราคาผาเลย ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหราคาไมเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และจากการท่ีผาปก
ลายมงเปนสินคาเฉพาะกลุมทําใหลูกคาภายนอกมองวาในราคาน้ีสูงไปสําหรับเขา สอดคลองกับการสํารวจความตองการของลูกคาลําดับ
ท่ีสามคือมีระดับราคาท่ีหลากหลาย

2.3 สถานท่ีในการจัดจําหนาย
จากการสัมภาษณและสํารวจในปจจุบันมีชองทางในการจําหนายสินคาอยู 5 แหงไดแก รานคาท่ีจําหนายในหมูบาน รานท่ี

จําหนายอยูในมงเซนเตอร รานขายของฝากมงริมถนนหลมสัก-เขาคอ รานขายของท่ีระลึกในผาซอนแกว และมีพอคาคนกลางรวบรวม
ซ้ือจากญาติพ่ีนองจํานวน 4-5 หลังคาเรือน โดยมีลักษณะการเขาถึงรานดังตอไปน้ี

1.) รานท่ีต้ังอยูในซอยของหมูบานนักทองเท่ียวจะสังเกตุเห็นยากเน่ืองจากเปนตึกแถวท่ีมีลักษณะคลายกันหมด ไมมีการ
ตกแตงท่ีโดดเดนจากรานคาอื่น ๆ

2.) รานคาขายของชาวมงท่ีอยูในมงเซ็นเตอรจะตองขับรถเขาไปในโซนรานคา จึงจะสามารถสังเกตเห็นรานได ถือวามีความ
โดดเดนอยูในระดับปานกลาง

3.) รานขายของท่ีระลึกเชน รานในวัดผาซอนแกวพบวาไมมีปญหาทางดานท่ีจอดรถ สะดวกตอการเดินเลือกซ้ือสินคา
4.) รานท่ีขายของชาวมงท่ีริมถนนหลมสัก-เขาคอ สามารถสังเกตุเห็นไดงายและสะดวกในการจอดรถ
จากการสํารวจจากดานลูกคาท่ีซ้ือสินคาผาปกลายมง สวนใหญซ้ือเพราะมาทองเท่ียวและเลือกซ้ือท่ีรานในทองท่ี แตถาหาก

ไมไดมาเท่ียวท่ีน่ีก็จะไมไดซ้ือ สอดคลองกับแบบสํารวจอันดับ 1 และ 2 คือรานมีแหลงจําหนายนาเชื่อถือ คืออยูในพ้ืนท่ีเลย และ
สามารถหาซ้ือไดงายและสะดวก เม่ือสํารวจจากดานลูกคาท่ีไมไดซ้ือพบวาอยากใหรานสามารถหาซ้ือไดงายและสะดวกมากกวาน้ี

2.4 โปรโมชั่น (Promotion)
จากการสอบถามจากชุมชนพบวาในปจจุบันผาปกลายมงไมมีการจัดโปรโมชั่นสําหรับการขายเลย มีการออกบูธประชา

สัมพันธบาง เชน งานของการทองเท่ียวไทย ในดานของพนักงานขายพบวาคนมงมีลักษณะคือพูดเกงเปนพ้ืนฐานอยูแลว จึงสามารถขาย
ของไดงายไมติดขัด สอดคลองกับผลสํารวจจากลูกคาท่ีเคยซ้ือผาปกลายมง ท่ีกลาววาเหตุผลอันดับหน่ึงท่ีซ้ือคือพนักงานขายมีอัธยาศัยดี
พนักงานขายแตงกายสุภาพ  อันดับสองคือพนักงานมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและมีการบริการของพนักงานขายท่ีดี ในดานของลูกคาท่ี
ไมเคยซ้ือผาปกลายมง ตองการใหมีรายการ Promotion ท่ีนาสนใจมากกวาน้ีเปนอันดับหน่ึง อันดับสองคือมีส่ือประชาสัมพันธท่ี
สมัยใหม และลําดับท่ีสามมีส่ือประชาสัมพันธแบบด้ังเดิม

อภิปรายผล
ดานผลิตภัณฑควรพัฒนาดานความทันสมัยใหมีการประยุกตในสินคารูปแบบอื่นท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน กระเปา เส้ือผา

ผาปูท่ีนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานตราสินคาท่ีตองทําการพัฒนาอยางเรงดวนเพ่ือใชในการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือใหมีเอกลักษณตาง
สินคาของคูแขงขัน

ดานราคาควรจัดทําปายแสดงราคาสินคา และการสงเสริมการขายใหดานการใหสวนลดสําหรับลูกคาเพ่ือใหลูกคาไดมีอํานาจ
ตอรองในการซ้ือ
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ดานชองทางการจัดจําหนายควรจัดทํารูปแบบลายในการนําเสนอผานชองทางแอพริเคชั่นหรือทําการพัฒนาเว็บไซตใหรองรบ
การการส่ังซ้ือในรูปออนไลน ตลอดจนการคัดเลือกคนกลางทางการตลาดท่ีมีความเขาใจในตัวผลิตภัณฑเพราะเปนส่ิงท่ีคาใหความเชื่อถือ
ในการเลือกซ้ือ

ดานการสงเสริมการตลาดควรจัดทําใหมีความหลากหลาย และประเด็นท่ีการสงเสริมการตลาดในปจจุบันโดยพนักงานขาย
น้ันควรปรับเรื่องภาพลักษณในการแตงกายใหมีเครื่องแบบท่ีสอดคลองกับรูปแบบการขาย โดยการพัฒนาท่ีเนนดานอัธยาศัยท่ีดี
พนักงานขายแตงกายสุภาพ และส่ิงท่ีสําคัญคือความรูในตัวผลิตภัณฑท่ีจะตอบขอสงสัยลูกคาได

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีใหการสนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งน้ี งานวิจัย

ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและชวยเหลือจากบุคคลากรและเจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ขอขอบคุณหัวหนาแผนสวัสดิการชุมชน ผศ.ดร.นงลักษณ ใจฉลาด ท่ีใหความชวยเหลือดานการสังเคราะหงานวิจัยตลอดจนให
คําแนะนําขอเสนอแนะ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยท้ังสองเปนอยางยิ่ง
และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี แบะขอขอบคุณ คณะทํางานองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ ท่ีใหการเอื้อเฟอขอมูลท่ีเปนประโยชนสําคัญยิ่งในการทําวิจัยครั้งน้ี นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดรับการชวยเหลือและกําลังใจจาก
บุคคลท่ีใหความชวยเหลืออีกมากท่ีผูวิจัยไมสามารถกลาวนามไดหมดในท่ีน้ี ผูวิจัยขอขอบคุณในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุก
ทานเปนอยางยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณไวในโอกาสน้ี
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การศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมท่ีเหมาะสมของชุมชนตําบล
หนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
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THROUGH COMMUNITY PARTICIPATION OF NONGPLALAI SUB-DISTRICT,
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วัตถุประสงคการวิจัยนี้เปนการศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมของชุมชนตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา ปญหาและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล  ยังไมถูกหลัก
สุขาภิบาลเนื่องจากอบต.ยังไมมีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ไมมีรถเก็บขยะ ขอตกลงของสภาตําบลหนองปลาไหลใหแตละหมูบานดูแลและการ
กําจัดขยะกันเองภายในบริเวณบาน  พฤติกรรมสวนใหญแยกขยะรีไซเคิลไวเพื่อขาย สวนประเภทขยะอินทรีย  ขยะทั่วไป และขยะอันตราย สวน
ใหญใชวิธีการเผา  และบางครัวเรือนยังมีนําขยะใสถุงรวมกันแลวนํามาทิ้งขางถนนพื้นที่วางขางทางริมถนนทําใหเกิดมลพิษ  ประชาชนยังไมเห็น
ความสําคัญของปญหาขยะที่เพิ่มขึ้น  ขาดความรูความเขาใจเร่ืองการคัดแยกขยะ และขอจํากัดดานงบประมาณ ดังนั้นแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนหนองปลาไหลจึงใชรูปแบบจัดการขยะโดยชุมชน  โดยอบต.จัดอบรมทุกชุมชนมีความรูความเขาใจการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตครัวเรือนและผังกลบภายในบริเวณบาน  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 Sub-
district 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
ปจจุบันขยะในชุมชนจํานวนมากในประเทศไทยไดทวีความรุนแรงข้ึนเปนลําดับเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร

และพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลมาจากการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันของประชากร ประกอบกับการ
พัฒนาประเทศท่ีนํามาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหมีผลิตภัณฑใหมเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอใหเลือกบริโภคได
สะดวกและรวดเร็วหลากหลายรูปแบบ เปนเหตุใหมีสิ่งปฏิกูลท่ีไมเปนท่ีตองการมากข้ึน สงผลใหเกิดปญหา “ขยะมูลฝอยลน
เมือง” ปญหาขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับมีรายงานสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ จนทําใหรัฐบาล
ประกาศใหการจัดการขยะเปนวาระแหงชาติในป 2557 (กรมควบคุมมกรมควบคุมมลพิษ , 2557) และในป 2558ประเทศไทย
ยังคงมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนจํานวนมากและอีกท้ังมีขาวดานลบท่ีเก่ียวกับปญหาขยะอยูมากพอสมควร เหตุการณไฟไหมบอขยะ
บอยๆ เปนหน่ึงบทสะทอนท่ีแสดงใหเห็นวาการกําจัดขยะท่ีไมไดมาตรฐาน และกลายเปนปญหาสําคัญท่ีกรมควบคุมมลพิษได
พยายามหาทางแกไขปญหาอยางเรงดวน เพราะปริมาณขยะยังเพ่ิมข้ึนทุกป นอกจากน้ี ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษยังระบุวา
ในป 2558 มีปริมาณขยะเกิดข้ึนท้ังหมด29.09 ลานตัน ถูกขนนําไปกําจัดมากถึง 13.60 ลานตัน โดยถูกกําจัดอยางถูกตอง
8.4 ลานตัน อีกประมาณ 7.09 ลานตัน ถูกกําจัดอยางผิดวิธี เชน การเทกองในบอดิน การเผากลางแจง หรือการลักลอบท้ิงใน
พ้ืนท่ีรกราง วิธีการจัดการขยะแบบสุดทายน้ีจะสรางปญหามากในอนาคตอันใกลจนถึงข้ันวิกฤติ

ประเทศไทยก็ยังคงแกใขปญหาเรื่องขยะมูลฝอยอยางตอเน่ือง แตผลการจัดการขยะยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร
เพราะคนเกิดความเคยชินในเรื่องการท้ิงขยะท่ีสะดวกและมักงายคนสวนใหญชอบท้ิงขยะกันตามสะดวกสบาย สงเกลิ่นเหม็น
นอกจากน้ันกองขยะยังเปนแหลงชุมนุมของสัตวท่ีเปนพาหะนําเช้ือโรค  ปจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยยังขาดประสิทธิภาพ
เน่ืองจากหนวยงานรัฐ แตละแหงขาดงบประมาณ  ขาดบุคลากร ขาดความรูความเขาใจในการจัดการท่ีเหมาะสม รวมท้ังการ
ใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม เพราะในปจจุบันสวนใหญหนวยงานท่ีเก่ียวของมักจะนําขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดจากแหลง
ชุมชนมารวบรวมบนพ้ืนดินแลวปลอยใหยอยสลายเองตามธรรมชาติหรืออาจจะมีการเผาซึ่งการกําจัดโดยวิธีน้ีกอใหเกิดปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากน้ียังพบปญหาเรื่องการจัดหาสถานท่ีท่ีท้ิงและทําลายขยะท่ี
นับวันจะหายากและมีราคาแพงข้ึน อีกท้ังพฤติกรรมของประชาชนโดยท่ัวไป ยังท้ิงขยะมูลฝอยโดยขาดจิตสํานึกและปลอยให
เปนภาระของหนวยงานท่ีรับผิดชอบทําใหมีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนมากมาย มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท้ังสภาพภูมิทัศน และ
สุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการขยะจึงเปนปญหาสําคัญท่ีรัฐบาลตองแกไขอยางตอเน่ืองท้ังในชุมชนเมืองและชนบท
ทําใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและหาวิธีการในการกําจัดขยะโดยอาศัยความ
รวมมือของหนวยงานราชการสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝงจิตสํานึกในการมีสวนรวมแกชุมชน

การรณรงคใหประชาชนในชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมกันคิดหาวิธีการและแนวทางในการแกปญหาโดยคํานึงถึง
ความจําเปนและความเปนไปไดในการบริหารจัดการขยะเพ่ือเลือกแนวทางท่ีเปนรูปแบบเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งเปนกระบวนการท่ี
ทําใหประชาชนในชุมชนเห็นคุณคาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชวยกันในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยูให
เหลือนอยท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัด
แยกขยะตามประเภท การนําขยะสะอาดมาสรางสิ่งประดิษฐ การนําขยะเปยกมาทําปุยหมักชีวภาพ ลดปริมาณการใชบรรจุ
ภัณฑ การเลือกใชวัสดุท่ียอยสลายงาย และการท้ิงขยะใหถูกท่ี เปนตน ชุมชนจึงตองมีการสรางขอตกลงของชุมชนในการ
ปฏิบัติจัดการขยะมูลฝอยใหเปนแนวทางเดียวกันปญหาและแนวทางการบริหารจัดการ

ตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรซึ่งมีประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานรวมท้ังสิ้น 3,079 คน  ถือ
วามีคนอาศัยอยูจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีทํากินพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูงลาดเอียง ลักษณะเปนดินปนทราย พ้ืนท่ี
สวนใหญเปนท่ีราบโลง ใชเปนท่ีตั้งชุมชน และเปนท่ีเกษตรกรรม โดยมีแหลงนํ้าธรรมชาติไหลผานภายในตําบล คือ ลําคลอง
หนองปลาไหลลําคลองสะแก ลําคลองสายดินแดง ลําคลองหวยตัดไม และลําคลองแสลงพันธ ปญหาทางภูมิประเทศและท่ีตั้ง
ของตําบลหนองปลาไหล คือ ปญหานํ้าทวม ตําบลหนองปลาไหล รวมท้ังสิ้น12,761 ไรจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบโลงและ
เปนท่ีเกษตรกรรม และเปนพ้ืนท่ีนํ้าทวมซ้ําซากทุกป มีผลทําใหเกิดนํ้าเนาเสียสาเหตุหน่ึงเน่ืองมาจากมีขยะท่ียังไมมีการทําลาย

847 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

กอใหเกิดมลพิษทางนํ้า  ท่ีประสบปญหาดานขยะมูลฝอยลนและมีการแกปญหาเรื่องการจํากัดขยะมูลฝอยตลอดอยางตอเน่ือง
แตก็ยังคงมีปญหาในปจจุบัน

จากการสนทนากลุมจากผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  กํานัน ผูใหญบาน สาธารณสุขตําบล และ
ผูเก่ียวของจากสภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล  ยังไมถูกหลักสุขาภิบาลบวกกับยังไมมีหนวยงานใดมา
รองรับทําใหปริมาณจํานวนขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนเรื่องตกเปนปญหาเรื้อรัง  อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลไมมีระบบการ
ดําเนินการจัดการขยะชุมชนตําบลหนองปลาไหล และไมมีวางถังขยะในบริเวณเขตตําบล  เน่ืองจากอบต.ยังไมมีรถเก็บขยะมูล
ฝอย และในการประชุมสภาตําบลหนองปลาไหลมีมติท่ีประชุมชะลอการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเน่ืองจากงบประมาณท่ีมี
อยูอยางจํากัด  สวนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเปนขอความรวมมือใหประชาชนดูแลความสะอาดบริเวณสาธารณะ
และกําจัดขยะมูลฝอยเองภายในบริเวณบานท่ีอยูอาศัยของหมูบานของตนเอง สวนการดําเนินการของอบต. มีการแยกขยะใส
ถุงและนําไปท้ิงท่ีรวมกับเทศบาลตําบลวังทรายพูน ปญหาเกิดจากการท้ิงขยะในท่ีสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองถังขยะไมมี
และไมมีรถเก็บขยะ จึงเปนปญหาเรงดวนท่ีหนวยงานของรัฐและชุมชนตองรวมมือกันอยางจริงจังเพ่ือหาแนวทางการลดขยะ
ในชุมชนหนองปลาไหลใหมากท่ีสุด เน่ืองจากการมีท้ิงกองขางทางหรือบริเวณท่ีวางจนเกิดการทับถมของขยะเปนมลพิษตอ
สภาพแวดลอม

ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีซึ่งยังไมมีการจัดการขยะแบบถูกตองตาม
หลักวิชาการ และขาดองคความรูในการคัดแยกขยะ และพฤติกรรมการท้ิงขยะ จึงไดสนใจศึกษาปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมท่ีเหมาะสมของชุมชนตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จั งห วั ด พิ จิ ต ร โด ย มี
วัตถุประสงคของการวิจัย 1. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการขยะท่ีเหมาะสมแบบมีสวนรวมของชุมชนตําบล
หนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาในการวิจัย คือ เปนการวิจัยแบบผสมท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ   มีการกําหนดขอบเขต

การศึกษาดังน้ี
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนในชุมชนตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน รวมท้ังสิ้น

5,028 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ในการวิจัยเชิงประมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมาจากประชากร ท้ัง 16
หมูบาน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 98 คน จากการเปดตาราง Taro Yamaneระดับความเช่ือมั่น 90% เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยใชแบบสอบถามมีวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) สําหรับในการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยใชแบบสัมภาษณในการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion) จํานวน 24 คน  ซึ่งประกอบดวยผูนําชุมชน
16 คนผูเก่ียวของ6 คน ผูบริหารองคการบริหารสวนตาํบล 2 คนและมีวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตดานเน้ือหา ศึกษา พฤติกรรม ปญหาอุปสรรค ความตองการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ชุมชน

หนองปลาไหล  และแนวทางการจัดการปญหาขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมภายใตขอจํากัดโดยการมีสวนรวมของชุมชนในตําบล
หนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ไดแก ดานสถานการณจัดการขยะ มูลฝอย พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ความรูความ

เขาใจการจัดการขยะมูลฝอย ความตองการและปญหา อุปสรรคการจัดการขยะในชุมชนการมีสวนรวมการจัดการขยะมูลฝอย
ตัวแปรตาม ไดแก แนวการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมของชุมชนตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทราย

พูน จังหวัดพิจิตร
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เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี  คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัย โดยใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทานเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค  (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตรงกับกรอบแนวคิด การใชภาษา
ความชัดเจนของภาษา

การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะท่ี 1 ประชุมกับผูบริหารและแกนนําชุมชน ประกอบดวย ผูบริหารและผูเก่ียวของ 4 คนและผูนําชุมชน/

ตัวแทนจํานวน 6 คน เพ่ือไดขอมูลสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลหนองปลาไหลเบื้องตนแลว
ระยะท่ี 2 นําขอมูลระยะท่ี1 มาวิเคราะห ศึกษาการจัดการขยะจากแหลงกําเนิดของชุมชน  มาสรางเครื่องมือการ

วิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย โดยใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทานเพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค

ระยะท่ี 3 นําผลสรุปจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการสนทนากลุม เสนอแนวทางการการจัดการขยะโดย
การประชุมการรวมกับชุมชน ประกอบดวย ผูบริหาร 2 คน ผูเก่ียวของ  6 คน และผูนําชุมชนหรือตัวแทน 16 คน เพ่ือเสนอ
ความคิดเห็นและประเมินความเปนไปไดในการท่ีจัดการขยะท่ีเหมาะสมกับชุมชนอยางมีสวนรวมภายใตขอจํากัดของชุมชน

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวย

คอมพิวเตอร และประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ  ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลท่ีรวบรวมไดจาก

แหลงขอมูล  และวิเคราะหเน้ือหาเชิงเน้ือหา  (Content  Analysis)

ผลการวิจัย
วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลหนอง

ปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ดานสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยพบวา สภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล  ยังไมถูกหลัก

สุขาภิบาลและยังไมมดีําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของอบต.  และไมมีวางถังขยะในบริเวณเขตตําบล เน่ืองจากอบต.ยังไมมีรถ
เก็บขยะมูลฝอย มีการกําจัดขยะเองภายในบริเวณ ประเภทขยะอินทรียกําจัดวิธีเผา (รอยละ 59.2)  ขยะรีไซเคิลจะเก็บแยกไว
เพ่ือขาย( รอยละ 89.8)  ขยะท่ัวไปกําจัดโดยวิธีการเผา (รอยละ 56.1) ขยะอันตรายเก็บแยกไวขาย (รอยละ 70.4) มีถังรองรับ
ขยะมูลฝอยภายในแตละบาน คิดวาการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยควรเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีหนวยงานรัฐ และ
ประชาชนคิดวาขยะมูลฝอยประเภทถานไฟฉาย  หลอดไฟเกา  กระปองสเปรยตางๆ สามารถทําลายท้ิงไดเอง มีการท้ิงขยะ
ตามพ้ืนท่ีวางเปลา ขางทาง  ริมถนนทําใหมลพิษตอสภาพแวดลอม

ดานพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน พบวา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในดานการลดการเกิดขยะ
อยูระดับปานกลาง รอยละ 76.5 มากท่ีสุด คือ แนะนําใหสมาชิกในครัวเรือนใชสินคาท่ีเกิดขยะนอย ดานการคัดแยกขยะ อยู
ในระดับมากรอยละ 81.8  มากท่ีสุด คือ การคัดแยกขยะท่ีขายได เชนกระดาษ ขวดแกว เศษเหล็ก ออกจากขยะท่ัวไป ดาน
การเก็บรวบรวม/การนํากลับมาใชประโยชนอยูในระดับปานกลาง รอยละ  74.2  มากท่ีสุด คือครอบครัวของทานมีการนํา
ขยะท่ีสามารถขายไดไปขายใหเกิดมูลคาเปนตัวเงินหรือสิ่งของ ดานการกําจัดขยะขยะอยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.1
มากท่ีสุด คือ ขยะท่ีเหลือจากการคัดแยกถูกนําไปท้ิงในถังขยะท่ีมีฝาปดรอการกําจัดท่ีถูกตองในบาน

ดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย พบวา การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจดาน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีนอยเน่ืองจากมีการจัดการขยะกันเองในครัวเรือนเพราะเปนการตกลงระหวางชุมชนกับองคการ
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
โดยเฉพาะขยะอันตรายท่ียังเปนปญหาในการกําจัดและ ท้ิงขยะขางทาง ประชาชนสวนใหญคิดวาการจัดการขยะมูลฝอยเปน
หนาท่ีของอบต.ท่ีตองหางบประมาณมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยสงผลทําใหไมไดใหความสําคัญเรื่องการจัดการขยะมากนัก
และอบต.หนองปลาไหลมีงบประมาณจํานวนจํากัด

ความตองการในการจัดการขยะมูลฝอย พบวา มีความตองการ สรางพลัง สรางจิตสํานึก สรางความรวมมือ โดย
อบต.จัดกิจกรรมสรางความตระหนักแกประชาชนและใหความรูความเขาใจการจัดการขยะมูลฝอย โดยตั้งคณะกรรมการ
หมูบานการจัดการขยะมูลฝอยประชุมติดตามอยางตอเน่ืองจะอาจทําใหประชาชนใหความรวมมือมากข้ึน สรางชุมชนตนแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยใน “โครงการชุมชนไรถัง”

วัตถุประสงคท่ี 2  เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการขยะท่ีเหมาะสมแบบมีสวนรวมของชุมชนตําบลหนองปลาไหล
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

พบวา ประชาสัมพันธและรณรงคใหทุกคนในชุมชนใหความรวมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี  ใหอบต.จัด
อบรมใหคนในชุมชนทุกชุมชนมีความรูความเขาใจถึงการจัดการขยะมูลฝอย ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย วิธีการลดขยะมูล
ฝอย การแปรรูปขยะมูลฝอย  และควรมีการติดตามผลอยางตอเน่ืองโดยการรวมมือกับผูนําชุมชน แตละหมูบานควรมีท่ีท้ิงขยะ
อันตรายและรวบรวมมาท้ิงท่ีอบต.โดยทางอบต.จะตองมีพ้ืนท่ีเก็บขยะอันตรายเพ่ือรอการกําจัดอยางถูกวิธี และอบต.สงเสริม
สนับสนุนและสรางตนแบบ “โครงการชุมชนไรถังขยะ” เพ่ือเปนตนแบบขยายผลใหกับชุมชนอ่ืน

สรุป ควรมีการกระตุนใหเกิดการขยะในครัวเรือนกอน  ตัวแทนแตละหมูบานตองวางแผนการดําเนินการปฏิบัติกัน
อยางจริงจังและตองไดรับความรวมมือจากทุกครัวเรือน โดยเนนแนวคิดในการลดขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการสงเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอย ดวยกิจกรรมการใหความรู การคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูล
ฝอยอยางตอเน่ือง

อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการและปญหาจัดการขยะมูลฝอยในของประชาชนของตําบลหนองไหลดานการลดการเกิดขยะ  การ

คัดแยก การกลับนําไปใช และการกําจัดขยะมูลฝอยน้ันประชาชนสวนใหญมีการกําจัดขยะเองโดยการเผา และฝงกลบ มีการ
คัดแยกขยะท่ีขายได ออกจากขยะท่ัวไป  พยายามเลี่ยงการใชถุงพลาสติก  การใชกลองโฟม และมีการนําวัสดุท่ียังใชไดใชใหม
อีกครั้ง เชน ถุงพลาสติกท่ียังใชงานไดนํากลับมาใชใหม มีการนําขวดนํ้าพลาสติกหรือขวดแกวมาใชประโยชนใหม สําหรับ
การกําจัดขยะเศษใบไม ก่ิงไมโดยการเผาท้ิงบริเวณบาน ขยะท่ียอยสลายกําจัดโดยการท้ิงไวบริเวณบาน เพ่ือปลอยใหยอย
สลายเองพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยสวนใหญใชวิธีการเผาในบริเวณใกลริมลําคลองท่ีหางจากบานของตนทําใหเศษขยะท่ี
เผาไมหมดลวงหลนไปตามนํ้าทําใหนําเสียได และนําขยะใสถุงรวมกันแลวนํามาท้ิงขางถนนพ้ืนท่ีวางขางทางสอดคลองกับ
งานวิจัยของกิตติ วิชาวงศ (2554) พบวา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุง ดานการนํา
กลับมาใชใหมมากท่ีสุด ประชาชนเลือกขยะประเภทกลองกระดาษหรือหนังสือพิมพเก็บไวขายหรือนํากลับมาใชไดอีก ในดาน
การลดการเกิดขยะมูลฝอย  ประชาชนเลือกใชถุงพลาสติกใสสิ่งของใบใหญเพียงใบเดียวมากกวาใบเล็กหลายๆ  ใบ  และใน
ดานการคัดแยกขยะมูลฝอย  ประชาชนมีพฤติกรรมมีการคัดแยกขยะแตละประเภทและมีการนําสวนท่ีขายไดไปจําหนายท่ี
รานของเกา  ดานความรูของประชาชนในตําบลหนองปลาไหล ชาวบานรูวิธีการจัดการขยะจําพวกเศษอาหาร เศษผัก เปลือก
ผลไมสามารถนํามาทําปุยหมักได   และรูวาควรมีการคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิดกอนการท้ิง แตชุมชนก็ยังใชวิธีการกําจัด
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แบบเดิมท่ีคิดวาสะดวกมากกวา และคิดวาการการจัดการขยะมูลฝอยควรเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลา
ไหลเขามาสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมระดับหมูบานในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอง แตอยางไร
สถานการณปญหาขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนจนเปนปญหาเรื้อรังมีการท้ิงตามพ้ืนท่ีวางเปลาขางทางริมถนนทําใหมลพิษและ
สภาพแวดลอมไมนามองมากนัก  ดังน้ันอบต.และชุมชนตองมีการหาแนวทางในการการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมโดย
การใหความรูการจัดการขยะมูลฝอย  มีโครงการ/กิจกรรมตางๆในการกระตุน สอดคลองกับงานวิจัยของชัยพร  แพภิรมยรัตน.
(2552).พบวา ในดานประชาชนมีความรู  การรับรูขาวสาร  การมีสวนรวม  ในภาพรวมอยูในระดับดี  และประชาชนมี
พฤติกรรมในดานการนํากลับมาใชใหม  ดานการลดการเกิดขยะมูลฝอย  การคัดแยกประเภทขยะอยูในระดับดี  ปจจัยกระตุน
ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะดานการคัดแยกขยะคือการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ

2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลหนองปลาไหล เน่ืองจากชุมชนหนองปลาไหลประสบปญหา
ทางดานงบประมาณของอบต.หนองปลาไหลท่ีไมเพียงพอในการจํากัดขยะมูลฝอย ตองกําจัดขยะกันเองของแตละบาน แต
ชุมชนขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชน จึงเปนเหตุใหเกิดท้ิงขยะมูลฝอยตามริมทางท่ีวางสงผลตอสภาพแวดลอม  ดังน้ัน
อบต.และชุมชนตองรวงมือโดยควรมีการกระตุนใหเกิดการขยะในครัวเรือนกอน  ตัวแทนแตละหมูบานตองวางแผนการ
ดําเนินการปฏิบัติกันอยางจริงจังและตองไดรับความรวมมือจากทุกครัวเรือน  โดยเนนแนวคิดในการลดขยะมูลฝอย เนนการ
ประชาสัมพันธ ลดการใชพลาสติก ชวยกันคัดแยกขยะครอบครัวมีการปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนอบต.จัดอบรมความรูความ
เขาใจถึงการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และควรมีการติดตามผลอยางตอเน่ืองโดยการรวมมือกับผูนําชุมชนแตละหมูบาน
ควรมีท่ีท้ิงขยะอันตรายและรวบรวมมาท้ิงท่ีอบต.  โดยทางอบต.จัดพ้ืนท่ีเก็บขยะอันตรายเพ่ือรอการกําจัดอยางถูกวิธีละ
สงเสริมสนับสนุนและสรางตนแบบ “โครงการชุมชนไรถังขยะ” เพ่ือเปนตนแบบขยายผลใหกับชุมชนอ่ืน ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของเพ็ญพิศ ขันแกลว.  (2552).พบวาโครงการตางๆ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลควนปริงจะดําเนินการ  คือ
โครงการถนนปลอดถังขยะบริเวณถนนสายหลัก  โครงการตลาดนัดขยะ  แตไมเห็นดวยกับแนวคิดท่ีมีการเก็บคาธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยอยูในปจจุบัน  ดังน้ันอบต.หนองปลาไหลควรมีการกระตุนใหเกิดการขยะในครัวเรือนกอน  ตัวแทนแตละหมูบาน
ตองวางแผนการดําเนินการปฏิบัติกันอยางจริงจังและตองไดรับความรวมมือจากทุกครัวเรือน  โดยเนนแนวคิดในการการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดยใชหลักการมีสวนรวมในดานการคนหาปญหา การวางแผนกําจัดขยะมูลฝอย การปฏิบัติ การ
รับผลประโยชน และการประเมินผล และใชหลัก 3 R สอดคลองกับงานวิจัยของวณัฐพงศ อุไรรัตน และศรัณยา เลิศพุทธรักษ.
(2557). พบวานโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหนองแซงไดมีโครงการท่ีประชาชนมีสวนรวมกับนโยบาย
ของทางเทศบาล การมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายใหความรูในเรื่องมลพิษและปญหาทางสิ่งแวดลอมของคนใน
ชุมชน การแกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีดีท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การแกไขปญหาท่ีตนเหตุอันจะมีผลทําใหปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีตองกําจัดมีจํานวนนอยลง กลาวคือการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใชใหมและ
มีการประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกใหความรูความเขาใจแกประชาชน

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมท่ีเหมาะสมของชุมชนตําบลหนอง

ปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปผลการวิจัยดังน้ี
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล  ยังไมถูกหลักสุขาภิบาลและยังไมมีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย

ของอบต. และไมมีวางถังขยะในบริเวณเขตตําบล เน่ืองจากอบต.ยังไมมีรถเก็บขยะมูลฝอย สวนพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชนตําบลหนองปลาไหล มีการกําจัดขยะเองภายในบริเวณเปนสวนใหญกําจัดโดยวิธีการเผาหรือเทท้ิงบริเวณ
บานคัดแยกเฉพาะประเภทขยะท่ีขายได ดังแสดงในตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย รอยละ ระดับ
1.ดานการลดการเกิดขยะ 76.5 ปานกลาง
2.ดานการคัดแยกขยะ 81.8 มากท่ีสุด
3.ดานการเก็บรวบรวม/การนํากลบัมาใชประโยชน 74.2 ปานกลาง
4.ดานการกําจดัขยะมลูฝอย 69.1 ปานกลาง

จากตารางท่ี1 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนใหความสําคัญในดานการคัดแยกขยะท่ีขายได ให
เกิดมูลคาเปนตัวเงินหรือสิ่งของมากท่ีสุด และดานการลดการเกิดขยะ การนํากลับมาใชประโยชน และการกําจัดขยะอยูใน
ระดับปานกลาง

สําหรับปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยตําบลหนองปลาไหล จากการกําจัดขยะวิธีฝงกลบและเผาสงผลตอมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งคนในชุมชนตําบลหนองปลาไหลไดตระหนักและมีความตองการท่ีจะมีสวนรวมในการแกปญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 ความตองการของชุมชนตําบลหนองปลาไหลในการจัดการขยะมูลฝอย

ความตองการจดัการขยะมูลฝอย X S.D. ระดับ ลําดับ

1.ทานตองการใหทางอบต.เพ่ิมมาตรการเขมงวดสําหรับผูสราง
ปญหามลพิษทางขยะแกชุมชน

4.11 1.146 มาก 1

2.ทานตองการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย/มาตรการเก่ียวกับ
การรักษาความสะอาดในชุมชน

3.93 1.026 มาก 2

3.ทานตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะของชุมชน 3.92 .979 มาก 3
4.ทานตองการมีสวนรวมในการวางแผนงาน/โครงการในการ

แกปญหาขยะในชุมชน
3.89 1.027 มาก 4

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาประชาชนมีความตองการ สรางพลัง สรางจิตสํานึก สรางความรวมมือ โดยอบต.จัด
กิจกรรมสรางความตระหนักแกประชาชนและใหความรูความเขาใจการจัดการขยะมูลฝอย โดยตั้งคณะกรรมการหมูบานการ
จัดการขยะมูลฝอยประชุมติดตามอยางตอเน่ืองจะอาจทําใหประชาชนใหความรวมมือมากข้ึน สรางชุมชนตนแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยใน “โครงการชุมชนไรถัง” โดยการกระตุนใหเกิดการขยะในครัวเรอืนกอน  ตัวแทนแตละหมูบานตองวางแผนการ
ดําเนินการปฏิบัติกันอยางจริงจังและตองไดรับความรวมมือจากทุกครัวเรือน  โดยเนนแนวคิดในการลดขยะมูลฝอย โดยมีแนว
ทางการสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ดวยกิจกรรมการใหความรู การคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการติดตามและประเมินผล
การจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเน่ือง
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สรุปแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบสวนรวมของชุมชนตําบลหนองปลาไหล  อําเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร
ดังน้ี

ภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ท่ีสนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจัยครั้งน้ี

ขอคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีใหการสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัย ตลอดจนขอบคุณเจาหนาท่ีและองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลาไหล ผูเก่ียวของ และชาวบานท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลจนงานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ

เอกสารอางอิง
กรมควบคุมมลพิษ,  สํานักจดัการกากของเสียและสารอันตราย. (2557). คูมือแนวทางการดําเนินการ  ลด  คัด  แยก  และ

ใชประโยชนขยะมลูฝอย  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพฯ : บริษัท  ฮีซ  จํากัด.
กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม, กองสงเสริมและเผยแพร. (2552). การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM. กรุงเทพฯ :

กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม.

*ประชาชนในชุมชนรวมใจแยกขยะในครัวเรือน

* อบต.รวมวางแผนและสนับสนุนขับเคลื่อนในการจดัการขยะมลูฝอย

-เลือกชุมชนตนแบบโครงการชุมชนไรถังขยะ

-การอบรมใหความรูการจดัการขยะมูลฝอย

กระบวนการคดัแยกแยกขยะในครัวเรือน

ขยะเปยก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย

*เทท้ิง
บริเวณบาน
ยอยสลาย
เอง

ฝงกลบ
บริเวณบาน
อยางถูกวิธี

*นําไปขาย

*นํากลับไปใชใหม

*อบต.รวบรวมไปกําจัดอยางถูกตอง

*จุดท้ิงขยะอันตรายของ
ชุมชนตนแบบ *

รวบรวบขยะอันตรายไปท้ิงพ้ืนท่ี อบต.จัดไว
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สรภัญญะเปนภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาบริบทและปญหาการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปะการแสดงการขับ

รองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน การวิจัยครั้งน้ีไดความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบล  บึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
ในการใหขอมูลของกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน บานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ตําบลบึงกระจับ อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดําเนินการศึกษาวิจัยโดยการศึกษาบริบท การสัมภาษณเชิงลึกปญหาของการอนุรักษ สืบสาน รวมถึงการ
คนหา SWOT เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ   สืบสาน ตลอดจนดําเนินการนําแนวทางการอนุรักษ สืบสานเสนอตอผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
ประเมินความถูกตอง และความตองการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษา
อีสานตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสานสืบเชื้อสายมาจากภาคอีสาน บุคคลท่ีจะสามารถขับรอง และแตงบทกลอนได ปจจุบันเปนผูสูงอายุซ่ึงเริ่มมีจํานวนนอยลง
อีกท้ังผูรับการถายทอดตองสามารถพูดภาษาอีสานได แตตองเขาศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีกําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับ
รองทํานองสรภัญญะ ซ่ึงแนวทางในการอนุรักษ สืบสานการขับรองนองสรภัญญะเปนภาษาอีสานน้ัน ควรโดยเริ่มจากการปลูกฝง
จิตสํานึกใหครู บุคลากร และนักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ สืบสาน และผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถิ่น ดาน
ศิลปะการแสดง การประยุกตบทกลอน และทํานองการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน เพ่ือจัดทําเปนคูมือการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานใหโรงเรียนจัดกิจกรรม หรือจัดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ หนวยงานราชการมีสวนรวมในการจัดเวทีการประกวดอยางสมํ่าเสมอ การลงบทความวิจัยใน
วารสารงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติเพ่ือเผยแพรขอมูลการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ 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
การสวดสรภัญญะในภาคอีสานเกิดข้ึนเมื่อวัฒนธรรมสวนกลางไดกระจายมาสูอีสาน สมัยรัชกาลท่ี 4 แตเหตุท่ีมา

เจริญรุงเรืองในภาคอีสาน เพราะชาวอีสานมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาตลอดป เดิมทีเดียวการสวดสรภัญญะจะสวดโดยพระสงฆ
หรืออุบาสก อุบาสิกา ท่ีอานภาษาบาลีไดคลองแคลว เพราะดั้งเดิมน้ันบทสวดเปนภาษาบาลี และเน้ือหาจะเก่ียวกับพุทธ
ศาสนาโดยตรงตอมาเมื่อมีการนํามาแตงบทสวดใหมเปนภาษาไทย จึงมีทํานองตางๆ กัน สวนเน้ือหาจะยังคงเนนเน้ือหา
เรื่องราวทางพุทธศาสนา เชน นิทานชาดก นิทานสอนใจ สอนเรื่องบาปบุญคุณโทษ และศีลธรรม ซึ่งโอกาสในการสวดจะสวด
ในงานศพ งานบุญกฐิน ผาปา งานชุมนุมการกุศลระหวางเขาพรรษา ในวันธรรมสวนะหรืองานบุญประจําปของหมูบาน
และยังจัดงานประกวดประขันกันอยูมิไดขาด

ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ มีกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยู 2 หมูบาน
คือบานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ซึ่งยายถ่ินมาจากภาคอีสาน เชน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดนครราชสีมา เปนตน มารวมตัวกันตั้งถ่ินฐานทํามาหากินจนเกิดเปนหมู แตการสิ่งท่ีประชากรกลุมน้ีไมท้ิงความเปน
อีสานนอกจากภาษาท่ีใชอยูปจจุบันแลวยังมีวัฒนธรรมการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน จึงคิดรวมกลุมขับรอง
ทํานองสรภัญญะในชวงทําบุญท่ีวัด เน้ือหาจะยังคงเนนเน้ือหาเรื่องราวทางพุทธศาสนาท่ีเอามาจากหนังสือ ตําราตางๆ ปรับคํา
ใหอานงาย รูปแบบการขับรองไมซับซอน จากกลุมเล็กก็ขยายเปนกลุมท่ีใหญข้ึน ณ ปจจุบันมีผูท่ีสนใจในการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน ประมาณ 100 กวาคน สวนใหญเปนผูหญิงและมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ซึ่งคนท่ีสามารถปรับบท
กลอนใชภาษาท่ีขับรองใหงายข้ึน และเปนตนเสียงไดน้ันมีอยูประมาณ 3 - 4 คนเทาน้ัน เยาวชนผูรับการถายทอดตองสามารถ
พูดภาษาอีสานได แตตองเขาศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีกําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับรองทํานองสรภัญญะ กลุม
อายุวัยกลางคนสวนใหญทํางานตางจังหวัด กลุมผูขับรองตองใชพ้ืนท่ีของวัด ในวันพระของทุกๆ เดือน การแตงดวยชุดสีขาว
ถือศีล 8 เพ่ือขับรองทํานองสรภัญญะ โดยมีความเช่ือวาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
พระมหากษัตริย ครูบาอาจารย ความเช่ือเก่ียวของกับวิถีชีวิต ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม มีความเช่ือ
วาเมื่อถือศีลและขับรองสรภัญญะแลวจะทําใหตายแลวไดข้ึนสวรรค เกิดเปนเทวดา นางฟา การสนับสนุนการขับรองทํานอง

856 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

สรภัญญะในปจจุบันมีเพียงวัดประชานิมติ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนหนวยงานหลักในจัดการประกวดการขับรอง
ทํานองสรภัญญะเปนภาษอีสานเทาน้ัน โดยงบประมาณในการจัดงาน และรางวัลมาจากการลงขันของเจาอาวาสวัดในแตละ
พ้ืนท่ี กติกาในการประกวดก็เปนไปตามท่ีตกลงกันเอง และมีองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ นําโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับท่ีจัดเวทีในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ในงานพิธีการตอนรับแขกบานแขกเมืองเทาน้ัน
แตยังขาดการสนับสนุนในเรื่องการสงเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ
การสืบสาน และมีความตระหนักผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะ
เปนภาษาอีสาน โดยการใชเครือขายความรวมมือจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ และโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ สืบ
สานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาบริบทและปญหาการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสาน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาแบบสัมภาษณเชิงลึก เรื่องการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานอง

สรภัญญะเปนภาษาอีสาน โดยใชวิธีแบบเฉพาะเจาะจง กับผูท่ีมีประสบการณ และผูท่ีเก่ียวของกับการขับรองทํานองสรภัญญะ
เปนภาษาอีสาน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ ชุมชน ไดกลุมตัวอยาง คือบานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด

การวิจัยครั้งน้ีมีข้ันตอน 3 ข้ันตอน และเปนวิจัยแบบผสมผสาน ระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาบริบท ปญหาของการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับองคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับ กลุมขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน บานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ตําบลบึงกระจับ
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ประชาชนในตําบลบึงกระจับ และโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลบึงกระจับ และการศึกษาจาก
หนังสือ ตํารา งานวิจัย และผูรูในองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

ขั้นตอนท่ี 2 การสัมภาษณกลุม (Focus group) กลุมผูการขับรองทํานองสรภัญญะบานบึงกระจับ และบานเกาะ
บอระเพ็ด, องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ, และโรงเรียนในเขตตําบลบึงกระจับ และการสังเกตแบบมีสวนรวมในพิธีการ
ตางๆ และคนหา SWOT ของการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน, โอกาสการรับงานเพ่ือสรางรายได, อุปสรรคในการสืบสาน, โรงเรียนควรมีหลักสูตรการ
เรียนการสอนในรายวิชา, ควรจัดเปนกิจกรรมเสริม, ควรจัดเปนรายวิชาเสริม, จัดเปนกิจกรรมฐานการเรียนรู, จัดเวทีการ
ประกวด,คาตอบแทนเหมาะสมกับการรับงาน และการศึกษาหนังสือ ตํารา งานวิจัย และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของการขับรอง
ทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน

ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินการนําแนวทางการอนุรักษ  สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการ
ขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ลงสูกลุมเปาหมาย ดังน้ี

1. นําสรุปแนวทางการอนุรักษ  สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรอง
ทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน เสนอตอกลุมผูการขับรองทํานองสรภัญญะ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ และ
โรงเรียนในเขตตําบลบึงกระจับ เพ่ือวิเคราะห สังเคราะห และเสนอแนะแนวทางเพ่ิมเติม
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2. นําขอเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับ
รองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานมาปรับแกไข

3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจแนวทางอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง
การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน เสนอใหกลุมเปาหมายประเมิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ
โรงเรียนในเขตตําบลบึงกระจับ กลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน และประชาชนในเขตตําบลบึงกระจับ

ผลการวิจัย
การศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานอง

สรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชการเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
(สัมภาษณแบบ Focus Group) และเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) ซึ่งแบงออกเปน 2 วัตถุประสงคดังน้ี 1. การเก็บขอมูลวิจัย
เชิงคุณภาพ (สัมภาษณแบบ Focus Group) เพ่ือศึกษาบริบทและปญหาการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดาน
ศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ผลการศึกษา พบวาตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ มีกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยู 2 หมูบาน คือบานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ซึ่งยาย
ถ่ินมาจากภาคอีสาน เชน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา เปนตน มารวมตัวกันตั้ง
ถ่ินฐานทํามาหากินจนเกิดเปนหมู แตการสิ่งท่ีประชากรกลุมน้ีไมท้ิงความเปนอีสานนอกจากภาษาท่ีใชอยูปจจุบันแลวยังมี
วัฒนธรรมการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน จึงคิดรวมกลุมขับรองทํานองสรภัญญะในชวงทําบุญท่ีวัด เน้ือหาจะ
ยังคงเนนเน้ือหาเรื่องราวทางพุทธศาสนาท่ีเอามาจากหนังสือ ตําราตางๆ ปรับคําใหอานงาย รูปแบบการขับรองไมซับซอน
จากกลุมเล็กก็ขยายเปนกลุมท่ีใหญข้ึน ณ ปจจุบันมีผูท่ีสนใจในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ประมาณ 100
กวาคน สวนใหญเปนผูหญิงและมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ซึ่งคนท่ีสามารถปรับบทกลอนใหเปนภาษาท่ีขับรองใหงายข้ึน และ
เปนตนเสียงไดน้ันมีอยูประมาณ 3 - 4 คนเทาน้ัน แตก็เปนเพียงแคการนําเปนกลอนจากตํารา หนังสือมาปรับใหเปนภาษาท่ี
อานงายมากข้ึนเทาน้ัน ยังไมบุคคลท่ีสามารถแตงบทกลอนเองได เยาวชนผูรับการถายทอดตองสามารถพูดภาษาอีสานได แต
ตองเขาศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีกําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับรองทํานองสรภัญญะ กลุมอายุวัยกลางคนสวน
ใหญทํางานตางจังหวัด กลุมผูขับรองตองใชพ้ืนท่ีของวัด ในวันพระของทุกๆ เดือน การแตงดวยชุดสีขาว ถือศีล 8 เพ่ือขับรอง
ทํานองสรภัญญะ โดยมีความเช่ือวาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พระมหากษัตริย ครูบา
อาจารย ความเช่ือเก่ียวของกับวิถีชีวิต ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม มีความเช่ือวาเมื่อถือศีลและขับ
รองสรภัญญะแลวจะทําใหตายแลวไดข้ึนสวรรค เกิดเปนเทวดา นางฟา การสนับสนุนการขับรองทํานองสรภัญญะในปจจุบันมี
เพียงวัดประชานิมิต อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนหนวยงานหลักในจัดการประกวดการขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษอีสานเทาน้ัน โดยงบประมาณในการจัดงาน และรางวัลมาจากการลงขันของเจาอาวาสวัดในแตละพ้ืนท่ี กติกาในการ
ประกวดก็เปนไปตามท่ีตกลงกันเอง และมีองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ นําโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลบึง
กระจับท่ีจัดเวทีในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ในงานพิธีการตอนรับแขกบานแขกเมืองเทาน้ัน แตยังขาดการ
สนับสนุนในเรื่องการสงเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ การสืบสาน และมี
ความตระหนักผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
โดยการใชเครือขายความรวมมือจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ และโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยางยั่งยืน 2. การเก็บขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ
(แบบสอบถาม) เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ใชการวิจัยเชิงปริมาณสามารถสรุป
ผลการวิจัย ไดตามตารางท่ี 1 ดังน้ี
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ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม ความตองการแนวทางการอนุรักษ สืบสานการ
ขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน

จากตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม ความตองการแนวทางการอนุรักษ
การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ดังน้ี สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา และขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
คาเฉลี่ย xˉ = 3.02, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.75 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ปลูกจิตสํานึกใหครู บุคลากร และ

ลําดับ ขอความ
คาเฉลี่ย

(x̄ )
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) ความหมาย

1 สงเสริม ให นักเรียนไดศึกษา และขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน 3.02 .75 มาก

2 ปลูกจิตสํานึกใหครู บุคลากร และนักเรียนมีความ
ตระหนักถึงการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดาน
ศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษา
อีสาน

3.00 .74 มาก

3 องคการบริหารสวนตํ าบล  และโรงเรียน  มีการ
ประชาสัมพันธใหครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนมี
ความตระหนักในผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญา
ทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานอยางส่ําเสมอ

2.88 .76 มาก

4 สงเสริมใหโรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใน
รายวิชาเลือกเสรีการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษา
อีสาน

2.80 .84 มาก

5 สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานเปนกิจกรรมเสริม

2.81 .83 มาก

6 สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเปนฐานการเรียนรูการ
ขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน

2.70 .86 มาก

7 สงเสริมการจัดเวทีการประกวดการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน

2.75 .89 มาก

8 ประยุกตการสวดทํานองสรภัญญะในรูปแบบตางๆท่ี
หลากหลาย เชน นิทาน ขอสอนใจ บทกลอน
เปนตน

2.86 .84 มาก

9 จัดทําคูมือแนวทางอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสาน

2.81 .83 มาก

10 ลงบทความวิจัยในวารสารงานวิจัยระดับชาติ และ
นานาชาติ

2.50 .92 นอย

รวมเฉลี่ย 2.76 .68 มาก
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นักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษา
อีสาน คาเฉลี่ย xˉ = 3.00, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.74 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก องคการบริหารสวนตําบล
และโรงเรียน มีการประชาสัมพันธใหครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนมีความตระหนักในผลกระทบองการสูญเสียภูมิปญญา
ทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยางส่ําเสมอ คาเฉลี่ย xˉ = 2.88, คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. = 0.76 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ประยุกตการสวดทํานองสรภัญญะในรูปแบบตางๆท่ีหลากหลาย เชน
นิทาน ขอสอนใจ บทกลอน เปนตน คาเฉลี่ย xˉ = 2.86, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.84 ความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก จัดทําคูมือแนวทางอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
คาเฉลี่ย xˉ = 2.81, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.83 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรม
การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานเปนกิจกรรมเสริม คาเฉลี่ย xˉ = 2.81, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.83
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก สงเสริมใหโรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเสรีการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน คาเฉลี่ย xˉ = 2.80, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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
การศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานอง

สรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชการเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
(สัมภาษณแบบ Focus Group) และเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) ซึ่งแบงออกเปน 2 วัตถุประสงค ดังน้ี 1. การเก็บขอมูลวิจัย
เชิงคุณภาพ (สัมภาษณแบบ Focus Group) เพ่ือศึกษาบริบทและปญหาการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดาน
ศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ผลการศึกษา พบวาตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ มีกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยู 2 หมูบาน คือบานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ซึ่งยาย
ถ่ินมาจากภาคอีสาน เชน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา เปนตน มารวมตัวกันตั้ง
ถ่ินฐานทํามาหากินจนเกิดเปนหมู แตการสิ่งท่ีประชากรกลุมน้ีไมท้ิงความเปนอีสานนอกจากภาษาท่ีใชอยูปจจุบันแลวยังมี
วัฒนธรรมการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน จึงคิดรวมกลุมขับรองทํานองสรภัญญะในชวงทําบุญท่ีวัด เน้ือหาจะ
ยังคงเนนเน้ือหาเรื่องราวทางพุทธศาสนาท่ีเอามาจากหนังสือ ตําราตางๆ ปรับคําใหอานงาย รูปแบบการขับรองไมซับซอน
จากกลุมเล็กก็ขยายเปนกลุมท่ีใหญข้ึน ปจจุบันมีผูท่ีสนใจในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ประมาณ 100 กวา
คน สวนใหญเปนผูหญิงและมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ซึ่งคนท่ีสามารถปรับบทกลอนใหเปนภาษาท่ีขับรองไดงายข้ึน และเปนตน
เสียงไดน้ันมีอยูประมาณ 3 - 4 คนเทาน้ัน แตก็เปนเพียงแคการนําเปนกลอนจากตํารา หนังสือมาปรับใหเปนภาษาท่ีอานงาย
มากข้ึนเทาน้ัน ยังไมบุคคลท่ีสามารถแตงบทกลอนเองได เยาวชนผูรับการถายทอดตองสามารถพูดภาษาอีสานได แตตองเขา
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีกําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับรองทํานองสรภัญญะ กลุมอายุวัยกลางคนสวนใหญ
ทํางานตางจังหวัด กลุมผูขับรองตองใชพ้ืนท่ีของวัด ในวันพระของทุกๆ เดือน การแตงดวยชุดสีขาว ถือศีล 8 เพ่ือขับรอง
ทํานองสรภัญญะ โดยมีความเช่ือวาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พระมหากษัตริย ครูบา
อาจารย ความเช่ือเก่ียวของกับวิถีชีวิต ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม มีความเช่ือวาเมื่อถือศีลและขับ
รองสรภัญญะแลวจะทําใหตายแลวไดข้ึนสวรรค เกิดเปนเทวดา นางฟา การสนับสนุนการขับรองทํานองสรภัญญะในปจจุบันมี

860 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

เพียงวัดประชานิมิต อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนหนวยงานหลักในจัดการประกวดการขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษอีสานเทาน้ัน โดยงบประมาณในการจัดงาน และรางวัลมาจากการลงขันของเจาอาวาสวัดในแตละพ้ืนท่ี กติกาในการ
ประกวดก็เปนไปตามท่ีตกลงกันเอง และมีองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ นําโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลบึง
กระจับท่ีจัดเวทีในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ในงานพิธีการตอนรับแขกบานแขกเมืองเทาน้ัน แตยังขาดการ
สนับสนุนในเรื่องการสงเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ การสืบสาน และมี
ความตระหนักผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
โดยการใชเครือขายความรวมมือจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ และโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยางยั่งยืน 2. การเก็บขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ
(แบบสอบถาม) เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ใชการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวา
แนวทางในการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน
ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ควรสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา และขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสานโดยเริ่มจากการปลูกฝงจิตสํานึกใหครู บุคลากร และนักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ สืบสาน และ
ผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การประยุกตบทกลอน และทํานองการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานเพ่ือจัดทําเปนคูมือการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานใหโรงเรียนจัดกิจกรรม หรือจัดเปน
หลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใหองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ และสวน
งานราชการมีสวนรวมในการจัดเวทีการประกวดอยางสม่ําเสมอ และลงบทความวิจัยในวารสารงานวิจัยระดับชาติ และ
นานาชาติเพ่ือเผยแพรขอมูลการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณใหเปนท่ีรูจักแกสาธารณชน อีกท้ังยังเปนแหลงขอมูลในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานใหแกผูท่ีสนใจ
ไดศึกษาตอไป

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยแนวทางการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานอง

สรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยคนพบผลงานวิจัยสามารถแบง
ออกเปน 2 วัตถุประสงค ดังน้ี 1. การเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (สัมภาษณแบบ Focus Group) เพ่ือศึกษาบริบทและปญหา
การอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดง การขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ผลการศึกษาพบวา
ในตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ มีกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานอยู 2 หมูบาน คือ
บานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ซึ่งยายถ่ินมาจากภาคอีสาน เชน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดนครราชสีมา เปนตน เกิดจากการรวมตัวกันมาตั้งถ่ินฐานทํามาหากินจนเกิดเปนหมู แตการสิ่งท่ีประชากรกลุมน้ี
ไมท้ิงความเปนอีสานนอกจากภาษาท่ีใชอยูปจจุบันแลวยังมีวัฒนธรรมการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน จึงรวมกลุม
ขับรองทํานองสรภัญญะในชวงทําบุญท่ีวัด เน้ือหาจะยังคงเนนเน้ือหาเรื่องราวทางพุทธศาสนาท่ีเอามาจากหนังสือตางๆ
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รุจิรา วงศแกว (2533. อางถึงใน, กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2512) ไดกลาววาใน
สมัยรัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชนิพนธบทสวดมนตตาง ๆ เปนคําฉันท ทรงจัดระเบียบทําวัตรสวดมนตสําหรับนักเรียน ลูกเสือ
และเสือปาข้ึน และไดใชระเบียบน้ันมาจนถึงปจจุบัน ดังน้ันพระจึงรูเรื่องฉันทลักษณในการประพันธกลอนประเภทตางๆ ไมวา
จะเปนการประพันธกลอนแหล การประพันธบทรองสรภัญญ เปนตน และเน้ือหาสวนใหญจะเนนทางดานศาสนาเพราะหากมี
ประเพณีหรือบุญตาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ แกวตา จันทรานุสรณ (ม.ป.ป.) ซึ่งไดอธิบายเก่ียวกับสรภัญญวา
ประเทศไทยจึงรับเอาการรองสรภัญญมานานควบคูกับพุทธศาสนา มีพัฒนาการมาจากการสวดพระธรรมวินัยของพระสงฆมา
เปนการขับรองของฆราวาสเน้ือหาของสรภัญญมักเก่ียวกับศาสนาและประเพณีซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระสมชิด
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จารุธมฺโม (อุทากิจ) (2550) พบวาจริยธรรมดานหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ในบทขับรองสรภัญญอีสานจะเนนเรื่อง ทาน ศีล บุญ
กรรม ความกตัญู ความสามัคคี และอบายมุข มากกวาคําสอนในขออื่น ๆ จริยธรรมดานจารีต ในบทขับรอง สรภัญญอีสานจะเนน
จริยธรรมท้ังของบุคคลและจริยธรรมในสังคม ปจจุบันมีผูท่ีสนใจในการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ประมาณ 100 กวาคน
สวนใหญเปนผูหญิงและมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ซ่ึงคนท่ีสามารถปรับแกบทกลอนใหเปนภาษาท่ีใหสามารถขับรองไดงายขึ้น และเปนตน
เสียงไดน้ันมีอยูประมาณ 2 - 3 คนเทาน้ัน แตก็เปนเพียงแคการนําเปนกลอนจากตํารา หนังสือตางๆ ของทางวัดซ่ึงผูประพันธบทกลอน
ตางๆ คือพระสงฆมาปรับใหเปนภาษาท่ีอานงายมากขึ้นเทาน้ัน ยังไมมีบุคคลใดท่ีสามารถแตงบทกลอนในการขับรองเองได สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ นารีรัตน จันทวฤทธ์ิ (2553) ไดใหทัศนะวาสําหรับการสวดสรภัญญในเมืองไทยน้ันมีการสวด มานานแลว ต้ังแตใน
สมัยรัชกาลท่ี 4 ผูท่ีสวดจึงมักเปนพระสงฆ และอุบาสกอุบาสิกาท่ีอานภาษาบาลีได และสอดคลองกับแนวคิดของประมวล พิมพเสน
(2553) ไดอธิบายวาสมัยพระอาจารยสิง ขันตยาคโม และอาจารยพระมหาปน ปญญาพโล พระกรรมฐานสายพระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต
ไดมาปกหลักเผยแผศาสนธรรม “ภาคปฏิบัติ” ณ วัดปาโคกเหลางา (วัดปาวิเวกธรรม) ในตัวเมืองขอนแกน ไดแตงหนังสือจงรัก ยกยอง
พระพุทธศาสนา รอยกรองเปนคําฉันทตาง ๆ ใชสวดเปนทํานองสรภัญญ บุคคลหรือเยาวชนผูรับการถายทอดตองสามารถพูดภาษา
อีสานได แตตองเขาศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีกําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับรองทํานองสรภัญญะ กลุมอายุวัยกลางคนสวน
ใหญทํางานตางจังหวัดซ่ึงไมมีผูรับการถายทอด 2. การเก็บขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ ใชการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง
กรณีศึกษาการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ควรสงเสริมใหนักเรียน
ไดศึกษา และขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานโดยเริ่มจากการปลูกฝงจิตสํานึกใหครู บุคลากร และนักเรียนมีความตระหนักถึง
การอนุรักษ สืบสาน และผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสาน ของตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาภูมิปญญารากบัวเช่ือมของชุมชนทับกฤช
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

PEOPLE OPINION TOWARDS WISDOM DEVELOPMENT OF A LOTUS ROOT IN SYRUP OF
TUBKRIT COMMUNITY, CHUM SAENG DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE

สุพัตรา เจรญิภักดี บดีรัฐ1* โชติ บดีรัฐ2 ยุวดี พวงรอด2 หน่ึงฤทัย ศรีสุกใส2 และ พรศักดิ์ วงศมหา3

1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  พิษณุโลก
2วิทยาลัยการจดัการและพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก

3องคการบริหารสวนตําบลทับกฤช นครสวรรค
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคนหากลุมคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับรากบัวเชื่อมและสํารวจความคิดเห็นที่แทจริงของ

ประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการการรากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑชุมชน นักวิจัยเชิญชวนผูนํา ครู แมคา และอาสาสมัคร
ในชุมชนทับกฤช เขารวมกิจกรรมใหความรูและนําเสนอขอดีแบบปากเปลาเกี่ยวกับการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนในการผลิตราก
บัวเชื่อม จํานวน 40 คน พบวามีคนที่สนใจเขารวมกิจกรรมจํานวน 12 คน (30%) ที่ตองการพัฒนารากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน เพราะมีความสัมพันธกับอาชีพน้ี ตองการสืบสานภูมิปญญาน้ีและสรางอาชีพและรายไดที่ม่ันคงใหลูกหลาน สวนที่เหลือ
สนใจในการทําอาชีพอื่น จากน้ันใชการสนทนากลุมศึกษาปญหา 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
เน่ืองจากมีแหลงปลูกบัวธรรมชาติขนาดใหญในบึงบอระเพ็ดและรากบัวมีคุณคาทางโภชนาการสูง ไดแก กรดอะมิโน
คารโบไฮเดรต โปรตีน ใยอาหาร แรธาตุ วิตามิน และสารประกอบฟนอลิก ซึ่งมีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระสูง (Chiang and
Luo, 2007; Liu and others, 2010; Shad and others, 2011) นอกจากน้ียังมีสรรพคุณเปนยาแกรอนใน แกอักเสบ แก
ปวดบวม และระงับอาการทองรวงได (ไชยา ลาวัลย, 2547) การทํารากบัวเชื่อมเปนภูมิปญญาท่ีมีการสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษของชุมชนทับกฤชเก่ียวกับการเก็บรากบัวไวรับประทานในฤดูนํ้าหลากหรือในชวงท่ีไมสามารถหารากบัวได

