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มงคล รื่นเริงฤทธิ์

403

11
64
99
197

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพืน้ ที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกาลังพลกองทัพบกที่พิการจากราชการสนาม
เพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสม
การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร

413

ณิช วงศ์ส่องจ้า

420

ภคพร กุลจิรันธร

434

พนิดา จันทรกรานต์

449

236

เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้

บุญวัฒน์ สว่างวงศ์

460

401

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณพกร พานิชยกุล

467

101

แนวทางการพัฒนางานด้านการข่าว กองทัพภาคที่ 4

อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี

481

12

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อนโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา

อรทัย เลียงจินดาถาวร

489

พยอม สดใส

508

อลิษา ศรีคราม

524

ภูษณิศา หงษ์ร่อน

532

พรทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์

543

34
132
139
172

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการ
สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีตอ่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(สานักงาน ก.พ.)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

173

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

554

232

การจัดการคุณภาพแสงในห้องเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนผู้พกิ ารด้านการเคลื่อนไหว

จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา

566

ปราณี ตันประยูร

574

จิรวัฒน์ แก้วรุ่งโรจน์

584

392
104

ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตอ่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกกองร้อยรถถังด้วยวิธีผสานการปฏิบัติ
ด้วยการฝึกแบบปกติและ การฝึกโดยเครื่องช่วยฝึกทาคอส

45

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพล

วิสาข์ เชี่ยวสมุทร

592

107

การจากัดเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้หลักนิติธรรม

กานต์กิตติ อินทรวิเชียร

603

175

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา

ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์

609

185

การสอนศิลปบาบัดและสื่อใหม่ให้กับเด็กที่อยู่ในสภาวะ ความบกพร่องในการเรียน

เอกพจน์ ธนะสิริ

623

282

การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ
กรณีศกึ ษามอญปากลัด อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

อลีนา ปานสวัสดิ์

627

การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
ID

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

หน้า

19

วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต : กรณีศกึ ษาเพลงจิง้ จกทอง เถา และเพลงสุดถวิลเถา

โดม สว่างอารมย์

619

73

จิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว

ธีรพงศ์ เสรีสาราญ

648

89

การออกแบบตัวละครโทะกุซะสึไทย “หนุมานะ”

ศิริเดช ศิริสมบูรณ์

657

116

การศึกษาปัญหาทางนิว้ บทเพลง Castles of Spain Volume 1 Federico Moreno Torroba
กรณีศกึ ษา Jim Ferguson

วัชรินทร์ สุขทรัพย์ศรี

662

152

การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสาหรับเครื่องประดับ

ธนกฤต ใจสุดา

667

213

การออกแบบเนือ้ หา e-Book และ e-Learning ด้วยโปรแกรม Open Source

ธีรเทพ ชนไมตรี

683

การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มการศึกษา
ID
94
154
158
207
214
312
318
330
341
349
384

ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีตอ่ การบริการการทดสอบ
ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคาควบกล้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่
การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
ความสามารถในการคิดอย่งมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ได้รับการสอนแบบซิปปา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม
การสอนมาตรฐานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อผู้วิจัย

หน้า

พัชราภรณ์ อินริราย

694

วาสนา ประสงค์งาม

701

เจนจิรา เชยครบุรี

714

ดาริกา ใสพิมพ์

723

สุจิตรา พันธศรี

730

ไพฑูรย์ บุญปัน

741

ภาณุพัฒน์ ชัยวร

751

กนกวรรณ แก้วภิรมย์

758

ถวิลจิต ชาตะเวที

770

ทอฉาย ถาวรชาติ

787

กฤติกา สังขวดี

800

388

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

อรอุษา มหาสุวรรณ

812

การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ID
81
87
110
134
239
248
249
260
379

ชื่องานวิจัย
การเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
การพัฒนาแนวทางการให้บริการงานทะเบียนราษฎรศึกษาเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์
อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ปัญหาทางกฎหมายในการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม
กรณีศกึ ษา : ความเสียหายจากกรณีท่อส่งน้ามันรั่วบริเวณอ่าวพร้าว
แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของ สารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
กรณีศกึ ษา : องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
การรับรูข้ ้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร ในอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
ภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นในมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อผู้วิจัย
ธีราพร ดาวเจริญ
สุดารัตน์ เศรษฐา
ฐาปนา ลับบัวงาม
จารุเนตร เกือ้ ภักดิ์
ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์
ณัฐกร ดอนแก้วภู่
โชติมณี มีเต็ม
ธีรพงษ์ นันทะคา
ศิริพร เพ็ชรมณี

หน้า
828
840
851
858
868
896
902
907
919

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ”ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559
The 4th Suan Sunandha Academic National Conference on
“Research for Sustainable Development” 2016
วันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิ จัยที่มีประโยชน์สู่ สาธารณะ เพื่อก่ อให้เกิด การนาผลงานวิ จัยไปใช้ ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพั ฒนา การต่อยอด
สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
จากความสาคัญดั งกล่าว สถาบัน วิจัยและพัฒนา จึงได้การประชุม สวนสุนั นทาวิชาการระดั บชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่ อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 The 4th Suan Sunandha Academic National Conference on “Research for
Sustainable Development” 2016 ขึ้น เพื่ อ เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละความรู้ จ าก อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ กลุม่ การศึกษา กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กลุ่มศิลปะและ
งานสร้างสรรค์ กลุม่ วิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อันจะนาไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย
ในระดับชาติ
4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมาย จานวนประมาณ 150 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
2. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป
วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการ
วันจัดประชุม
สถานที่จัดประชุมวิชาการ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
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รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญจากในประเทศ และต่างประเทศ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
3. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
หัวข้อการประชุม
การประชุมวิชาการในครัง้ นี้ เปิดรับบทความวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุม่ ต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มการศึกษา
2. กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุม่ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมายเหตุ : บทความงานวิจัยทุกฉบับ
1. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้
2. กลุม่ 1-4 มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุม่ 1 และวารสารร่วมในเครือข่าย
***ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ CD Proceeding, กระเป๋าเอกสาร, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
กาหนดการสาคัญ
กิจกรรม

กาหนด
บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
31 กรกฎาคม 2559
10 สิงหาคม 2559
26 สิงหาคม 2559

เปิดรับ Full Paper
แจ้งผลการพิจารณา
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข
ตอบรับการนาเสนอ (Acceptance Letter)
วันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียน
นาเสนอผลงาน
เจ้าภาพร่วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/ โทรศัพท์ 080-572-2715
email: ird_ssru@ssru.ac.th
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ
กลุ่มการศึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กุญชรี ค้าขาย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
6. รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ
7. ดร.ผดุงชัย ภู่พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ พลตารวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
5. รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธุ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง

โรงเรียนนายร้อยตารวจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
3. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
4. รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิม้ สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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9. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
12. รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
13. รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. ดร.เปรมวดี คฤหเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มนานาชาติ
1. Professor Deirdre Barron
2. Professor Allan Whitfield

Swinburne University of Technology Australia
Swinburne University of Technology Australia
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คณะกรรมการประจาห้องนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
กลุ่มการศึกษา
ห้องที่ 1 ห้อง 1152
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 2 ห้อง 1153
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 3 ห้อง 1156
กรรมการประจาห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา มะหิเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 1 ห้อง 3561
กรรมการประจาห้อง
1. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องที่ 2 ห้อง 3562
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 3 ห้อง 3563
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 4 ห้อง 3564
กรรมการประจาห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์ ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองศาสตราจารย์ธรี ะดา ภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. อาจารย์ ดร.ศยามล เจริญรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
ห้องที่ 1 ห้อง 2141
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องที่ 2 ห้อง 2143
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 3 ห้อง 2144
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 4 ห้อง 2146
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 5 ห้อง 2147
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 6 ห้อง 2148
กรรมการประจาห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจน์แสง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 1 ห้อง 4721
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ห้องที่ 2 ห้อง 4722
กรรมการประจาห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 1 วิทยาศาสตร์การอาหารและชีวภาพ ห้อง 26501
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร บุญเฉิด มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์อบเชย วงศ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม ห้อง 26502
กรรมการประจาห้อง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร. เจนจิรา ปานชมพู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องที่ 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ ห้อง 26503
กรรมการประจาห้อง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. อาจารย์ ดร.สิรทิ ิพ วะศินรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ห้องที่ 4 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 26504
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
ห้องที่ 5 วิทยาศาสตร์กายภาพ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 26505
กรรมการประจาห้อง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2. อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ห้องที่ 1 ห้อง 4731
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องที่ 2 ห้อง 4732
กรรมการประจาห้อง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
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กลุ่มนานาชาติ (Engineering and Industrial Design & Language Study)
ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการประจาห้อง
1. Professor Allan Whitfield,
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia
2. Associate Professor Deirdre Barron,
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia
3. Dr. Palang Wongtanasuporn Suan Sunandha Rajabhat University
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on
Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

10.00 – 10.45 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
พิธีเปิดการประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดี
กล่าวรายงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
พิธีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วม
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
บรรยายพิเศษเรื่อง Research Training and Supervision : Strategic Plan on
Education Policy and Pedagogy
โดย Professor Deirdre Barron
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia

11.00 – 11.45 น.