จากการลงสํารวจพ้ืนท่ีระหวางเดือนมีนาคม 2560 คณะผูวิจัยรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทับกฤช (อบต.)
พัฒนากรตําบลช้ีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีสุดในขณะน้ี สะทอนถึงปญหาของคนในชุมชนทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
คือ ปจจุบันประชาชนในพ้ืนท่ี อบต. มีผลิตภัณฑแปรรูปจากบัวคือ รากบัวเช่ือม มีวางขายสองขางทางถนนจํานวนมากหลาย
รานคา แตยังไมมีฐานขอมูลเก่ียวกับการผลิต ไมพบการรวมกลุมการผลิตท่ีชัดเจน ไมเกิดการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง และยังพ่ึงพา
ตนเองไมได ทําใหขาดความพรอมในเรื่องขององคความรู มาตรฐานการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และเกิดปญหา
ความขัดแยงจากการแขงขันทางการตลาดในชุมชน ปญหาชุมชนไมสามารถพ่ึงพาตนเองได อาจเกิดเน่ืองมาจากคนในชุมชน
ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหเกิดประโยชนตอชุมชน (อภิญญา กังสนารักษ,
2544; อคิน รพีพัฒน, 2547; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549; Fornaroff, 1980) งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อคนหากลุมคนที่มี
ความสนใจเกี่ยวกับรากบัวเชื่อมและสํารวจความคิดเห็นที่แทจริงของประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการการผลิตรากบัว
เชื่อม ซึ่งสอดคลองกับ อบต. ท่ีตองการคนหาปญหาท่ีชุมชนตองการและผลักดันการรวมกลุมผูผลิตใหเกิดเปนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยน้ีใชการประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ี อบต. ดูแล ไดแก แมคา เจาหนาที่อาสาสมัครชุมชน

คนชรา ขาราชการเกษียณ นักเรียน ตํารวจ ทหาร ครู จํานวน 40 คน เขารวมกิจกรรม โดยการใหความรูและสอบถามแบบการ
สนทนากลุม และคัดเลือกบุคคลท่ีตองการพัฒนารากบัวเช่ือมเปนผลิตภัณฑชุมชน จากน้ันจึงสํารวจความคิดเห็นที่แทจริงของ
ประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการการผลิตรากบัวเชื่อม มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี

1. การลงพ้ืนท่ีสํารวจบริบทของชุมชนและซักถามปญหา ความตองการ โดยทีมวิจัยพรอมท้ังนักศึกษารวมลง
พ้ืนท่ีสํารวจบริบทของชุมชน ซักถามปญหา และความตองการของคนในชุมชนรวมกับพัฒนากรตําบลและเจาหนาท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

2. การวางแผนการดําเนินการรวมกับนักวิจัยทองถิ่น ทีมวิจัยลงพ้ืนท่ีรวมวางแผนการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชนเพ่ือคนหากลุมคนท่ีมีความสนใจเก่ียวกับรากบัวเช่ือมและสํารวจความคิดเห็นท่ีแทจริงของประชาชน
สําหรับการวางแผนบริหารจัดการของ อบต. แลวนําไปพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะของชุมชนตอไป โดยช้ีแจงวัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน ผลท่ีคาดวาจะไดรับแกชุมชน ผูนําทองท่ีและผูนําทองถ่ิน

3. ศึกษาความคิดเห็นและความตองการของประชาชนโดยการจัดสนทนากลุม (Focus Group) นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและนักวิจัยทองถ่ิน นายพรศักดิ์ วงศมหา ขององคการบริหารสวนตําบลทับกฤช
ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีท่ีสนใจเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากบัวและการทํารากบัวเช่ือมใหเปนผลิตภัณฑ
ชุมชนแบบปากเปลา เพ่ือคนหากลุมคนท่ีมีความสนใจอยางแทจริง จํานวน 40 คน โดยใหความรูเก่ียวกับการพัฒนารากบัว
เช่ือมเปนผลิตภัณฑชุมชน จากน้ันคัดเลือกผูสนใจอยางแทจริงจากการสมัครเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับความคิดเห็น
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ของประชาชนตอแนวทางในการคนหาและวิธีการแกไขปญหาท่ีชุมชนตองการในหองประชุมขององคการบริหารสวนตําบลทับ
กฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค เพ่ือคนหาความตองการและแนวทางการพัฒนาท่ีแทจริงจากประชาชน

4. สังเคราะห วิเคราะห สรุปผล
นําขอมูลท่ีไดมาสังเคราะห วิเคราะหและสรุปผลรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามรวมกับเจาหนาท่ี และประชาชนในชุมชนทับกฤช

ผลการวิจัย
เม่ือนักวิจัยประชาสัมพันธเชิญชวนแบบปากเปลาแกบุคคลทั่วไป 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 กลุมปามะลแิละกลุมปาบุญยัง ซ่ึงมีผูนํากลุมเปนผูสูงอายุ เม่ือใหความรูเรียบรอยและ
คนหาผูที่สนใจพัฒนารากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑชมุชนพบวามีเพยีง 12 คน (30%) เปนชายจํานวน 2 คน และเปนหญิง จํานวน 10
คน เพราะมีความสัมพันธกับอาชีพน้ีในชีวิตประจําวัน ไดแก มีอาชีพขุดรากบัวขาย ขายรากบัวเชื่อมอยูริมถนน เปนแมคาคนกลาง
และมีอาชีพทํารากบัวเชื่อมขาย จึงตองการสืบสานภูมิปญญาน้ี และตองการสรางอาชีพและรายไดที่ม่ันคงใหลูกหลาน ซ่ึงเปน
สมาชิกในกลุมของปามะลิถึง 6 คน สําหรับคนที่เหลืออีก 28 คน สนใจในการทําอาชีพอื่น เชน ปลูกขาว ปลูกดอกรัก ทําสวนยาง
เปนตน ซ่ึงไมคุนชินกับการทํารากบัวเชือ่มจึงไมสนใจ จากน้ันจึงจัดกิจกรรมกลุมสําหรับผูสนใจทั้ง 12 คน เพื่อสํารวจความคิดเห็นที่
แทจริงของประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการ พบวาสามารถแบงเปน 2 ประเด็น คือ จุดเดนและจุดดวยของผลิตภัณฑ
จากรากบัวเช่ือม และความคิดเห็นของกลุมในดานความตองการตาง ๆ ท่ีจะไดรับการสนับสนุนจาก อบต.ทับกฤช ผลการวิจัย
พบวาจุดเดนของผลิตภัณฑจากรากบัวเช่ือม คือ อรอย เปนภูมิปญญาท่ีตกทอดทํามานานมากกวา 30 ป และไมพบผลิตภัณฑ
จากรากบัวเช่ือมในพ้ืนท่ีอ่ืนและพ้ืนท่ีใกลเคียง สวนความคิดเห็นของกลุมในดานความตองการตาง ๆ ท่ีจะไดรับการสนับสนุน
จาก อบต.ทับกฤช พบวาความคิดเห็นของทุกคนมีความตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลทับกฤชดําเนินการ 2 ดาน
คือ ดานการจัดการความรู ไดแก 1) การแกไขปญหาการแปรรูปผลิตภัณฑจากรากบัวเช่ือมท่ีตกทราย 2) บรรจุภัณฑท่ีทันสมัย
และดึงดูดใจลูกคา และ 3) จัดอบรมใหความรูในกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
ผลิตรากบัวเชื่อม ตามลําดับ และทุกคนตองการให อบต. จัดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งชวยผลักดันใหรากบัวเชื่อมเปน
ผลิตภัณฑชุมชนอยางแทจริง และมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม (ภาพท่ี 1)

ภาพท่ี 1 ทีมวิจัยเก็บรวบรวมขอมลูโดยการสนทนากลุมกับกลุมผูผลติรากบัวเช่ือมของกลุมปามะลิ
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จากน้ันทางทีมวิจัยไดนําเสนอขอมูลความตองการของกลุมแกผูนําของ อบต.ทับกฤช ซึ่งผูบริหารยินดีจัดโครงการ
อบรมตาง ๆ ตามท่ีกลุมของปามะลิตองการ และยังประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามารวมรับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการอบรม โดยทางทีมวิจัยไดชวยดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาวิทยากรใหเหมาะสมตามความตองการของกลุมและเหมาะ
ตอผูสนใจในกลุมตาง ๆ ซึ่งมีการจัดอบรมดังน้ี

ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 มีหัวขอการอบรม คือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ
รากบัวเช่ือม มาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑชุมชน ตราสินคา และฉลาก และบทบาทขององคการบริหารสวนทองถ่ินตอการ
สรางรายไดจากวิสาหกิจชุมชน (ภาพท่ี 2)

ภาพท่ี 2 องคการบริหารสวนตําบลทับกฤชจัดโครงการอบรมใหกับประชาชนและผูสนใจครั้งท่ี 1

ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 มีหัวขอการอบรม คือ การผลิตสินคาชุมชนเพ่ือการกาวสูสากล และการ
สงเสริมการผลิตใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารเบื้องตน (Primary Good Manufacturing
Practice , Primary GMP) (ภาพท่ี 3)

ภาพท่ี 3 องคการบริหารสวนตําบลทับกฤชจัดโครงการอบรมใหกับประชาชนและผูสนใจครั้งท่ี 2

อภิปรายผล
การพัฒนาภูมิปญญาการใชรากบัวขององคการบริหารสวนตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค โดยเริ่มจากคนหา

กลุมคนท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับรากบัวเชื่อมและสํารวจความคิดเห็นท่ีแทจริงของประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการ จะเห็นได
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วาคนสวนใหญมักเลือกอาชีพจากความชอบและความคุนเคยในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับงานวิจัยของนํ้าทิพย บุตรทศ และวรรณภา
ลือกิตินันท (2558) ท่ีพบวาการตัดสินใจเลือกอาชีพน้ันมาจากความชอบ ความสนใจ และความสามารถสวนตัว สําหรับกลุมของปาบุญ
ยังไมเขารวมกิจกรรม ท้ังๆ ท่ีทํารากบัวเชื่อมอยูเปนประจํา เพราะไมตองการเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต ยังตองการทํากิจกรรมการ
ผลิตรากบัวตามแบบท่ีตนเองคุนชิน ซ่ึงคิดวาการเขารวมกลุมน้ันมีความยุงยาก และอาจไมมีความม่ันคงในรายได สวนการท่ี อบต.
ตองการทําใหรากบัวเชื่อมกลายเปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตภัณฑอาหารแปรรูปอยางเดียวน้ันอาจไมเปน
ผลสําเร็จได เน่ืองจากไมไดเกิดจากความตองการของกลุมอยางแทจริง ดังน้ันเม่ือคนหากลุมท่ีมีความตองการเหมือนกันในการพัฒนา
รากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑชุมชนจึงพบวาสวนใหญเปนสมาชิกของกลุมปามะลิ ซ่ึงกลุมขาดความรูความเขาใจในการพัฒนากระบวนการ
ผลิต และไมทราบแนวโนมของตลาด อาจเน่ืองดวยผูนํากลุมเปนผูสูงอายุและไดรับการศึกษาในระบบการศึกษาของรัฐนอยในระดับ
ประถมศึกษาจํานวนถึง 5 คน ซ่ึงคนท่ีจบสูงท่ีสุดมีเพียงมัธยมศึกษาตอนตน อีกท้ังวิถีชีวิตยังคุนเคยกับการออกขุดหาบัวในบึงบอระเพ็ด
การลาง การปลอก การห่ัน และอื่น ๆ ทําใหไมมีเวลาในการศึกษาและพัฒนาตนเองหรือมีประสบการณในการคาขาย การผลิต และ
กระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐานของสินคาชนิดอื่น โดยสมาชิกท่ีตกลงมาเขารวมกลุมอาจเน่ืองจากจิตสํานึกท่ีตองการอนุรักษภูมิปญญา
การทํารากบัวเชื่อมใหคงอยู อีกท้ังตองการสรางรายไดและอาชีพท่ีมีความม่ันคงใหกับลูกหลาน พรอมท้ังยินดีท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการ
ผลิตเพ่ือใหไดมาตรฐานสามารถยกระดับสินคาใหมีราคาสูงมากยิ่งขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของธาดา เชื้อมอญ (2558) ท่ีพบวาปจจัย
ทางเศรษฐกิจและคานิยมเกี่ยวกับอาชีพท่ีม่ันคง มีรายไดท่ีแนนอนมีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนอาชีพ น่ันคือมีทัศนคติแตกตางจาก
กลุมปาบุญยัง เปนไปตามแนวคิดของ Hoppock น่ันคือบุคคลจะเลือกอาชีพท่ีสนองความตองการของตนเองมากท่ีสุดและดีท่ีสุดท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต (วรพล จันทรงาม, 2541)

สําหรับความคิดเห็นท่ีแทจริงโดยใชรูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยท่ีใชวิธีการสนทนากลุม (focus group discussion) แบบ
การมีสวนรวมระหวางอาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรวมกับเจาหนาท่ี และกลุมคนท้ัง 12 คน ท้ังหมดตองการ
แกไขปญหาการแปรรูปผลิตภัณฑจากรากบัวท่ีตกทราย และปญหาการขาดบรรจุภัณฑท่ีทันสมัยและดึงดูดใจลูกคา กลุมมีความตองการ
ใหองคการบริหารสวนตําบลทับกฤชจัดอบรมโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางการแปรรูปอาหาร และใหความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑท่ีทันสมัย
และดึงดูดใจลูกคา อีกท้ัง ตองการใหมีการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตใหถูกตองตามหลักหลักเกณฑและวิธีการท่ีดี (Good
Manufacturing Practice หรือ GMP) ในการผลิตรากบัวเชื่อม ซ่ึงเริ่มรวมกลุมจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนชื่อ “กลุมพัฒนาผลิตภัณฑ
จากบัว”และทําตราสินคาท่ีมีบัวเปนสัญลักษณ

จากผลของการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการวิจัยโดยใชวิธีการสนทนากลุม (focus group discussion) รัตนะ บัวสนธ (2551)
เปนการสัมภาษณในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมี
ผูดําเนินการสนทนากลุม (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผูเขารวมสนทนาในแตละกลุมประมาณ 6-10 คน ซ่ึงเลือกมาจาก
ประชากรเปาหมายท่ีกําหนดเอาไว การสนทนากลุมเหมาะสําหรับการศึกษาท่ีมีจุดมุงหมายหลากหลาย เชน การคนหาประเด็นของเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงท่ียังไมมีความรูมากอน (Exploratory) การหาคําอธิบายสําหรับปรากฏการณบางอยาง (Explanatory) และการประเมิน
สถานการณ (Assessment)

งานวิจัยน้ีควรนําผลการวิจัยเสนอใหกับเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการ เชน พัฒนากรของตําบล อําเภอ และจังหวัดท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือความตอเน่ืองในการติดตามการดําเนินงานของกลุม และผลักดันใหเกิดเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนไดอยางรวดเร็ว รวมท้ัง
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและสอบถามความตองการของกลุมท่ีแทจริง

สรุปผลการวิจัย
ภูมิปญญาการทํารากบัวเชื่อมมีมานานในชุมชนทับกฤช มีกลุมผูผลิตรายใหญ 2 กลุม คือ กลุมของปามะลิ และกลุมของปา