บรรยายพิเศษเรื่อง What Do Governments Want form their Universities?
โดย Professor Allan Whitfield
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา

13.00 – 17.00 น.

การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ห้องย่อย)
1. กลุ่มการศึกษา
อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์
ห้องที่ 1 1152
ห้องที่ 2 1153
ห้องที่ 3 1156
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 1 3561
ห้องที่ 2 3562
ห้องที่ 3 3563
ห้องที่ 4 3564
3. กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย
ห้องที่ 1 2141
ห้องที่ 2 2143
ห้องที่ 3 2144
ห้องที่ 4 2146
ห้องที่ 5 2147
ห้องที่ 6 2148
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เวลา
13.00 – 17.00 น.

กิจกรรม
4. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ห้องที่ 1 ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 58
5. กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องที่ 1 4721
ห้องที่ 2 4722
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 1 26501 วิทยาศาสตร์อาหารและชีวภาพ
ห้องที่ 2 26502 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
ห้องที่ 3 26503 วิทยาศาสตร์สถิติ และคณิตศาสตร์
ห้องที่ 4 26504 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องที่ 5 26505 วิทยาศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องที่ 1 4731
ห้องที่ 2 4732
8. กลุ่มนานาชาติ (Engineering and Industrial Design & Language Study)
อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์

หมายเหตุ :
1. อาหารว่างภาคเช้า รับที่จุดลงทะเบียน ภาคบ่ายที่ห้องนาเสนอผลงาน
2. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ติดตั้งโปสเตอร์วันที่ 25 ส.ค. 59 ตั้งแต่ 14.00 – 17.00 น. และวันที่ 26 ส.ค. 59
ตั้งแต่ 07.30 – 08.30 น. และเก็บโปสเตอร์เวลา 16.00 น.)
3.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 กลุ่มการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
กลุ่มศิลปะและการออกแบบ กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
: อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. รับใบเสร็จรับเงินที่จุดลงทะเบียน วันที่ 26 ส.ค. 59 ระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น.
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ความคิดเห็นของนิสิตที่มตี ่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
The Opinions of Students on Instructional Management of
Bachelor of Fine and Applied Arts in Dance, Faculty of Humanities
and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
วิทวัส กรมณีโรจน์
สาขาวิชานาฏยศิลป์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้าน
หลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน โดยรวมและใน
แต่ละด้าน จาแนกตามวิชาเอก ระดับชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิ สิตที่กาลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวนรวม 116 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .971 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนน
เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า
1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมิ นผล มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก และด้านปัจจัยเกื้อหนุนมีความเหมาะสมระดับมาก
2. นิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทยกับนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์สากลมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตมีความคิดเป็นแตกต่างกันในด้านกระบวนการการเรียนการสอน
3. นิสิตทุกชั้นปีมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมว่ามีความเหมาะสมระดับมาก
4. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง ปานกลาง และต่า มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมว่า
มีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูงมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้านปัจจัย
เกื้อหนุนแตกต่างกับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง
คาสาคัญ: ความคิดเห็นของนิสิต; การจัดการเรียนการสอน; สาขาวิชานาฏยศิลป์;
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Abstract
The purposes of this study were to investigate and compare the opinions of students on
instructional management of Bachelor Degree Program in Department of Dance, Faculty of Hunanities and
social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University in five aspects: curriculum, instructor, learning
and teaching procedure, measurement and evaluation, and facilities in overall and each aspect classified
by gender, major field of study, class level and academic achievement. The samples consisted of 116
students studying in the second semester of the academic year 2015. The instrument used was a five
rating scale questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, a
One-Way Analysis of Varience and Scheffe’s method.
The results of the study were as follows
1. The students rated instructional management in overall at a high level. When considered in
each aspect, it was found that the aspects of curriculum, instructors, learning and teaching procedure,
measurement and evaluation were rated at a high level, except the aspect of facilities that was rated at a
high level.
2. There was a significant difference between the opinions of the students Thai dance and
Western dance on instructional management in overall and each aspect.
3. There was a significant difference between the opinions of the first year and the second, the
third and the fourth students on instructional management in overall and each aspect.
4. There was a significant difference among the opinions of the students who had high and
moderate academic achievement and the students who had low academic achievement on instructional
management in overall. When considered in each aspect, it was found that there was a significant
difference in the aspects of evaluation.
Key word: The Opinions of Students; Instructional Management; Department of Dance;
บทนา
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความหลากหลายเป็นอย่างมากทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชน ซึ่งมีความแตกต่างออกไปในแต่ละมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาและวิชาเอกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม อีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่สังคมทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้มีการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถ
ทางด้านศิ ลปะหลายแขนง เช่น ศิลปกรรม ทั ศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางค์ ศิลป์ เป็ นต้น เพื่อ ให้ สอดคล้องกับพั นธกิจชอง
มหาวิทยาลัยในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทาให้เกิดความแพร่หลายในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะเป็น
อย่างมาก ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษาได้มีนักวิชาการ นักวิจัย รวมไปถึงผู้ศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษาหลายท่านได้ศึกษาความสาคัญและปัญหาของการจัดการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางด้าน
นาฏยศิลป์ไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523 รวมเวลาถึงปัจจุบัน 35 ปี แสดงให้เห็นถึงความสาคัญต่อศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดก
ของชาติ และปั จ จุ บั น มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนทางด้ า นนาฏยศิ ล ป์ เช่ น สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค รวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอีกจานวนไม่น้อย ด้วย
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ความพร้อมของบุคลากรและการมีเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง กอปรกับผลการสารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในสาขานายศิลป์มีเป็นจานวนมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตทางด้านนาฏยศิลป์ในประเทศไทย การให้บริการ
ทางการศึ ก ษา การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม นาฏยศิ ล ป์ ห รื อ ศิ ล ปะการแสดง คณาจารย์ ส าขาวิ ช านาฏยศิ ล ป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ มุ่งเน้นบริการวิชาการแก่บุคคลที่มีความสนใจในศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์ทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือ
1) นาฏยศิลป์ไทย และ2) นาฏยศิลป์สากล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
2554: 7)
อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญาตรีของสาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ยังคงประสบปัญหาหลายประการ ซึ่งจาเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเป็นการพัฒนาในด้านต่างๆ
ให้ มี ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น ทั้ ง นี้ จ ากการสั ม ภาษณ์ นิ สิ ต ปั จ จุ บั น ในชั้ น ปี ที่ 1-4 สาขาวิ ชานาฏยศิ ล ป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า
ด้านหลักสูตร บางรายวิชาในกลุ่ มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก มีความซ้าซ้อนกันระหว่างแขนงวิชาเอก
นาฏยศิลป์ไทยและนาฏยศิลป์สากล โดยมีเนื้อหาสาระของรายวิชาไม่แบ่งแยกออกจากกันให้ชัดเจน ทาให้นิสิตเกิดความสับสน
และไม่สามารถแยกแยะถึงสาระสาคัญของรายวิชาได้ ทาให้ไม่สมารถนาเอาไปใช้ในการฝึกประสบ การณ์วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านอาจารย์ อาจารย์ประจาของสาขาวิชานาฏยศิลป์ไม่มีเวลาเพียงพอหรือไม่สามารถสอนได้ตามเวลาที่กาหนด ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนที่ขาดความต่อเนื่องของนิสิตได้ รวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชานาฏยศิลป์มีภาระงาน
และหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สานัก สาขาวิชา ตลอดจนหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ทาให้
เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต
ด้านกระบวนการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มใหญ่เป็นส่วนมาก ทาให้มีนิสิตบางคนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านนาฏยศิลป์ไม่
เพียงพอ จึงส่งผลทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่า ซึ่งจะส่งผมทาให้มีทัศนคติไม่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล การวัดผลและประเมินผลของวิชานาฏยศิลป์มุ่งเน้นในด้านของภาคปฏิบัติ จะเป็นการ
ให้คะแนนจากสภาพจริงการปฏิบัติของนิสิตโดยการสังเกตของอาจารย์ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน จึงส่งผลให้ใน
บางครั้งนิสิตได้คะแนนต่า เนื่องจากมีทักษะน้อยและมีความรับผิดชอบไม่มากเพียงพอ อีกทั้งยังทาให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
วัดผลและประเมินผลของอาจารย์
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน สาขาวิชานาฏยศิลป์มีห้องปฏิบัติการน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตที่เพิ่มจานวน
มากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆอาจจะไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์และนิสิต
อาทิ ห้องเรียนภาคทฤษฎี สื่อการเรียนการสอนที่จะสามารถเอื้ออานวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์
ที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการเรียนของวิชาภาคปฏิบัติ
จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้าน
หลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล รวมไปถึงด้านปัจจัยเกื้อหนุน จากความ
คิดเห็นของนิสิตซึ่งผลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับสาขาวิชานาฏยศิลป์ในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพการณ์และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีของ
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความเหมาะสมและ
ตรงตามจุดมุ่งหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียน
การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามวิชาเอก
ระดับชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสาคัญของการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและอาจารย์ หลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนาข้อมูลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เหมาะสมและตรงตามจุดมุ่งหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นิสติ หลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 116 คน
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 วิชาเอก แบ่งเป็น วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทยและวิชาเอกนาฏยศิลป์สากล
1.2 ชั้นปี แบ่งเป็น ชั้นที่ปี 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งเป็น ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่า
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 5 ด้าน
ได้แก่ 1.ด้านหลักสูตร 2.ด้านอาจารย์ 3.ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.ด้านการวัดผลและประเมินผล และ5.ด้านปัจจัย
เกื้อหนุน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความคิดเห็น ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ความรู้สึกของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวิจัยนี้ หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต หลักสูตรปริญญาตรีของ
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จาแนกเป็น สูง ปาน
กลาง และต่า
3. นาฏยศิลป์ หมายถึง ศิลปะการแสดงประเภทระบา รา เต้นและอื่นๆ ที่ต้องผ่านกระบวนการทางด้านความคิด