บุญยัง โดยมีเพียงกลุมของปามะลิยินดีเขารวมโครงการและกลุมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ องคการบริหารสวน
ตําบลทับกฤช (อบต.) คือ ตองการไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑท่ีทันสมัยและดึงดูดใจลูกคา และ
มาตรฐานการผลิตใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตรากบัวเชื่อมเบ้ืองตน (GMP) โดยให อบต. ทับกฤช จัดอบรมโดย
วิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงมีกลุมคนในชุมชนบานทับกฤชกําลังรวมกลุมสนใจจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนชื่อ “กลุมพัฒนา
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ผลิตภัณฑจากบัว” และทําตราสินคาท่ีมีบัวเปนสัญลักษณ ซ่ึงเม่ือทางผูบริหารของ อบต. ทับกฤช ไดทราบขอมูล ก็ไดมีการจัดโครงการ
สอดรับอยางรวดเร็ว เกิดโครงการจัดอบรมใหกับสมาชิกกลุมปามะลิและประชาชนท่ีสนใจขึ้น โดยมีคณะวิจัยไดชวยติดตอประสานงาน
วิทยากรผูเชี่ยวชาญมาบรรยายและจัดกิจกรรมใหกับทางกลุมขึ้นในวันท่ี 13 และ 27 กรกฎาคม 2560 ท่ีผานมา ในการทําวิจัยครั้งน้ีทีม
วิจัยไดพยายามผลักดันใหพัฒนากรเรงรัดติดตามการจะทะเบียนขึ้นเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน และต้ังโครงการขึ้นมาสนับสนุนใน
ปงบประมาณตอ ๆ ไป อีกท้ังยังไดสรางตราสินคาท่ีสวยงามและเปนท่ีพอใจใหกับกลุม และมอบแผนภาพท่ีพิมพไวใหกับ อบต. ทับกฤช
เพ่ือการใชประโยชนตอไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัย

ในโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถิ่นนาอยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาท่ีของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม องคการบริหารสวนตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค และคณะนักศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรมของโครงการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก นางสาวกัญญาณัฐ จันทรพงษ นางสาวจันทกานต บุญดล นางสาวจุฑามณี ดวงประดับ
และนางสาวชนากานต จันทรพงษ
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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
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเก่ียวกับกลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพ่ือสงเสริมรายไดของผูสูงอายุ

ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ใชรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Study ผลการศึกษาพบวา ความรูเรื่องภูมิปญญา
ชาวบานดานตางๆในตําบลตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา ความตองการความรูเรื่องภูมิปญญาชาวบานดานตางๆของ
ผูสูงอายุ ภาพรวมอยูในระดับมากโดยดานท่ีมีความตองการมากท่ีสุดคือ ความรูความเช่ียวชาญดานการทํากองแฝก โดย
การศึกษาดวยตัวเอง และคิดวาภูมิปญญาดานน้ี สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนหรือทองถ่ินได เพราะผลผลิตสามารถสงออก
ตลาดได 2) การสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา อาชีพหลักของผูสูงอายุคือ เกษตรกรรม
อาชีพท่ีเสริมรายไดของผูสูงอายุคือ อาชีพรับจางท่ัวไป ปจจัยท่ีทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริมคือ ปจจัยดานครอบครัว 3)
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกลุมอาชีพของชุมชนในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีทาน
ประกอบอาชีพเสริม คือ อายุมาก ตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในการประกอบอาชีพคือ เงินสนับสนุน และฝกอบรมให
ชาวบาน ผลการวิจัยพบวากลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพ่ือสงเสริมรายไดของผูอายุมีคุณลักษณะรายไดท่ีมั่นคงดวยการ
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 ซึ่งกําลังเปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจมากใน

ระดับชาติและในระดับโลก เพราะมีผลกระทบอยางกวางขวางในระดับมหภาคไดแก ผลตอผลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
รายไดตอหัวประชากร การออมและการลงทุนงบประมานของการลงทุน งบประมานของรัฐบาล การจางงานและผลิตภาพของ
แรงงาน และในระดับจุลภาคไดแก ผลตอตลาดผลผลิตภัณฑและบริการดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการเงินและดานสุขภาพใน
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ  ในอีกไมก่ีปขางหนากลุมผูสูงอายุของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเพราะฉะน้ันเราจึงจําเปนท่ีจะผลักดัน
ใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองไดเพ่ือสนับสนุนการดูแลในครอบครัวใหเขมแข็ง โดยมีการกําหนดเกณฑและการประเมิน
ความตองการดูแลระดับตางๆ ในการรับเขา อีกท้ังกําหนดมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการดูแลระยะยาว ท้ังใน
ภาครัฐและเอกชนโดยกําหนดองคและเอกชน โดยกําหนดองคกรกํากับดูแลและรับข้ึนทะเบียนสถานบริการท่ีชัดเจน ประเทศ
ไทยไดมีการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ สังเกตไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งเปนจุด
เปลี่ยนสําคัญของวางแผนพัฒนาประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยท่ีสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคม ปจจุบันประเทศไทยท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนท้ังโอกาสและภัย
คุกคามตอประเทศไทย โดยดานหน่ึงประเทศไทย จะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพ และการบริการดาน
อาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยพ้ืนบาน สถานท่ีทองเท่ียวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุจึงนับเปนโอกาส
ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินของไทยและนํามาสรางมูลคาเพ่ิม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได

ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหผูสูงอายุมีรายไดและมีงานทําเพ่ือลดอัตราการพ่ึงพิง เน่ืองจาก
ผูสูงอายุเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศ มีความรู ความสามารถและประสบการณมากมายท่ีจะสามารถถายทอดไปสูรุน
ลูกหลานได และการนําความรูท่ีมีอยูของผูสูงอายุเพ่ือนําไปประกอบอาชีพจึงเปนชองทางหน่ึงในการเพ่ิมรายได ท่ีสอดคลอง
กับกฎหมายสําคัญท่ีเปนหลักของผูสูงอายุ ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (2545-2564)

วัตถุประสงคและเปาหมายพ้ืนท่ีดําเนินงานวิจัย
1. เพ่ือทราบแหลงท่ีมาของรายไดของผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริมของตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
3. เพ่ือหาอุปสรรคของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือหารายไดของ ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
4. ผูสูงอายุท่ีใชในการวิจัยท้ังหมด 234 คนในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

วิธีดําเนินการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช ในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาน้ีเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวนเพ่ือสอบถามกลุม

ตัวอยางดังน้ี
สวนท่ี1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ขอ ไดแกเพศ, อายุ, สถานภาพ

สมรส, สภาพการอยูอาศัย, การศึกษา, อาชีพ, รายได, แหลงท่ีมาของรายไดท้ังหมด, รายจายของผูสูงอายุ, เงินเก็บ, หน้ีสิน
สวนท่ี 2 ระดับความรูเรื่องภูมิปญญาชาวบานดานตางๆเปนแบบสอบถามคําถามเก่ียวกับความรูเรื่องภูมิปญญา

ชาวบานดานตางๆของผูสูงอายุ ในตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 3 ดาน ไดแก1) ดานความรูความเช่ียวชาญ
ในภูมิปญญา 2) การถายทอดภูมิปญญา 3) ดานการสรางรายไดใหกับชุมชน

สวนท่ี 3 ระดับการสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดเปนแบบสอบถามคําถามเก่ียวกับการสงเสริมการสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายไดของผูสูงอายุ ในตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 4 ดาน ไดแก 1) อาชีพหลัก 2) อาชีพเสริม 3)
ระยะเวลาในการทําอาชีพเสริม 4) ปจจัยท่ีทําอาชีพเสริม
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สวนท่ี 4 ประเด็นการศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกลุมอาชีพของชุมชนเปนแบบสอบถามคําถามเก่ียวกับ
ประเด็นการศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกลุมอาชีพของชุมชนในตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 2
ดาน ไดแก 1) ปญหาและอุปสรรคประกอบอาชีพเสริม 2) ความตองการใหมหาวิทยาลัยเขามาชวยเหลือการประกอบอาชีพ
ประชากรและกลุมตัวอยาง ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

กลุมตัวอยางใชในการวิจัย กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูสูงอายุท้ังเพศชายและหญิง และอาศัย
อยูในตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 234 คน

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบงวิธีการรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน ดังน้ี
1. การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสารจากแหลงขอมูลท่ี

เปนเอกสาร ตําราวิชาการ  และสิ่งพิมพตาง ๆ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม มีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี

2.1 การขออนุมัติเก็บขอมูลผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตจาก นายกองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค เพ่ือขอเก็บขอมูลจากผูสูงอายุท้ังเพศชายและหญิง

2.2 การเก็บขอมูลผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังผูสูงอายุ ท้ังเพศชายและหญิง และอาศัยอยูในตําบล
ไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

ผลการวิจัย
ตารางท่ี 1 ความรูความเช่ียวชาญภูมิปญญา

ความรูความเชี่ยวชาญในภูมิปญญา จํานวน(คน) รอยละ
แพทยแผนไทย 4 0.80
จักรสานภาชนะจากไมไผ 32 6.50
หัตถกรรมรังผึ้ง - -
เฟอรนิเจอรไม 1 0.20
แปรรูปอาหาร 8 1.60
ทําของชํารวย เชน ดอกไม สบู 4 0.80
กองแฝก 152 31.10
หัตถกรรมถักแห 4 0.80
ทอผา 102 20.90
ดอกไมจันทน 8 1.60
ท่ีนอน 10 2.00
นวดไทย 5 1.00
ไมกวาด 9 1.80
เกษตรอินทรีย 150 30.70

รวม 489 100.00

จากตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ใน ตําบลไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามความรู
ความเช่ียวชาญภูมิปญญา พบวา ผูสูงอายุ ในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค สวนใหญ  มีความรูความเช่ียวชาญทางดาน
กองแฝก จํานวน 152 คนคิดเปนรอยละ 31.10 เกษตรอินทรีย จํานวน 150 คนคิดเปนรอยละ 30.70 ทอผาจํานวน 102 คน
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คิดเปนรอยละ 20.90 ภาชนะจากไมไผ จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 6.50 ท่ีนอนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 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

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริม
ปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีทําใหผูสูงอายุ

ประกอบอาชีพเสริม จํานวน(คน) รอยละ

เพ่ิมรายได 156 44.30
ตองการเพ่ิมทุน 10 2.80
มีทรัพยากรอยูแลว 102 29.00
มีเวลาวางจากการประกอบอาชีพ 2 0.60
การวางงาน 3 0.90
ความตองการของตลาดมีมาก 6 1.70
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 73 20.70
รวม 352 100.00

จากตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ใน ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามปจจัยดาน
เศรษฐกิจท่ีทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริม พบวา ผูสูงอายุ ในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค สวนใหญมีปจจัยดาน
เศรษฐกิจท่ีทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมาปจจัยมี
ทรัพยากรอยูแลวท่ีทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริมเพ่ือมีเวลาวางจากการประกอบอาชีพ จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ
29 รองลงมารายไดไมพอกับรายจาย 73คน คิดเปน 20.70 ตองการเพ่ิมทุน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 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. ปญหาและอุปสรรคท่ีทานประกอบอาชีพเสริม คือ
จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคท่ีทานประกอบอาชีพเสริม

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 นํ้าทวมจํานวน 3 คน ราคาผลผลิต 3 คน
ไมคอยมีงานทํา จํานวน 1 คน ความรวมมือชุมชนจํานวน 1 คน

2. ทานมีความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือการประกอบอาชีพในดานใดบาง
จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ทานมีความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือการ

ประกอบอาชีพในดานใด สวนใหญ คือ เงินทุนสนับสนุนจํานวน 27 คน ใชหน้ีให 1 คน ขาวสารอาหารแหง 22 คน แนะนํา
การเลี้ยงสัตวและปลูกพืชเพ่ือทํากําไรสูงสุด จํานวน 6 คน ของใชในบาน จํานวน 3 คน และแนะนําการเพ่ิมรายไดจํานวน
3 คน
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3. อาชีพท่ีทานตองการใหหนวยงานภาครัฐสงเสริม คือ
จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค อาชีพท่ีทานตองการใหหนวยงานภาครัฐสงเสริม สวน

ใหญ คือรายไดท่ีทําใหไดเงินไมยุงยาก จํานวน 20 คน เงินทุนสนับสนุน จํานวน 12 คน ราคาขาวจํานวน 8 คน โครงการ
เกษตรอินทรียจํานวน 1 คน การแปรรูปาหารจํานวน 1 คน ใชหน้ีใหจํานวน 1 คน ทําดอกไมจันทนขายจํานวน 1 คน

4. มหาวิทยาลัยสามารถใหความชวยเหลือในดานการประกอบอาชีพ คือ
จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค อาชีพท่ีทานตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือดานการ

ประกอบอาชีพคือ ใหความรูจํานวน 3 คน ฝกอบรมใหชาวบานจํานวน 3 คนและ สงเสริมดานอาชีพ จํานวน 1 คน

อภิปรายผล
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ควรพัฒนาเรื่องการสงเสริมรายไดและอาชีพของผูสูงอายุ ทางดานภูมิปญญาชาวบาน และ พัฒนารูปแบบ
การบริหารของผูนําชุมชน เพ่ือพัฒนาและสงเสริมรายไดใหกับผูสูงอายุ โดยความชวยเหลือของชุมชน

2. ควรสงเสริมอาชีพใหผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมรายไดในชวงวัยอายุท่ีเหมาะสมตามพ้ืนฐานดานตาง ๆ อยางกวางขวาง
และสนับสนุนใหองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหากําไรหรือธุรกิจเพ่ือสังคม เขามามีสวนรวมจัดบริการเพ่ือ เพ่ิมทางเลือกใหกับ
ผูสูงอายุท่ัวถึง

3. ควรมีการสงเสริมในดานการใหความรูเก่ียวกับการมีรายไดเสริมระหวางเกษียณอายุทางดานภูมิปญญาตางๆ
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับผูสูงอายุ

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ควรชวยเหลือใหความรูดานเกษตรกรรม ตอความตองการของผูสูงอายุ

และดูแลความเปนอยูใหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดีข้ึน โดยใหคาตอบแทนพิเศษและสวัสดิการแกบุคลากรท่ีเปนผูดูแลผูสูงอายุ
2. ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลติดตามผูสูงอายุ เชน มือถือ, กลองระบบ

วงจรปด โดยนํามาใช ติดตามดูแลความปลอดภัยใหผูสูงอายุและออกตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุ
3. ควรสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับความรูท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องท่ีจําเปนกับความตองการของผูสูงอายุ เชน

ดานภูมิปญญา ดานสุขภาพ ดานศาสนา เปนตน
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ

1. ควรศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการหารายไดสําหรับผูสูงอายุ โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมาประกอบการวิจัยเพ่ิมเติม

2. ควรทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดหารายไดสําหรับผูสูงอายุ

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาความตองการทางดานรายไดของผูสูงอายุ ในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค สรุปไดดังน้ี
การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูสูงอายุในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 134 คน อยูในชวงอายุ 70 ป  จํานวน

90 คน สถานภาพสวนใหญสมรสแลว จํานวน 162 คน โดยอาศัยอยูกับครอบครัว/บุตร/หลาน จํานวน 126 คน ระดับ
การศึกษาสวนใหญจบแคช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 103 คน มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 170 คน

การวิเคราะหระดับความรูเร่ืองภูมิปญญาชาวบานดานตางๆในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
ในการวิเคราะหระดับความรูเรือ่งภูมิปญญาชาวบานดานตางๆในตําบลตาํบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา ความ

ตองการความรูเรื่องภูมิปญญาชาวบานดานตางๆของผูสูงอายุ ภาพรวมอยูในระดับมากโดยดานท่ีมีความตองการมากท่ีสุดคือ
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ความรูความเช่ียวชาญดานการทํากองแฝก จํานวน 152 คนโดยการศึกษาดวยตัวเอง จํานวน 179 คน และคิดวาภูมิปญญา
ดานน้ี สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนหรือทองถ่ินได เพราะผลผลิตสามารถสงออกตลาดได

การวิเคราะหระดับการสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
ในการวิเคราะหระดับการสงเสริมการสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา อาชีพ

หลักของผูสูงอายุคือ เกษตรกรรม มีจํานวน 155 คน และอาชีพท่ีเสริมรายไดของผูสูงอายุคือ อาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน
127 คน โดยมีระยะเวลาท่ีทําอาชีพเสริมอยูประมาณมากกวา 1 ป จํานวน 166 คน และปจจัยท่ีทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพ
เสริมคือ ปจจัยดานครอบครัว จํานวน 159 คน และปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีทําใหเพ่ิมรายได จํานวน 156 คน

การวิเคราะหประเด็นการศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในกลุมอาชีพของชุมชนในตําบล ไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค

ในการวิเคราะหประเด็นการศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกลุมอาชีพของชุมชนในตําบลไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค พบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีทานประกอบอาชีพเสริม คือ อายุมาก จํานวน 19 คน และความตองการให
มหาวิทยาลัยชวยเหลือในการประกอบอาชีพคือ อบรมงานดานการเกษตร จํานวน 62 คน โดยอาชีพท่ีตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐสงเสริมคือ เงินทุนสนับสนุน จํานวน 12 คน และความตองการท่ีใหมหาวิทยาลัยเขามาชวยเหลือการประกอบอาชีพ
คือ เงินทุนสนับสนุน จํานวน 27 คน

กิตติกรรมประกาศ
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อยูในเขตตําบลไพศาลี จังหวัด นครสวรรค ท่ีไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี รวมท้ังผูบริหารทองถ่ินและ
ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลไพศาลี ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลในดานตาง ๆ
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแนวทางชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโดยใชชุมชนเปนฐาน ตําบลอางทอง

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation Influence Control: A-I-C) ผูให
ขอมูลหลักประกอบดวยผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับโรคเบาหวานในชุมชน ผลการวิจัยไดแผนงานทางสุขภาพ 2 แผนงาน
ประกอบดวย แผนงานกิจกรรมในการลดเสี่ยงโรคเบาหวาน และแผนงานกิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน หนวยงานท่ี
เก่ียวของควรนําแผนงานท่ีไดจากกิจกรรม A-I-C เขาสูนโยบายของทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวตอไป

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
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีกําลังทวีความรุนแรงและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองโดยสาเหตุของโรคเบาหวาน

เกิดจากวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนไปจากกระแสความเจริญทางเทคโนโลยี ทําใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวยความเรงรีบ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเครื่องดื่มท่ีเปลี่ยนไป การรับประทานอาหารระหวางมื้อมากข้ึน และขาดการออกกําลังกาย
(Ekachampaka, 2012) สําหรับผูท่ีปวยดวยโรคเบาหวานจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเน่ือง และมีการปฏิบัติตัวท่ี
ถูกตองเพ่ือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีกอใหเกิดการสูญเสียอวัยวะของรางกายจนพิการ หรือเสียชีวิตได สงผลใหสูญเสีย
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คาใชจายในการรักษาโรคจํานวนมหาศาล (Bhunthuwate, 2010) โรคเบาหวานพบไดท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนา โดยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบมากท่ีสุดถึงรอยละ 90-95 ของโรคเบาหวานท้ังหมด (American Diabetes
Association, 2011) จากรายงานสถิติ ในป พ.ศ. 2558 พบผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลก 415 ลานคน คาดวาในป พ.ศ. 2588
จะมีประชากรท่ีปวยดวยโรคเบาหวานมากถึง 642 ลานคนท่ัวโลก และคาดการณวาจะมีผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานทุก ๆ
6 วินาที (International Diabetes Federation, 2017)

จากรายงานสถานการณโรคเบาหวานของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2552 – 2557 พบวา มีผูปวยดวยโรคเบาหวาน
ในภาพรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน จากอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน 648.04 ตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 2552 เปน 780.07
ในป พ.ศ. 2557 และความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2552 เปน
รอยละ 8.9 ใน พ.ศ. 2557 นอกจากน้ี ยังพบวาความชุกของภาวะอวนในประชากรอายุตั้งแต 18 ป ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนจากรอยละ
34.7 ใน พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 37.5 ใน พ.ศ. 2557 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
2557) ในสวนของจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งถือเปนจังหวัดหน่ึงในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทยพบวา มีผูปวยเบาหวานราย
ใหมเพ่ิมข้ึน จากการสํารวจ ในชวงป พ.ศ. 2558 – 2560 ท่ีผานมา พบวาอัตราปวยดวยเบาหวาน คิดเปน 4.52, 5.28 และ
5.46 ตอแสนประชากร ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร, 2560) สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานวังตะเคียน เปนหนวยงานหน่ึงท่ีอยูในตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ก็พบปญหาน้ีเชนกัน จาก
ขอมูลของ รพ.สต. วังตะเคียน พบวา ในป พ.ศ. 2559 พบผูปวยโรคเบาหวานจํานวน 40 คน พบมากท่ีหมูท่ี 5 และหมูท่ี 9
จํานวน 11 คน และ 9 คน ตามลําดับ ท้ังน้ีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาโรคเบาหวานท่ีหนวยงานดานสาธารณสขุใน
พ้ืนท่ีดําเนินการอยูคือการคัดกรองรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขและจัดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาศัยการ
สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพผานทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) ท้ังน้ีหนวย
บริการดานสุขภาพในพ้ืนท่ีคือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่งมีอยู 4 แหง เปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
แผนงาน โครงการเพ่ือนํามาจัดกิจกรรมดังกลาว และเมื่อศึกษาจากแผนงานโครงการของรพ.สต. แตละแหง พบวาเปน
แผนงานโครงการท่ีดําเนินงานตามนโยบายท่ีถูกกําหนดเปาหมาย และกลวิธีดําเนินงาน มาจากองคกรสวนกลางเกือบจะทุก
โครงการ

อยางไรก็ตามจากสถานการณท่ีผูปวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ประกอบกับกลวิธีแกไขปญหา
ท่ีเปนลักษณะการตั้งรับโดยขาดการมีสวนรวมอยางจริงจังของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
การลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งใชเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม
(เทคนิค Appreciation Influence Control: A-I-C) ซึ่งเปนกระบวนการจัดประชุมอยางสรางสรรค และเปนเครื่องมือสําคัญท่ี
ทําใหไดแผนงานโครงการดวยกระบวนการกลุมของผูท่ีมีสวนไดสวนเสยีในการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดย
ผลการวิจัยท่ีไดจะเปนขอมูลท่ีสําคัญและเปนประโยชนตอผูปวยเบาหวาน สมาชิกครอบครัว ประชากรกลุมเสี่ยง และบุคลากร
สาธารณสุขในการนําไปประยุกตใชเพ่ือการปองกันการเกิดความรนุแรง และภาวะแทรกซอนตาง ๆ สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
อันจะสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อีกท้ังยังเปนแนวทางในการลดปญหาโรคเรื้อรังในระยะยาวอยางยั่งยืนตอไป ซึ่ง
จุดมุงหมายของการวิจัยน้ีคือ เพ่ือสรางแนวทางชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโดยใชชุมชนเปนฐาน ตําบลอางทอง อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร

วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนตัวผูวิจัย โดยใชบทบาทของวิทยากรกระบวนการในการสังเกตแบบมีสวนรวม

และใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม A-I-C โดยมีประเด็นคําถาม ใหผูเขารวมวิจัยไดแสดงความคิดเห็นออกมาเปนการ
วาดภาพแทนการเขียน ตามกระบวนการ A-I-C โดยมีประเด็นคําถามเพ่ือละลายพฤติกรรมและรวมในการวิเคราะหปญหา
สาเหตุ และแนวทางแกไข รวมกัน ดังน้ี
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1. เมื่ออดีตท่ีผานมาประมาณ 20-30 ป วิถีชีวิตของคนในชุมชน เก่ียวกับโรคเบาหวานเปนอยางไร
2. ในปจจุบันสถานการณ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เก่ียวกับโรคเบาหวานเปนอยางไร
3. หากชุมชน และคนในชุมชน ตองการท่ีจะแกไขปญหาโรคเบาหวาน ชุมชนตองวางแผนงาน อะไรบางในการแกไขปญหาน้ี
ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งน้ี เปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) กับปญหาโรคเบาหวานในชุมชน ตําบล

อางทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย 1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 2) ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 คน 3) ผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 คน
4) ผูใหญบาน 6 คน 5) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 6 คน 6) ตัวแทนผูปวยโรคเบาหวาน 8 คน 7) ตัวแทนผูดูแลผูปวย
โรคเบาหวาน 8 คน และ 8) ตัวแทนรานขายของชําในชุมชน 5 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 38 คน โดยแบงระยะเวลาออกเปน 2
ระยะคือ ระยะเตรียมการวิจัย และระยะดําเนินการดวยกระบวนการ A-I-C

ระยะเตรียมการวิจัย
1. คณะวิจัยลงพ้ืนท่ีวิจัย เพ่ือประสานงานกับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลอางทอง รวมถึงเจาหนาท่ี

สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และสืบคนหาประเด็นปญหาในการวิจัย
2. ประชุมคณะทํางาน เพ่ือแบงหนาท่ีในการดําเนินการวิจัย โดยองคการบริหารสวนตําบลอางทองมีหนาท่ี

นัดหมายผูใหขอมูลหลักในพ้ืนท่ี จัดเตรียมสถานท่ี อาหารกลางวันและอาหารวางสําหรับผูเขารวมกระบวนการวางแผนแบบมี
สวนรวม คณะวิจัยนัดหมายวิทยากรสันทนาการ จัดเตรียมเอกสารในการดําเนินการกระบวนการ A-I-C

ระยะดําเนินการดวยกระบวนการ A-I-C
1. คณะวิจัยแนะนําตัวกับผูเขารวมกระบวนการ แจงถึงวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมในครั้งน้ี
2. ดําเนินการตามข้ันตอนการวางแผนแบบมีสวนรวม (A-I-C)

ขั้นตอน Appreciation: A วัตถุประสงค เพ่ือรวมสรางความเขาใจสถานการณและสภาพ
ความจริงท่ีจะนํามาสรางวิสัยทัศนและความคาดหวังในอนาคต โดยมีกิจกรรมดังน้ี

1) ใหผูเขารวมกิจกรรมวาดภาพ หากวาดภาพไมไดใหเขียนบรรยายปญหาท่ีพบ
เก่ียวกับโรคเบาหวานในชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยูท้ังความเปนอยูของชุมชน ความเปนอยูของผูปวยเบาหวาน รวมท้ังปญหาตาง ๆ
ท่ีเก่ียวกับโรคเบาหวาน ลงในกระดาษขนาด เอ 4

2) แบงผูเขารวมกิจกรรมออกเปน 4 กลุมยอย  กลุมละ 8-10 คน ใหอยูหางกัน
พอสมควร เพ่ือไมใหมีเสียงรบกวนกันในขณะทํากิจกรรมแสดงทัศนะตอภาพวาด หรือการเขียนบรรยายปญหาของตนเอง โดย
มีพ่ีเลี้ยงประจํากลุม คอยกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันภายในกลุม

3) เมื่อแตละคนไดแสดงทัศนะตอภาพของตนเองแลว ใหแตละกลุมรวมภาพ และรวม
ความคิดเห็นในการมองปญหาโรคเบาหวานของแตละคนในกลุมเปนภาพรวมของกลุม หลังจากน้ันใหผูเขารวมกิจกรรมแตละ
กลุมเลือกตัวแทนกลุม 1 คน เพ่ือนําเสนอภาพวาดของกลุมตนเองตอท่ีประชุมใหญ

4) ตัวแทนกลุมยอยนําเสนอความคิดในภาพรวมของกลุมตนเอง พรอมกับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารวมกิจกรรมในท่ีประชุมใหญ

5) ผูวิจัยพรอมกับผูรวมกิจกรรมรวมกันสรุปปญหาโรคเบาหวานท่ีมีในชุมชน ท้ัง 4
กลุมเพ่ือเปนปญหาโรคเบาหวานในภาพรวมของกลุมใหญ

6) ใหผูเขารวมกิจกรรม จินตนาการภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีตนอยากได
แลววาดภาพ หรือเขียนบรรยายลงในกระดาษ เอ 4 เมื่อเสร็จแลวใหเขากลุมเดิม พรอมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีตนอยากใหเปน
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7) เมื่อแตละคนไดแสดงทัศนะตอภาพของตนเองแลว ใหแตละกลุมรวมภาพ และรวม
ความคิดเห็นในการมองภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีตนอยากใหเปนของแตละคนในกลุมเปนภาพรวมของกลุม
หลังจากน้ันใหแตละกลุมเลือกตัวแทนกลุม 1 คน เพ่ือนําเสนอภาพวาดของกลุมตนเองตอท่ีประชุมใหญ

8) ตัวแทนกลุมยอยนําเสนอความคิดในภาพรวมของกลุมตนเอง พรอมกับการ
แลกเปลี่ยนความคิดระหวางผูเขารวมกิจกรรมในท่ีประชุมใหญ

9) ผูวิจัยพรอมกับผูรวมกิจกรรมรวมกันสรุปภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานท่ี
กลุมใหญอยากใหเปน ท้ัง 4 กลุมเพ่ือเปนภาพของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานของกลุมใหญ

ขั้นตอน Influence: I วัตถุประสงคเพ่ือรวมกันคิดคนหากลวิธี และกิจกรรมการแกไขปญหาท่ี
นํามาจัดลําดับความสําคัญ โดยมีกิจกรรมดังน้ี

1) ใหผูเขารวมกิจกรรม คิดกิจกรรมท่ีจะนําไปสูการเปนชุมชนลดเสีย่งลดโรคเบาหวาน
ตามท่ีอยากใหเปน แลวเขียนลงในกระดาษ เอ 4 เมื่อเสร็จแลวใหเขากลุมเดิม พรอมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีตนเองคิดเก่ียวกับการลดเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชนท่ีตนอยากใหเปน

2) กลุมยอยรวมกิจกรรมท่ีจะนําไปสูการเปนชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานท่ีอยากให
เปนของแตละคนในกลุมเปนภาพรวมของกลุม หลังจากน้ันใหแตละกลุมเลือกตัวแทนกลุม 1 คน เพ่ือนําเสนอภาพรวม
กิจกรรมของกลุมตนเองตอท่ีประชุมใหญ

3) ตัวแทนกลุมยอยนําเสนอกิจกรรมในภาพรวมของกลุมตนเอง พรอมกับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารวมกิจกรรมในท่ีประชุมใหญ

4) ผูวิจัยพรอมกับผูรวมกิจกรรมรวมกันสรุปภาพรวมกิจกรรมของชุมชนลดเสี่ยง
โรคเบาหวานท่ีกลุมใหญอยากใหเปน ท้ัง 4 กลุมเพ่ือเปนกิจกรรมของชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานของกลุมใหญ

5) หลังจากน้ันทําการคัดเลือกกิจกรรม รวมถึงจัดลําดับกิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ ลงใน
กระดาษ Flip chart โดยใหผูเขารวมกิจกรรมนําสติ๊กเกอรท่ีแจกใหไปติดกิจกรรมท่ีคิดวาจะดําเนินการ

ขั้นตอน Control: C วัตถุประสงคเพ่ือรวมวางแผนและหาผูรับผิดชอบ โดยจัดทําเปนแผนงาน
โครงการ

1) ใหผูเขารวมกิจกรรมคิดวิธีการ คิดแผนงาน ในการดําเนินกิจกรรมน้ัน ๆ รวมท้ังให
มีผูรับผิดชอบในแผนงานน้ันดวย

2) กลุมยอยแตละกลุมนําแผนงานของแตละกลุมมาสรุปเปนแผนงานรวมของตําบล
อางทอง เพ่ือเสนอแผนใหกับองคการบรหิารสวนตําบลอางทอง

3. คืนขอมูลดานแผนงาน โครงการท่ีไดจากกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม กับผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลอางทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังตะเคียน ผูนําชุมชน และผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย
เพ่ือนําแผนงานท่ีไดเขาไวในแผนงานโครงการระดับตําบล

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลแบบสรุปอุปนัย (Analytic induction)
ซึ่งเปนการตีความ สรางขอสรุปขอมูลจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรม หรือปรากฏการณท่ีมองเห็นท่ีเก็บรวบรวมมาไดจากขอมูล
(เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555)
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ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเพ่ือสรางแนวทางชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโดยใชชุมชนเปนฐาน ตําบลอางทอง อําเภอเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม สามารถแบงผลของขอมูลออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูล
ท่ัวไป และ สวนท่ี 2 กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม A-I-C โดยมีรายละเอียดดังตอไป