และการสร้างสรรค์ นาฏยศิลป์มีทั้งรูปแบบวิธีตามจารีตเดิม การนางานแบบดั้งเดิมมาปรับปรุงหรือประยุกต์ใหม่ รวมไปถึงการ
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ทดลองการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ขึ้น มาใหม่ ในการวิจัยในครั้งนี้แบ่งนาฏยศิลป์ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ
นาฏยศิลป์ไทยและนาฏยศิลป์สากล
สมมติฐานการวิจัย
1. นิสิตที่ศึกษาในวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและ
ในแต่ละด้านแตกต่างกัน
2. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน
3. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่าง
กัน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 116 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 5 ด้าน
คือ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านปัจจัยเกื้อหนุ นต่างๆ
จานวน 63 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนค่า 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert) แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .971 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีการส่งแบบสอบถามออกไป
116 ฉบับ และได้รับคืน 116 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนิสิตผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. ศึกษาการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านวัดผลและ
ประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุนตามความคิดเห็นของนิสิตโดยรวมและในแต่ละด้าน วิเคราะห์โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามวิชาเอก โดยใช้การทดสอบที
(t-test) ส่วนตัวแปรชั้นปีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis
of Varience) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นิสิตมีความคิดเห็น ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
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พบว่า ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านปัจจัยเกื้อหนุนที่มี
ความเหมาะสมระดับมาก
2. นิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทยกับนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์สากล มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านกระบวนการเรียนการสอน
3. นิสิตทุกชั้นปีมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก
4. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การจัดการเรียนการสอนด้านปัจจัยเกื้อหนุนและ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
การอภิปรายผล
1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและในแต่ละด้าน พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน มีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้
1.1 ด้านหลักสูตร การที่นิสิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสู ตร
มีจุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิต ให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถทางด้ า นนาฏยศิ ล ป์ และสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพออกสู่ สั งคม
นอกจากนี้ หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตสามารถนาความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้ศึกษามาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไป
ใช้ในการประกอบอาชีพนอกจากนี้ หลักสูตรที่ทางสาขาวิช าได้จัดให้นิสิตเรียนในแต่ละชั้นปีมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน อีกทั้งมีความทันสมัยและมีเนื้อหาที่เหมาะกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมีความเหมาะสมอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดการและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 38-39) ที่ได้กล่าวถึงหลักสูตร
ว่าเป็นหลักและหัวใจสาคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่เป้าหมายของการศึกษา ทาให้การศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมาย
1.2 ด้านอาจารย์ จากการศึกษาพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนิสิตมีความเห็น
ว่าอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน มีความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน และมีบุคลิกภาพลักษณะ
เหมาะสมกับความเป็นครู อีกทั้งยังมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคทฤษฏีที่นาไปสู่ภาคปฏิบัติ และมีปฏิภาณ
ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสอนและเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อสอนเสริม ให้แก่นิสิต ทั้งนี้ทางสาขาวิชา
นาฏศิลป์ได้มีการเชิญอาจารย์หรือบุคคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมาสอน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว
สอดคล้องกับครูจาเรียง พุธประดับ (2545 : 45) ได้กล่าวถึง แนววิธีการครองตัวและครองงานว่ า ผู้สอนจะต้องความรู้
ความสามารถทางศิลปะ เป็นสิ่งที่ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ ง ผู้ที่จะเป็นศิลปิ นจะต้อ งหมั่นฝึก ฝนสั่งสมประสบการณ์ ใน
ขณะเดียวกันก็ควรที่จะเข้าใจในความถนัดของตนเองอย่างถ่องแท้ ควรแสวงหาความโดดเด่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง
และนามาใช้เมื่อมีโอกาส
1.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชานาฏยศิลป์ส่วนมากจะสอนโดยการสาธิตและให้นิสิตเลียนแบบให้ปฏิบัติด้วย
ตนเองโดยมีอาจารย์ดูแลควบคุมและแก้ไขข้อบกพร่อง ทาให้นิสิตสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจใน
เนื้อหาภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี รวมไปถึงความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปี พร้อมทั้งยังได้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลายหลากรูปแบบและยังเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย ซึ่ง
เป็นกระบวนการสอนตามแนวคิดของวิมลศรี อุปรมัย (2553 : 305-306) ได้กล่าวถึงแนววิธีการสอนนาฏศิลป์ ว่า การปลูกฝัง
ให้มีนิสัยรักการฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์การเรียนรู้จากง่ายไปสู่ยาก เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง
ความรู้ การพัฒนาความรู้ทักษะนาฏศิลป์และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์
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1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล จากการศึกษาพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
อาจารย์ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีความชัดเจนและแจ้งถึงเกณฑ์
ตัดสินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีระบบการประเมินที่เชื่อถือได้ มีความยุติธรรมและเป็นไป
ตามเกณฑ์การวัดผลที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับไพศาล หวังพานิช (2526: 4) สรุปไว้ว่า การพิจารณาความเหมาะสม หรือ
การหาคุณค่าของคุณลักษณะและพฤติกรรมของผลการเรียนทางวิชาการ ผลการเรียนทางด้านปฏิบัติ โดยจะต้องอาศัยการเก็บ
รวมรวบข้อมูลที่ได้จากการวัดเป็นหลักในผลการเรียนทางวิชาการ และการใช้วิจารณญาณพิจารณาโดยละเอียดแล้วจึงนาเอา
มาประมวลผลออกมาเป็นผลการเรียนภาคปฏิบัติ เป็นต้น
1.5 ด้านปัจจัยเกื้อหนุน จากการศึกษาพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตได้มี
ความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อ มต่างๆของห้องเรียนในภาคปฏิบัติ เช่น พื้นห้อง กระจก บาร์บัลเล่ต์ หน้าต่าง ม่าน ฯลฯ
เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต พื้นที่สาหรับการเรียนการสอนมีจานวนเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะ
สาขาวิชานาฏยศิลป์ได้จัดสรรพื้นที่และปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ ทั้งนี้สอดคล้อง
กับแนวคิดจริยาวลี ดีภัก (2531: 9-20) ได้อธิบายองค์ประกอบที่จาเป็นสาหรับการเรียนในชั้นเรียนบัลเล่ต์สรุปได้ว่า ในชั้น
เรียนภาคปฎิบัติจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น กระจก บาร์ พื้นห้อง แสง
สว่าง ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความพร้อมและทันสมัย เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้สอน
และผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่กาลังศึกษาในแขนงวิขาเอกนาฏยศิลป์ไทยและแขนงวิขาเอกนาฏยศิลป์
สากลมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นิสิตที่กาลังศึกษาในแขนงวิขาเอกนาฏยศิลป์ไทยกับแขนงวิขาเอกนาฏยศิลป์สากล ได้เรียนในหลักสูตร
เดียวกัน ซึ่งมีจานวนรายในหมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเอกบังคับเฉพาะด้านเท่ากัน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แขนงวิชาเอกเดียวกัน
แต่หลักสูตรหรือเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชา รวมไปถึงกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ มีจุดมุ่งหมาย และ
ส่งเสริมทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้กับนิสิตทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งในบางรายวิชานิสิต แขนงวิชาเอก
นาฏยศิลป์ไทยและแขนงวิชาเอกนาฏยศิลป์สากลได้เรียนด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอนก็เป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งได้รับการสอน ดูแล
เอาใจใส่ การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ทาให้นิสิตแขนงวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทยและ
แขนงวิชาเอกนาฏยศิลป์สากลมีแนวความคิด การปฏิบัติตนไปในแนวทางเดียวกัน และการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ นิสิตแขนง
วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทยและแขนงวิชาเอกนาฏยศิลป์สากลได้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แหล่ง
ค้นคว้าการเรียนรู้ สิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนก็อยู่ในสภาพและบรรยากาศเดียวกัน ทาให้นิสิตแขนง
วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทยและแขนงวิชาเอกนาฏยศิลป์สากลมีความรู้สึกและความคิดเห็นเดียวกัน ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 78-80) กล่าวว่า การที่นักศึกษาได้รับอิทธิพลการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเดียวกัน ย่อม
ส่งผลต่อความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของนักศึกษา จึงทาให้นักศึกษามีทัศนะหรือความคิดที่คล้ายกัน
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามชั้นปีที่กาลังศึกษา จาก
การศึกษาพบว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีความเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิต
ที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ความรู้หรือทักษะของตนเอง ทาให้มีความอยากรู้ อยากเรียนและให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในทุกๆด้าน จึงทาให้นิสิตทุกชั้นปีที่เจอสภาพการณ์และสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมที่สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตชั้นปีที่3 และ นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความคิ ดเห็นด้าน
หลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านวัดผลและประเมินผล ด้านปัจจัยเกื้อหนุน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชานาฏยศิลป์ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 7-8 ภาคการศึกษา ทาให้นิสิตชั้นปี3 บาง
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กลุ่มมีความมุ่งมั่นและความต้ องการในด้านต่างๆเพื่อทามาใช้ในการเรียนมากกว่านิสิตชั้นปี 4 ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
(2525: 203) กล่าวว่า การเรียนรู้ของนักศึกษามีความแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นปี ผู้สอนควรปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนตามสมควร ไม่ควรเลือกวิธีเดียว อย่างเดียวกับนักศึกษาทุกชั้นปี
4. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง กับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ในด้านปัจจัยเกื้อหนุน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง เป็นนิสิตที่มีพื้นฐานทางด้านสติปัญญาดี
มีความมุ่งมั่นในการศึกษา ทาให้นิสิตมีความกระตื อรือร้น มีความรับผิดชอบในตนเองสูง จึงมีความต้องการสภาพแวดล้อม
บรรยายกาศที่ดี เพื่อส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและสมบูรณ์ในทุกๆด้าน มากกว่านิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง ดังที่ สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2538 : 13) กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาที่มีระดับสติปัญญาสูงจะ
สามารถเรียนรู้และเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มีสติปัญญาต่ากว่า
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า
1. ด้านหลักสูตร จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น กลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องควรมีการประชุมร่วมกัน และศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
2. ด้านอาจารย์ จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนา
อาจารย์ควรมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีการสอน หรือการเชิญผู้ที่มีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเนื้อหาต่าง ๆ ในหลักสูตรมา
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้เพื่อ
ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ นิ สิ ต มากยิ่ ง ขึ้ น ทางมหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการแสดงขึ้ น ภายนอกและใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อให้นิสิตได้แสดงความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์จริง โดยเน้นที่ความหลากหลายของกิจกรรม
อีกทั้งนาผลงานออกสู่สาธารณชนอีกด้วย
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้ทางสาขาวิชา
ควรมีแนวทางการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทางมหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมัครสอบเข้า
ศึกษาต่ออย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น
5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและ
คณะควรมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ ห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ ข้อมูลและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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การสร้างโจทย์คาถาม และการสร้างตัวเลือกถูกและผิดโดยอัตโนมัติ
Creation of Question Items and Creating the
Choice Right and Wrong Automatically.
ธนาพร สรรพรอด1 และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันแบบทดสอบทบทวนหลังการเรียนที่ให้นักเรียนทา ส่วนมากจะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งจะมีโจทย์
และตัวเลือกที่เหมือนกัน งานวิจัยนีจ้ ะทาการสร้างโจทย์ให้ได้โจทย์ทหี่ ลากหลายมากขึ้น แต่มีแนวคิดเหมือนกัน นักเรียนจะได้
ฝึกทาแบบทดสอบที่มีโจทย์แต่งต่างกัน โดยจะใช้โปรแกรมในการช่วยออกแบบโจทย์ ทาให้นักเรียนมีความสนใจในการทา
แบบทดสอบมากขึ้น เมื่อประเมินความพึงพอใจ สรุปในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.47 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจดีมาก
คาสาคัญ: แบบทดสอบ, ตัวเลือก, การสุ่มเปลี่ยน
Abstract
Current test after learning that the students do. Most of the selected test answers. With every
option at the same. This research will create the proposition. More versatile proposition. But the concept
is the same, Students will practice test with the proposition to dress different. By using the program to
help design problems. The students are interested in doing more tests. When assessing satisfaction.
Summary of overall average 4.47. which is in a very good level of satisfaction.
Keywords: Test, Choice, Random change.
บทนา
ในปัจจุบันการเรียนจะมีการทาแบบทดสอบทบทวนหลังเรียนของนักเรียนในแต่ละบท แบบทดสอบที่นิยมใช้กันจะ
เป็นแบบเลือกตอบ จะมีโจทย์และตัวเลือกที่เหมือนกัน ทุกชุด เวลานักเรียนทาแบบทดสอบก็จะไม่มี การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ทาให้การสอบมีความเคร่งเครียด การออกแบบโจทย์จานวนมากให้เท่ากับจานวนนักเรียน ผู้คิดโจทย์จะใช้เวลามาก
ในการออกแบบโจทย์ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการออกแบบโจทย์และสลับตัวเลือก จะใช้โปรแกรมในการช่วยออกแบบ
โจทย์ ซึ่งจะได้โจทย์และตัวเลือกที่สลับตาแหน่งกัน
งานวิจัยนี้จึงนาเสนอการสุ่มเปลี่ยนโจทย์และสลับคาตอบที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทาการทดลองสุ่มเปลี่ยนตาม
คาคงที่ ค่าตัวแปร และคาแปรผันจากโจทย์ ในหนึ่งโจทย์จะทดลองสุ่มเปลี่ยนได้หลายโจทย์ ในการทาแบบทดสอบที่ทาการสุ่ม
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เปลี่ยนโจทย์และสลับคาตอบ ได้นาไปใช้ในการทดสอบจะเปิดโอกาสให้นัก เรียนมีการพูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิด
กัน ระหว่ างการทดสอบ เพื่อ ให้ นัก เรี ยนได้ ลองท าแบบทดสอบใหม่ที่ ต่า งจากเดิ ม ทาให้ นัก เรี ยนมีค วามสนใจในการท า
แบบทดสอบมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างโจทย์คาถามแบบตัวเลือกให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการทาแบบทดสอบมากขึ้น
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แบบทดสอบทบทวนการเรียน แบบเลือกตอบที่นิยมใช้สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทคาถามเดีย่ ว (single question) เป็นข้อสอบเลือกตอบทีแ่ ต่ละข้อมุ่งถามเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
และสมบูรณ์ในตัวเอง โดยไม่ เกี่ยวพันกับข้ออื่น ๆ เลย ซึ่งแต่ละข้อจะเป็นอิสระต่อกัน
2. ประเภทตัวเลือกคงที่ (constant choice) ข้อสอบประเภทนี้ ในแต่ละตอนจะมี ตัวเลือกอยู่ชุดหนึง่ ให้นักเรียน
พิจารณาตัวเลือกเหล่านี้ แล้วนาไปตอบคาถามที่กาหนดมาให้หลายคาถาม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อสอบที่มีคาถามหลายข้อ
แต่มีตัวเลือกอยู่ชุดเดียว ซึ่งข้อสอบชนิดนี้พัฒนามาจากคาถามแบบจับคู่ แต่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากแบบทดสอบแบบจับคู่
คือ สามารถใช้ตัวเลือกซ้ากันได้ ตัวเลือกมีเพียง 4-5 ตัว ส่วนตัวคาถามมีกี่ข้อก็ได้ แต่นิยมใช้ 2-10 ข้อ (สมนึก, 2537)
3. ประเภทสถานการณ์ (situational test) คาถามชนิดนี้จะประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ ของจริง หรือเรื่องราว
บางอย่างมาเสนอ เร้าใจให้เด็กเกิดความคิดก่อนเป็นตอนนา จากนัน้ จึงตั้งคาถามหลาย ๆ ข้อ หลาย ๆ แง่มุมที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้น (ล้วน และอังคณา, 2548)
รูปแบบของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จะมีคณ
ุ ภาพมากหรือน้อย มักเกิดจากการเขียนตัวคาถาม และตัวเลือก
นอกจากนี้ควรเขียนคาถามที่วัดพฤติกรรมขั้นสูง ๆ โดยใช้รูปแบบคาถามที่เหมาะสม
แบบทดสอบทบทวนการเรียนจะประกอบด้วยโจทย์หรือข้อความที่เป็นประโยคที่สมบูรณ์เป็นตัวคาถาม
(stem) เพื่อวัดความรู้ความสามารถ และตัวเลือกตั้งแต่ 3 ตัวเลือกขึ้นไปอีก 1 ชุด รวมเป็น 1 ข้อ ในตัวเลือกนั้นจะมีทั้งคาตอบ
ถูก (key) และคาตอบผิด (distracter) ที่เป็นตัวลวงมาให้นักศึกษาได้พิจารณา
หลักการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ คาถามควรเป็นประโยคคาถามที่สมบูรณ์ เพื่อจะช่วยให้มีความชัดเจน
และเข้าใจง่ายกว่าประโยคบอกเล่าควรจะเน้นจุดที่เป็นคาถามให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นปรนัย หลีกเลีย่ งคาถามที่เป็น
ประโยคปฏิเสธ โดยเฉพาะปฏิเสธซ้อน แต่ถ้าจาเป็นต้องใช้ประโยคปฏิเสธควรขีดเส้นใต้ให้ชัดเจน การถามคาถามจะต้องสั้น
กะทัดรัดและได้ใจความ ไม่ควรใช้คาฟุ่มเฟือย ถามในสิ่งที่มีประโยชน์ ตัวเลือกแต่ละตัวควรมีความยาวเท่าๆกัน (ไพศาล,2526)
แนวทางการสร้างโจทย์และคาถาม เนื้อหาของโจทย์และคาถามควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จะเป็น
ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้ทาแบบทดสอบ โจทย์ควรกระชับ รัดกุม เข้าใจได้ชัดเจน แต่มีข้อมูลเพียงพอ
สาหรับการตอบคาถามได้ ข้อมูลทีใ่ ห้ควรเป็นข้อมูลดิบ หลีกเลี่ยงคาหรือข้อความที่ชี้เฉพาะ อันจะทาให้ผู้สอบตอบโดยใช้
ความจา (Pattern recognition) มากกว่าการคิดวิเคราะห์ (วิเชียร, 2530)
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แนวทางการสร้างตัวเลือก จานวนตัวเลือก ควรมี 4 หรือ 5 ตัวเลือก ตัวเลือก 5 ข้อ จะมีความเที่ยงดีที่สุด การใช้
ตัวเลือกมากกว่า 5 ข้อ ไม่มีความจาเป็นและไม่ทาให้อานาจการจาแนกสูงขึ้น ต้องแน่ใจว่ามีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
ตัวเลือกแต่ละข้อควรเป็นอิสระต่อกัน แต่ละข้อควรมีความเป็นไปได้และดึงดูดให้ผู้ทาแบบทดสอบเลือก ความยาวของเนื้อหา
ของตัวเลือกแต่ละข้อควรจะใกล้เคียงกัน เนื่องจากคาตอบที่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะมีความยาวมากกว่าตัวเลือกที่ผิด ความยาว
ของเนื้อหาแต่ละข้อไม่ควรยาวเกินไป ควรเป็นคาหรือข้อความสั้นๆ และไม่ควรเกินหนึ่งบรรทัด เนื้อหาของตัวเลือกควรเป็น
เรื่องในกลุ่มเดียวกัน ประเด็นคล้ายกัน เป็นเรื่องเดียวกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน
CORPUS ระบบสุ่มออกโจทย์ ส่งตรวจและแสดงผลโค้ดงานของวิชาการเขียนโปรแกรมรุ่นแรก เป็นระบบที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาโดยคาดหวังว่าจะสามารถนาระบบมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ผู้ใช้ทาความเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็ว และควรจะนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และแสดงผลจาก UVa Online มาใช้ เพื่อให้
นักศึกษาแต่ละคนสามารถตรวจสอบคะแนน และดูพัฒนาการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้ อีกทั้งการ
แสดงกล่องข้อความ (Dialog) หลังการส่งตรวจโค้ดเช่นเดียวกับ JLab เพื่อเพิ่มสีสันให้แก่ระบบ มากกว่าการแสดงเพียง
ข้อความ แก้ไข หรือ ไม่แก้ไข ที่ช่องผลการรัน แต่ยังไม่สามารถทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์และสลับคาตอบที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน
(Hermes A, 2066)
TA Math Maker เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ สร้างโจทย์เลข สามารถดาวโหลดได้ฟรี สาหรับ
โปรแกรมที่มีชื่อว่า โปรแกรม TA Math Maker เป็นโปรแกรมสร้างโจทย์คณิตศาสตร์แบบสุ่ม โดยที่สามารถกาหนดรูปแบบ
ของโจทย์ได้ไม่ว่าจะเป็น โจทย์ตัวเลขสาหรับการ บวก ลบ คูณ หาร หรือจะเป็นสุ่ม (Random) ก็สามารถทาได้ มีรูปแบบ
ฟังก์ชั่นในการสุ่มโจทย์ที่หลากหลาย และสามารถกาหนดเวลาการทาโจทย์ในแต่ละข้อได้อย่างละเอียดตั้งแต่ 3 วินาที จนถึง 5
นาที พร้อมทั้งระบุระยะเวลาในการทาโจทย์ทั้งหมดได้สูงสุดถึง 30 นาที อีกด้วย เป็นโปรแกรมที่สุ่มโจทย์เหมือนกัน แต่สุ่มได้
เฉพาะโจททางคณิตศาสตร์ได้อย่าง (Hyperbola, 2006.)
Quiz Faber เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างข้อ สอบทาแบบสอบถาม สาหรับโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่จะทาให้คุณ
สามารถสร้างข้อสอบ หรือแบบสอบถามต่างๆ ในรูปแบบของเว็บไซต์ HTML สาเร็จรูปได้เลย โดยในแบบสอบถามหรือข้อสอบ
ของคุณนั้นคุณสามารถที่จะทาการใส่ไฟล์มี เดียต่างๆ เข้าไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ วีดีโอ ไฟล์แฟลช
(Flash Player) ฯลฯ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และความน่าสนใจในแบบสอบถาม หรือการอธิบายโจทย์ของคุณ ซึ่งโปรแกรมตัวนี้
สนับสนุนการสร้างคาถามที่มีหลายตัวเลือก ไม่ว่าจะเป็นโจทย์แบบธรรมดา 4 ตัวเลือกโดยให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุด โจทย์ที่มี
ตัวเลือกถูกเกินกว่า 1 ข้อ โจทย์แบบถูกผิด (True/false) โจทย์แบบเติมคาในช่องว่าง โจทย์แบบจับคู่คา (มีช่องตัวเลือก
คาตอบให้เลือกมาเติมได้) หรือโจทย์รูปแบบอิสระ (Freeform) ซึ่งคุณสามารถออกแบบข้อสอบหรือสร้างแบบสอบถามได้ตาม
ความคิดของตนเองเลย โดยหลังจากที่เราสร้างโจทย์เสร็จเราสามารถสร้างตัวจับเวลา ตัวเช็คข้อถูก ข้อผิด หรือสร้างที่บอก
คาถามที่ยังคงเหลือได้อีกด้วย แต่ยังไม่มีการสลับตัวเลือก สาหรับแบบทดสอบที่เป็นปรนัย (Angelfire, 1956)
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
การทดลองสุม่ เปลี่ยนโจทย์และสลับคาตอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึง่ ประกอบไปด้วย ส่วนของการทดลองสุ่มเปลี่ยน
โจทย์และส่วนของวิธีการหาคาตอบและการสลับตัวเลือก ดังนี้
ส่วนของการทดลองสุ่มเปลี่ยนโจทย์
การออกแบบโจทย์แบบเลือกตอบ โจทย์หนึ่งโจทย์จะประกอบไปด้วยตัวเลือกที่ถูกและผิด โดยจะทาการทดลองสุ่ ม
เปลี่ยนคาตอบที่ผิด เพื่อให้ใกล้เคียงกับคาตอบที่ถูกให้มากที่สุดในแบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นการสร้างแบบทดสอบ
ต้นฉบับให้ได้แบบทดสอบใหม่ที่ไม่ซ้ากัน จะเป็นการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ต้นฉบับให้เป็นแบบทดสอบชุดใหม่มีแนวคิดดังนี้
R