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ตารางท่ี 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 ปข้ึนไป 7 18.4
จากตารางท่ี 1 พบวาผูเขารวมกิจกรรมวางแผนแบบมีสวนรวม (A-I-C) เปนเพศหญิงและชายในสัดสวนท่ีใกลเคียง

กัน เปนเพศหญิง รอยละ 52.6 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 47.4 สําหรับอายุของผูเขารวมกิจกรรมวางแผนแบบมีสวนรวม
พบวากลุมอายุ 40-60 ป เขารวมกิจกรรมมากท่ีสุด (รอยละ 65.8) รองลงมาไดแกกลุมอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป (รอยละ 18.4)
และกลุมอายุนอยกวา 40 ป (รอยละ 15.8) ตามลําดับ

สวนท่ี 2 กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม A-I-C
ผลของขั้นตอน Appreciation: A

A1: เปนข้ันตอนท่ีวิทยากรไดใหคําถามกับผูเขารวมกิจกรรมวา “สภาพปญหาโรคเบาหวานใน
ชุมชนอางทองเมื่อประมาณ 20-30 ปท่ีผานมาเปนอยางไร”

จากประเด็นการระลกึอดีตพบวา สวนใหญผูเขารวมกระบวนการวางแผนแบบมสีวนรวมกลาววา
ในอดีตชุมชนอางทองเปนชุมชนเล็ก ๆ การเดินทางไปมาหาสูกันใชวิธีการเดิน เน่ืองจากยานพาหนะในสมัยน้ันยังไมคอยมีมาก
นัก การไปมาหาสูเพ่ือนบานจึงเปนการออกกําลังกายไปในตัว อยูกินอยางงาย ๆ เก็บผักขางรั้วทํากิน หรือไมก็ปลูกผัก
รับประทานเอง รานคาในชุมชนมีไมมาก การเขาถึงอาหารสําเร็จรูปนอยมาก สวนใหญชาวบานจะเปนผูประกอบอาหารดวย
ตนเอง สภาพสังคมก็เปนสังคมใหญ บานหลังหน่ึงอยูกันหลายครอบครัว เมื่อมีการเจ็บปวยก็ดูแลกันและกัน การประกอบ
อาชีพสวนใหญทํานาตามฤดูกาล การใชยาฆาวัชพืช และยาฆาแมลงมีนอย

A2: เปนข้ันตอนท่ีวิทยากรไดใหคําถามกับผูเขารวมกิจกรรมวา “สภาพปญหาโรคเบาหวานของ
ชุมชนอางทองในปจจุบันเปนอยางไร”

จากประเด็นการวิเคราะหสภาพปจจุบันของชุมชนเก่ียวกับปญหาโรคเบาหวาน พบวาสวนใหญ
ใหความเห็นวา ปจจุบันความเจริญกาวหนามากข้ึนกวาเมื่อสมัยกอนเยอะมาก การเขาถึงแหลงอาหารสะดวกสบายมากข้ึน มี
การรับประทานอาหารรสหวานมากข้ึนเน่ืองจากมีรานขายของชําในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีตลาดนัดมาจําหนายของใน
ชุมชนทุกสัปดาห ทําใหมีอาหารสําเร็จรูปมากข้ึน ขาดการออกกําลังกาย หรือเปนการเนือยน่ิงของรางกาย การเดินทางสะดวก
ใชยานพาหนะมากข้ึน

A3: เปนข้ันตอนท่ีวิทยากรไดใหคําถามกับผูเขารวมกิจกรรมวา “หากเราตองการใหชุมชน
อางทองเปนชุมชนท่ีปราศจากโรคเบาหวาน คนในชุมชนตองทําอยางไร”
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จากประเด็นการรวมกันสรางภาพในอนาคตของชุมชนอางทองใหปราศจากโรคเบาหวาน พบวา
สวนใหญใหความเห็นวาอยากใหชุมชน ปราศจากโรคเบาหวาน และการกินการอยูแบบสะดวกสบาย มีการออกกําลังตามวัย
และเปนชุมชนท่ีปลูกผัก รับประทานกันเอง มีการทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษ และควรเริ่มท่ีตนเองตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนอันดบัแรก

ผลของขั้นตอน Influence: I
I: เปนข้ันตอนท่ีวิทยากรไดใหคําถามกับผูเขารวมกิจกรรมวา “หากชุมชนอางทองตองการให

ชุมชนเปนชุมชนลดเสี่ยงโรคเบาหวานควรมีกิจกรรม หรือควรทํากิจกรรมอยางไร”
จากประเด็นการวิเคราะหสภาพปจจุบันของชุมชนเก่ียวกับโรคเบาหวาน พบวาสวนใหญให

ความเห็นวา ควรมีกิจกรรม 2 ลักษณะ ประกอบดวย 1) สําหรับกลุมท่ียังไมปวย ควรมีกิจกรรมในการใหความรูเก่ียวกับการ
เลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกายตามวัย 2) สําหรับกลุมท่ีปวยเปนโรคเบาหวานแลว ควรมีการใหความรูในการดูแล
ตัวเอง ควรมกีารจัดหาผูดูแลผูปวยเบาหวานท่ีมีในชุมชน โดยจะเนนผูดูแลท่ีอยูในบานหลังเดียวกันเปนหลัก

ผลของขั้นตอน Control: C
C: เปนข้ันตอนท่ีวิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมไดดําเนินการเขียนแผนงาน เพ่ือท่ีจะดําเนินการ

หรือหากเกินความสามารถท่ีชุมชนจะแกไขไดจะไดนําแผนดังกลาวเสนอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดเขามาใหความชวยเหลือ
ตอไป ดังตารางท่ี 2 และ 3

ตารางท่ี 2 แผนงานกิจกรรมในการลดเสี่ยงโรคเบาหวาน
ลําดับ กิจกรรม วัตถปุระสงค วิธีดําเนินการ งบประมาณ

1 การอบรมใหความรูเรื่องการเลือก
รับประทานอาหาร กลุมท่ียังไมปวย
ดวยโรคเบาหวาน บุคคลท่ัวไป
นักเรียน

-เพ่ือปองกันการเกิด
โรคเบาหวาน และได
รับรูเรื่องการเลือก
รับประทานอาหาร

-ประชาสัมพันธ
-ตัวแทนหมูบานละ 5 คน

13,600 บาท

2 การอบรมใหความรูเรื่องการเลือก
รับประทานอาหารในนักเรยีน

-เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรูในการเลือก
รับประทานอาหาร

-นักเรียนโรงเรียนละ 30 คน
จํานวน 2 โรงเรียน

10,000 บาท

3 การอบรมใหความรูเรื่องการเลือก
รับประทานอาหารในกลุมผูปวย
เบาหวาน

-ผูปวยเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับ
นํ้าตาลได

-ประชาสัมพันธ
-ผูปวยเบาหวานจาํนวน 50
คน

10,000 บาท

4 การจัดตั้งชมรมแอโรบิค และสงเสริม
การออกกําลังกาย

-เพ่ือสงเสรมิให
ประชาชนออกกําลัง
กาย

-กลุมเปาหมาย วัย
แรงงาน (กลุมอายุ
กลางคน)

-ประชาสัมพันธเพ่ือให
ประชาชน ทราบถึง
จุดมุงหมายการจดัตั้งชมรม
-จัดตั้งชมรมออกกําลังกาย
และแอโรบิค
-จางวิทยากร
-จัดทําสื่อใหความรูกับ
ผูเขารวมกิจกรรมใหทราบถึง
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการออก
กําลังกาย

8,000 บาท
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-ดําเนินกิจกรรมของชมรม
แอโรบิค/ออกกําลังกาย
-ประเมินผลท่ีไดจากการจัด
กิจกรรม
-สรุปผลของกิจกรรม

5 กิจกรรมลด ละ เลี่ยง หวาน มัน เค็ม -เพ่ือใหกลุมเสีย่ง
โรคเบาหวาน และ
กลุมผูปวย ทราบถึง
วิธีการปองกันและ
ควบคุมปริมาณ
นํ้าตาล/เกลือ

-จัดอบรมกลุมเสี่ยง กลุม
ปวย ของเขตรับผิดชอบแต
ละพ้ืนท่ี
-ระยะเวลาอบรม 1 วัน
-ประสานงานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล
เปนวิทยากรในการอบรม

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

ตารางท่ี 3 แผนงานกิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน
ลําดับ กิจกรรม วัตถปุระสงค วิธีดําเนินการ งบประมาณ

1 จัดใหมีผูดูแลผูปวยตดิเตียง -เพ่ือใหผูปวยไดรับ
การดูแลท่ีถูกตอง
เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ

-สํารวจขอมลูผูปวยติดเตียง
ในชุมชน
-รับสมัครและคัดเลือกผูดูแล
จํานวน 21 คน
-จัดอบรม
-จัดกิจกรรมการบริบาล
ผูปวยในชุมชน
-สรุปผลการดําเนินงาน

122,000 บาท

2 จัดตั้งศูนยดูแลผูปวยเบาหวาน
กลุมเปาหมายไดแก
-ตัวแทนผูปวย
-โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
-ผูนําชุมชน

-เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน การดูแล
ผูปวยเบาหวาน

-จัดตั้งคณะกรรมการ
-เตรียมสถานท่ีดําเนินการ
-สนับสนุนการดูแลผูปวย
เบาหวาน
-ติดตามควบคุมการ
ดําเนินงาน

50,000 บาท

3 จัดอบรมอาสาสมัครประจาํครอบครัว -เพ่ือใหคนใน
ครอบครัวผูปวย
สามารถดูแลผูปวยใน
ครอบครัวตัวเองได

-คัดเลือกอาสาสมัคร
ครอบครัว เนนครอบครัวท่ีมี
ผูปวยเบาหวาน
-จัดอบรมใหความรูกับ
กลุมเปาหมาย
-ติดตามประเมินผล

50,000 บาท
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อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งน้ี พบวาผูเขารวมกิจกรรมช่ืนชอบการวางแผนรวมกันโดยผูเขารวมกิจกรรมเปนผูไดรวมคิด รวม

วิเคราะหสถานการณ รวมวางแผน โดยไดรวมกันวางแผนกิจกรรมประกอบดวย 2 ประเด็น ไดแก แผนการลดเสี่ยงลด
โรคเบาหวาน และแผนการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน โดยแผนการลดเสี่ยงโรคเบาหวานประกอบดวย การอบรมใหความรู
เก่ียวกับเรื่องการเลือกรับประทานอาหารกับกลุมท่ียังไมปวยดวยโรคเบาหวาน บุคคลท่ัวไป นักเรียน การอบรมใหความรูเรื่อง
การเลือกรับประทานอาหารในกลุมผูปวยเบาหวาน การจัดตั้งชมรมแอโรบิค และสงเสริมการออกกําลังกาย และกิจกรรมลด
ละ เลี่ยง หวาน มัน เค็ม ในสวนของแผนการดูแลผูปวยโรคเบาหวานประกอบดวยกิจกรรมจัดใหมีผูดูแลผูปวยติดเตียง การ
จัดตั้งศูนยดูแลผูปวยเบาหวาน และจัดอบรมอาสาสมัครประจําครอบครัว สอดคลองกับการศึกษาของจิรพงษ บํารุงพันธ และ
คณะ (2558) ท่ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการทําแผนพัฒนาตําบลอิปน อําเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชหลักกระบวนการคิดสรางสรรคการมีสวนรวมตามเทคนิค A-I-C ไดโครงรางแผนงาน 3
แผนงานประกอบดวย 1) การรวมพลังประชาชนเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 2) การสรางลานกีฬาชุมชน และ 3) การประกันราคา
พืชผล หลังจากปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ผูเขารวมวิจัยมีความรู เจตคติ
และทักษะท่ีดีตอการมีสวนรวมในการวางแผนเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของสุพิมล ขอผล และคณะ (2557) ท่ีได
ศึกษาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุราในชุมชนหมูบานหนองเตาคําใหม ตําบล
ปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ใชการประชุมกลุมโดยใชเทคนิค A-I-C ผลการวิจัยพบวาชุมชนและผูนําชุมชนมีความ
ตระหนักและใหความรวมมือในการแกไขปญหาการดื่มสุราของชุมชนและรวมกันดําเนินการโครงการปลอดเหลาในงานศพของ
ชุมชนหมูบาน อีกท้ังยังมีการขยายผลของโครงการไปดําเนินการในทุกหมูบานของตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ผูนําและชาวบานในชุมชนจํานวนหน่ึงสามารถลด ละ เลิก การดื่มสุราได มีความตอเน่ืองของโครงการวิจัย อีกท้ังยัง
ไปในทางเดียวกันกับการศึกษาของนัยนา เดชะ (2557) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชน ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการในการกําจัดมูลฝอยของ
ประชาชน ผลการวิจัยพบวาเมื่อนํากระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวมหรือ A-I-C มาประยุกตใชพบวาประชาชนให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการคนหาปญหา รวมกันวางแผนในการแกไขปญหา ดําเนินการแกไขปญหา สงผลใหเกิด
โครงการเลม็ดนาอยูไรมูลฝอย โดยมีกองทุนมูลฝอยจํานวน 1 แหง ซึ่งเปนท่ีสรางรายไดและมีการนํามูลฝอยมาใชประโยชน
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งนําไปสูการจัดการมูลฝอย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก การท่ีประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการรับรูปญหา
ของชุมชนตั้งแตเริ่มตน วาชุมชนของตนเองมีปญหาอะไรบาง หรือกําลังเผชิญหนากับปญหาอะไร คนในชุมชนเองยอมรูบริบท
ของชุมชนเองในการวางแผนแกไขปญหาของชุมชน คนในชุมชนเปนผู ท่ีไดรับผลประโยชนเอง ซึ่งเปนไปตามหลักการของ
กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งน้ีสรุปไดวา ผูเขารวมกระบวนการวางแผนแบบมสีวนรวมเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนท่ีเทา ๆ

กัน สวนใหญอายุอยูในชวง 40 – 60 ป การมีสวนรวมของทุกภาคสวนไมวาจะเปน เจาหนาท่ีภาครัฐ เจาหนาท่ีภาคทองถ่ิน
ผูนําหรือฝายปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในการคนหาปญหาตั้งแตเริ่มตน วิเคราะหหา
สาเหตุ แลวทําการวางแผนแกไข จนไดแผนกิจกรรม 2 แผน ประกอบดวยแผนการลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน และแผนการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวานตามลําดับ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาโรคเบาหวานในชุมชนอางทอง เชนองคการบริหารสวน
ตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี ควรนําแผน ท่ีไดจากการวางแผนแบบมีสวนรวมในครั้งน้ีไปกําหนดเปน
แผนงาน/โครงการของชุมชนในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก ท่ีไดสนับสนุนทุนในการวิจัย และขอขอบคุณเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลอางทอง เจาหนาท่ี
สาธารณสุขจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท้ัง 4 แหงในตําบลอางทอง ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี
รวมท้ังคณะกรรมการ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ตัวแทนรานขายของชํา ตัวแทนผูปวย
โรคเบาหวาน และตัวแทนผูดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ในตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีไดรวมแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนงานลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานในตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มา ณ โอกาสน้ี
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ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ     มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.สุภาพร ดอกไม้ทอง    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.พลดา เดชพลมาตย์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวสัดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.รดี ธนารักษ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ดร.ศิรัตน์ สนชัย      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.เกศินี ประทุมสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รศ.ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.แคทรียา อังทองก าเนิด    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒค า     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ดร.ภัทรพร ตัสโต      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.พัชรี ครูขยัน      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.กมัปนาท ปิยะธ ารงชัย    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ส าราญ มีแจ้ง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ดนุลดา  จามจุรี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.สุวรรณี ทองรอด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นุตา ศุภคต     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.โรชินี อุปรา      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน     มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผศ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.สุพรรณี  อินทรแ์ก้ว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.จิรภาส จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ าใส     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม    มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ลาวัณย ์สังขพันธานนท์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.แก้วกร เมืองแก้ว     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อ.ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช     มหาวิทยาลัยพะเยา 
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รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ฐิติพร เจาะจง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ดร.พงพันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิโรจน ์ติ๊กจ๊ะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ า     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.จิตศิริน ก้อนคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุขสมาน  สังโยคะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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