= {คาถาม:คาตอบ}

(1)

คาถาม = {คาคงที่,คาแปรผัน,ตัวแปร}

(2)

คาตอบ = {ตัวเลือก:ถูก,ตัวเลือก:ผิด}
ตัวเลือก = {วิธีการหาคาตอบ,ตัวแปรจากคาถาม}

(3)
(4)

จากสมการที่ (1) R คือโจทย์จะประกอบไปด้วยเซตของคาถามและคาตอบ ส่วนคาถามประกอบด้วยเซตของคาคงที่
ซึ่งคาแปรผันและตัวแปร จะถูกสุ่มเปลี่ยน ทาให้ประโยคคาถามเปลี่ยนไป แต่ยังคงรูปคาถามเดิม แสดงดังสมการที่ (2)
คาตอบในที่นี้เป็นโจทย์คาถามแบบตัวเลือก จึงต้องมีตัวเลือกที่ถูกและผิด ดังนั้น ประกอบด้วยเซตของตัวเลือกที่ถูก และ
ตัวเลือกที่ผิด แสดงดังสมการที่ (3) ตัวเลือกเป็นวิธีการหาคาตอบ ซึ่งใช้ตัวแปรจากคาถามในการหาคาตอบ แสดงดังสมการที่
(4)
ตัวอย่างโจทย์ เช่น อารีซื้อแอปเปิ้ลมา 10 ผล นาไปให้แม่ 5 ผล กินไป 3 ผล อารีจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ผล
จากตัวอย่างโจทย์ข้างต้น คาว่าอารีคือผู้ซื้อ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนเป็นสมชายซื้อหรือสมหมายซื้อได้ จะได้เป็นคาแปร
ผันที่ 1 แสดงดังสมการที่ (5) ส่วนคาว่าแอปเปิ้ลคือสิ่งที่ถูกซื้อสามารถเปลี่ยนเป็นมะนาวหรือส้มได้ จะได้เป็นคาแปรผันที่ 2
แสดงดังสมการที่ (6) และคาว่าแม่คือผู้รับก็สามารถเปลี่ยนเป็นพ่อเป็นผู้รับได้ จะได้เป็นคาแปรผันที่ 3 แสดงดังสมการที่ (7)
คาแปรผันที่ 1 = {อารี, สมชาย, สมหมาย}

(5)

คาแปรผันที่ 2 = {แอปเปิ้ล, มะนาว, ส้ม}

(6)

คาแปรผันที่ 3 = {แม่, พ่อ}

(7)

ค่าของตัวแปรจะมีผลต่อคาตอบ เงื่อนไขของตัวแปรจะเริ่มจากการสร้างโจทย์ จากเงื่อนไขที่โจทย์กาหนด จาก
ตัวอย่างโจทย์คาถาม เลข 10 คือจานวนผลแอปเปิ้ลที่อารีซื้อมา ให้แทนเป็นตัวแปร a ส่วนเลข 5 คือจานวนผลที่อารีนาแอป
เปิ้ลไปให้แม่ ให้แทนเป็นตัวแปร b และเลข 3 คือจานวนผลที่อารีกินแอปเปิ้ลไป ให้แทนเป็นตัวแปร c แสดงดังสมการที่ (8)
ตัวแปร = {a,b,c}

(8)
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ค่าตัวแปร a สามารถเปลี่ยนเป็นเลข 30 หรือ 20 หรือ 10 ได้ แสดงดังสมการที่ (9) ส่วนค่าตัวแปร b สามารถ
เปลี่ยนเป็นเลข 7 หรือ 6 หรือ 5 ได้ แสดงดังสมการที่ (10) และค่าตัวแปร c สามารถเปลี่ยนเป็นเลข 3 หรือ 2 หรือ 1 ได้
แสดงดังสมการที่ (11) ดังนั้น เงื่อนไขและความสัมพันธ์ของค่าตัวแปรในโจทย์นี้จะมีเงื่อนไขเป็น a > b + c เสมอ
a = {30, 20, 10}
b = {7, 6, 5}
c = {3, 2, 1}

(9)
(10)
(11)

คาคงที่ คือคาที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เพราะถ้าเปลี่ยนแปลงจะทาให้โจทย์คาถามไม่สมบูรณ์ แสดงดังสมการที่ (12)
คาคงที่ = {ซื้อ, ผล, กิน, ให้, เหลือ}

(12)

จากตัวอย่างโจทย์ข้างต้น สร้างเป็นโจทย์ต้นแบบได้ดังนี้ {คาแปรผันที่ 1} ซื้อ {คาแปรผันที่ 2} มา a ผล นาไปให้
{คาแปรผันที่ 3} b ผล กินไป c ผล {คาแปรผันที่ 1} จะเหลือ {คาแปรผันที่ 2} กี่ผล
จากโจทย์ต้นแบบ สามารถออกแบบโจทย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากที่ได้ทาการออกแบบโจทย์จะมีคาแปรผัน
ที่ 1 มีทั้งหมด 3 คา คาแปรผันที่ 2 มีทั้งหมด 3 คา คาแปรผันที่ 3 มีทั้งหมด 2 คา และค่าตัวแปรที่ 1 มีทั้งหมด 3 ค่า ค่าตัว
แปรที่ 2 มีทั้งหมด 3 ค่า ค่าตัวแปรที่ 3 มีทั้งหมด 3 ค่า จะสุ่มเปลี่ยนโจทย์คาถามทั้งหมด 3 x 3 x 2 x 3 x 3 x 3 = 486
โจทย์
ส่วนของวิธกี ารหาคาตอบและการสลับตัวเลือก
แบบทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีตัวเลือกที่ถูก,ตัวเลือกที่ผิดซึ่งตัวเลือกที่ผิดจะมีหลายชุดที่ใกล้เคียงกันกับ
ตัวเลือกที่ถูก โดยการหาคาตอบจะต้องกาหนดเงื่อนไขไม่ให้ตัวเลือกที่ผิดซ้ากับตัวเลือกที่ถูก ทาให้แบบทดสอบมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งมาจากสมการที่ (3)
จากตัวอย่างโจทย์ต้นแบบข้างต้น จะทาการแทนค่าตัวแปรลงไปในสูตรวิธีการหาตัวเลือกที่ถูก แสดงดังสมการที่ (13)
และสูตรวิธีการหาตัวเลือกที่ผิด แสดงดังสมการที่ (14) (15) (16) และ (17)
ตัวเลือกที่ถูกมีวิธีการดังนี้ {(a-b) – c}
ตัวเลือกที่ผิดมีวธิ ีการดังนี้ {(a+b) + c}
{(a+b) – c}
{(a-b) + c}
{(a-b) * c}

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
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สมมุติโจทย์หนึ่งโจทย์ ที่ทาการสุ่มตามคาแปรผัน เพื่อให้แบบทดสอบดูสมบรูณ์มากขึ้น จะได้คาแปรผันที่ 1 คือ
สมหมาย คาแปรผันที่ 2 คือ ส้ม คาแปรผันที่ 3 คือ พ่อ และแทนค่าตามค่าตัวแปรที่กาหนดมาข้างต้น a = 30 b = 7 และ c
= 3 เพื่อทาการหาตัวเลือกที่ถูกและตัวลวงของคาตอบ จากสูตรตัวเลือกที่ถูก แสดงดังสมการที่ (13) และจากสูตรตัวเลือกที่ผิด
แสดงดังสมการที่ (14) (15) (16) และ (17) ดังนี้
สมหมายซื้อส้มมา 30 ผล นาไปให้พ่อ 7 ผล กินไป 3 ผล สมหมายจะเหลือส้มกี่ผล
วิธีการหาตัวเลือกที่ถูก (30-7)-3 = 23-3 = 20
วิธีหาตัวเลือกที่ผิด
ตัวลวงที่ 1 (30+7)+3 = 37-3 = 40
ตัวลวงที่ 2 (30+7)-3 = 37-3 = 34
ตัวลวงที่ 3 (30-7)+3 = 23+3 = 26
ตัวลวงที่ 4 (30-7)*3 = 23*3 = 69
จากการสร้างโจทย์ และการหาตัวเลือกที่ถูกและผิด จะเห็นว่าสามารถสุ่มตัวเลือกแบบ 5 ตัวเลือกได้ คือมีตัวเลือกที่
ถูก 1 ตัวเลือก และมีตัวเลือกทีผ่ ิด 4 ตัวเลือก แต่ในโปรแกรมได้สร้าง 4 ตัวเลือก คือมีตัวเลือกที่ถูก 1 ตัวเลือก และตัวเลือกที่
ผิด 3 ตัวเลือก เพราะเห็นว่า 4 ตัวเลือกก็เพียงพอแล้ว ได้ตัวอย่างแบบทดสอบดังนี้
สมหมายซื้อส้มมา 30 ผล นาไปให้พ่อ 7 ผล กินไป 3 ผล สมหมายจะเหลือส้มกี่ผล
ก. 20
ข. 40
ค. 34
ง. 26
จากการสุ่มเปลี่ยนตัวเลือกจะได้คาตอบที่ถูกคือ 20 ผล และคาตอบที่ผิดคือ 40 ผล 34 ผล 26 ผล โดยจะมีการสลับ
ตาแหน่งกัน
แนวคิดนี้ได้จาก การทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์และสลับตัวเลือก มีแนวคิดในการคานวณที่เหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนคือ
รูปแบบของโจทย์ในแต่ละข้อ โดยจะแปรผันไปตามโจทย์ ตามการสุ่มของตัวเลือกที่เปลี่ยนไปตามแบบที่เราต้องการ ควรจะ
คานึงถึงเรื่องสัดส่วนและองค์ประกอบของโจทย์ เพื่อจะทาให้ตัวเลือกที่ได้มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน จะได้ไม่เป็นการเสียเปรียบกัน
ในการทาแบบทดสอบของนักเรียน ทาให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกันมากขึ้น เป็นการฝึกทาแบบทดสอบที่มีโจทย์
และตัวเลือกหลายๆรูปแบบ จะได้โจทย์และตัวเลือกใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม
การดาเนินงานวิจัยข้างต้นนี้ได้นาไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนอนุบาลสามง่าม จังหวัด
พิจิตร จานวน 20 คน โดยใช้เวลา 60 นาที ตัวอย่างโปรแกรม แสดงดังภาพที่ (1)
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างโปรแกรมสุ่มเปลี่ยนโจทย์
จากภาพที่ (1) เป็นภาพการแสดงผลเมื่อเลือกคาตอบ เมื่อเลือกตอบถูกหรือตอบผิด โปรแกรมจะตรวจคาตอบให้
อัตโนมัติ ทาให้นักเรียนมีความสนใจในการทาแบบทดสอบมากขึ้น หลังจากทาแบบทดสอบแล้ว ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ ทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งระดับความพึงพอใจ ได้แก่ มากที่สุด ดีมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากที่ได้นาโปรแกรมไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนอนุบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร
จานวน 20 คน ใช้ เ วลาในการทาแบบทดสอบ 60 นาที พบว่ า ผู้ท าแบบทดสอบมีค วามตั้งใจ มี ความสนใจในการท า
แบบทดสอบมากขึ้น มีการฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคาตอบ หลังจากทาแบบทดสอบเสร็จแล้วให้นักเรียนประเมิน
ความพึงพอใจที่ได้ทาแบบทดสอบ พบว่าโจทย์คาถามสื่อความหมายได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.6 รองลงมา รูปแบบการแสดงผล
ของแบบทดสอบมีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.55 โจทย์ในระบบมีความหลายหลาย มีค่าเฉลี่ย 4.2 ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.47 ซึ่ง
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจดีมาก
สรุป
การสร้ า งโจทย์ แ ละการสุ่ ม เปลี่ ย นโจทย์ ต ามค าแปรผั น โดยการสุ่ ม จะแปรผั น ไปตามโจทย์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ โ จทย์ ที่
หลากหลายมากขึ้น จะได้โจทย์ใหม่และตัวเลือกที่สลับตาแหน่งกัน เมื่อนาโปรแกรมไปให้นักเรียนได้ทดลองทาแบบทดสอบ
พบว่าผู้ทาแบบทดสอบมีความสนใจในการทาแบบทดสอบมากขึ้น ทาให้นักเรียนมีการฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในการหา
คาตอบ จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า โจทย์คาถามสื่อความหมายได้ชัดเจน รูปแบบการแสดงผลของแบบทดสอบมี
ความสวยงาม โปรแกรมสามารถตรวจคาตอบได้ทันทีโดยอัตโนมัติ สรุปความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณผู้ อ านวยการ โรงเรี ย นอนุ บาลสามง่า ม จั งหวัด พิ จิ ต ร ที่ ไ ด้ อ านวยความสะดวกในการใช้ ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและได้จัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ได้มาทาการทดลองทาแบบทดสอบในครั้งนี้
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Effects of Using Cooperative Learning with Jigsaw Technique and Concept
Mapping on Learning Achievement in Atomic Structure and The Periodic
Table for Mathayomsuksa 4 Students
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ Non-Randomized Control Group
Pretest – Posttest Design โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนในวิชาเคมี เรื่อง
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
จิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังจากที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์กับวิธีการจัดการเรียนแบบปกติ3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 จานวน 2 ห้องเรียน รวม60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชา
เคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบประเมินเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ( ˉx ), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.), การทดสอบค่า t-test แบบ Independent และ แบบ Dependentผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05และจากงานวิจัยยังพบว่าเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ มีเจตคติภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับเจตคติของกลุ่มทดลองเป็นรายข้อพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ ช่วยทาให้ตื่นเต้น
และสนุกสนานในการทากิจกรรมมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์, แผนผังมโนทัศน์ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , เจตคติต่อการ
เรียน , โครงสร้างอะตอม , ตารางธาตุ
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This research was aquasi-experimental research with non-randomized control group ,pretest –
posttest design. The objectives of this research were to 1) examine the chemistry learning achievement in
atomic structure and the periodic table of Mathayomsuksa 4 students before and after using cooperative
learning with jigsaw technique and concept mapping. 2)compare the chemistry learning achievement in
atomic structure and the periodic table of Mathayomsuksa 4 students after treating using cooperative
learning with jigsaw technique and concept mapping and using traditional teaching method. 3) study the
students’Mathayomsuksa 4 attitudes towards cooperative learning with jigsaw technique and concept
mapping. The samples were 60 Mathayomsuksa 4 students in the 2 semester of the 2015 academic year
of WatsothornwararamworawiharmSchool ,Chachoengsao Province , Thailand. The samples were divided
into two groups :an experimental group consisted of 30 students and a control group consisted of 30
students. Research instruments included 1) lesson plans using cooperative learning with jigsaw technique
and concept mapping in atomic structure and the periodic table , 2) achievement test, for pretest and
posttest ,3) assessment of the attitude of chemistry of Mathayomsuksa 4 students towards using
cooperative learning with jigsaw technique and concept mapping in atomic structure and the periodic
table. Statistics used for data analysis were mean ( ˉx ), standard deviation (S.D.) , t-test of Independent
and Dependent. The research results were founded that the achievement of Matthayomsuksa 4 students
after learning through cooperative learning with jigsaw technique and concept mapping in atomic
structure and the periodic table was significantly higher on the post-test than pretest at the significant
level of .05. When the achievement of these students after learning through cooperative learning with
jigsaw technique and concept mapping in this subject was compared with the achievement using
traditional teaching method, it was found that this tool can enhance the achievement more than that of
students treated using traditional teaching method at the significant level of .05. Finally, this research
showed the students’ attitude toward cooperative learning with jigsaw technique and concept mapping in
atomic structure and the periodic table was at high level (level .05). Especially, the students’ opinions
toward Cooperative Learning with Jigsaw Technique were at high agreement level and most of them were
fun to joy the learning activities with the highestattitude.
Keywords: Cooperative learning with jigsaw technique, Concept mapping , Learning achievement, Attitude
, Atomic structure , Periodic table

บทนา
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วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช25 51ทั้งหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น จึง
จาเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
วิชาเคมี เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและสภาพแวดล้อมทางสังคมได้มีการนาความรู้
เกี่ยวกับวิชาเคมีมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนั้น วิชาเคมีจึงมีความสาคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนวิชาเคมีได้จัดขึ้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด ความรู้ทางเคมีเป็นความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติการโดยเฉพาะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มองเห็นความสาคัญการเรียนการสอน
เคมีจึงต้องเรียนแบบมีกฎเกณฑ์ตลอดจนมีระเบียบวิธีจากผลการทดลองที่นักเรียนได้ลงมือกระทาด้วยตนเองและสังเกตอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 กาหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ ” (กระทรวงศึกษาธิการ .2545) ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสาคัญกับการจัด
เนื้อหาสาระกิจกรรมให้คล้องกับความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็น
กิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาที่กาหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกกาหนดโดยกลุ่ม ให้
ศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจะไปทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาที่
เหมือนกัน หลังจากที่ทุกคนศึกษาเนื้อหานั้นจนเข้าใจแล้ว จึงกลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วเล่าเรื่องที่ตนศึกษาให้สมาชิกคนอื่น ๆ ใน
กลุ่มฟัง โดยเรียงตามลาดับเรื่องราว เสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกัน ครูผู้สอน
อาจเตรียมข้อสอบเกี่ยวกับบทเรียนนั้นไว้ ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในช่วงสุดท้ายของการเรียน (กรมวิชาการ. 2545ข :
119) นอกจากนี้ สิริวรรณ(2552) ยังได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ไว้ว่าสมาชิกในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบการเรียนรู้ในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้เรียน
จะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อ สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้เรียนจึงต้อง
ช่วยเหลือพึ่งพาและสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบการทางานของตัวเองเท่าๆกับรับผิดชอบการทางานกลุ่ม
ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเกิดความมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม และทิศนา แขมมณี (2548 : 266) ได้
บอกถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ไว้ว่า ช่วยให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและ
กลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็น
ผู้นา ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง
สาหรับการใช้แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping หรือ Mind Mapping) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิด การสร้างความรู้ การสรุปและการนาเสนอแนวคิดหลักได้ด้วยตนเอง โครงสร้าง แผนผังมโนทัศน์เป็นการรวม
ความรู้ต่าง ๆ มาจัดการอย่างมีระบบ โดยนาความรู้มากาหนดเป็นมโนทัศน์ย่อย ๆ และนามโนทัศน์เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกัน
อย่างมีความหมาย เมื่อต้องการสร้า แผนงผังมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องใดก็ใช้ประเด็นสาคัญที่สุดของเรื่องนั้นมาใช้เป็นมโนทัศน์
หลัก แล้วจึงขยายความที่เป็นรายละเอียดประกอบด้วยมโนทัศน์ย่อย ผู้เรียนที่สามารถจัดมโนทัศน์ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความคิดระดับสูงด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจ แผนผังมโนทัศน์ จะช่วยให้นักเรียนจาเนื้อเรื่องได้ดี และทาให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะการ
อ่านดีขึ้น ดังนั้นการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการเขียนสรุปความ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอด หรือมโนทัศน์ แล้วจัด
เรียบเรียงความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์นั้นและเขียนใหม่โดยใช้คาพูดของตนเอง
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จากประสบการณ์การสอนวิชาเคมีของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มักไม่เห็นความสาคัญของการเรียน ขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียน ชอบเป็นผู้รับความรู้มากกว่าการสร้างความรู้ด้วยตนเอง คิดว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ
ตัวอย่างและโจทย์เกี่ยวกับวิชาเคมียากต้องใช้เวลาในการคิดนาน เนื้อหาที่เรียนไม่เหมาะสมกับเวลาเรียน ซึ่งประเด็นเหล่านี้
ส่งผลทาให้ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน อันเป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีต่า ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ เร้าใจผู้เรียน จึงจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาและศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนให้
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
คาถามการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ จะทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ จะทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติหรือไม่
3. เจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ อยู่ระดับใด
เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนในวิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์กับ วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ
3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
สมมติฐานการวิจัย
1.การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ ทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2.การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ ทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3.เจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ อยูใ่ นระดับ
มากที่สุดเมื่อใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 3 ห้องเรียน
(สายวิทย์– คณิต) ซึ่งมีจานวนรวมทั้งสิ้น90 คนจัดแบบคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 2
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน ที่ผ่านการทดสอบความรู้ (Pre-test) แล้วเลือกห้องที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน จากนั้นมาสุ่ม
จับฉลากเพื่อกาหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คือ
กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ จานวน 30 คน
กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ จานวน 30 คน
2.เนื้อหาสาระ
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ (บทที1่ ) โดยใช้หนังสือเรียนวิชาเคมี 1 สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3.ด้านตัวแปร
3.1ตัวแปรต้น ได้แก่
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3.2.2เจตคติต่อการเรียน
4.สถานที่
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.ระยะเวลา
ภาคเรียนที2่ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
ระเบียบวิธีวิจัย
1. คัดเลือกกลุ่มอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยทาการทดสอบความรู้
ก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนแต่ละห้อง เพื่อเลือกห้องที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน จานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30
คนจากนั้นมาสุ่มจับฉลากเพื่อกาหนดเป็นห้องที่เป็นกลุ่มทดลองและห้องที่เป็นกลุ่มควบคุม
2. กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
3. กาหนดเนื้อหาในการทาวิจัยคือ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ (บทที่ 1) โดยใช้หนังสือแบบเรียนวิชาเคมี
1 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. สร้างเครื่องมือในการทาวิจัย ได้แก่
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ
- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
- แบบประเมินเจตคติวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์
5. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยนาเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
เพื่อหาค่า IOC
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00
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- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุได้ค่า
IOC เท่ากับ 0.80 – 1.00
- แบบประเมินเจตคติวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.80-1.00
6. ตรวจสอบความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (
Reliability) ของเครื่องมือ โดยการนาเครื่องมือไปทดลองใช้ ( try out)
กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
7. ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี
เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
8. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1) ผลของการทดสอบความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่าง
ผลของการทดสอบความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
วัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทดสอบ Independent-Samples t-test
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง

คะแนนวัดผลสัมฤทธิก์ ่อนการเรียน
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
Mean
S.D.
10.133
3.026
10.533
2.474

n

กลุ่มทดลอง
30
กลุ่มควบคุม
30
Levene’ s Test for Equality of Variances
F(p)
t(p)

1.159(0.286)
-0.561(0.577)

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ
ทดสอบ Independent-Sample t-test พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05(t= -0.561, p=0.577)ดังนั้นถือว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเท่าเทียมกัน
(equivalent of sampling)
2) ผลการนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ไปทดลองใช้ โดยมุ่งเปรียบเทียบ
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2.1) ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คะแนน)
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
(n=30)
กลุ่มควบคุม
(n=30)

Mean
10.133

S.D.
3.026

Max
18

Min
5

10.533

2.474

16

6

เมื่อพิจารณาสถิติพื้นฐานของคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนสาหรับนัก
เรียนของกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนเท่ากับ
10.133 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.026 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน และคะแนนต่าสุดเท่ากับ 5 คะแนนสาหรับนักเรียนของกลุ่มควบคุม พบว่า
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนเท่ากับ 10.533 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.474 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 16 คะแนน และคะแนนต่าสุดเท่ากับ 6 คะแนน
2.2) ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมควบคุม(คะแนนเต็ม 30
คะแนน)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
(n=30)
กลุ่มควบคุม
(n=30)

Mean
19.700

S.D.
3.640

Max
27

Min
13

15.367

1.866

19

12

เมื่อพิจารณาสถิติพื้นฐานของคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน สาหรับนักเรียนของกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเท่ากับ 19.700คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.640 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 27 คะแนน และคะแนนต่าสุดเท่ากับ 13 คะแนน สาหรับนักเรียนของกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเท่ากับ 15.367 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.866 คะแนนสูงสุดเท่ากับ 19 คะแนน และคะแนนต่าสุดเท่ากับ 12 คะแนน
2.3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน
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กลุ่มตัวอย่าง

n

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
Mean
19.700
15.367

กลุ่มทดลอง
30
กลุ่มควบคุม
30
Levene’ s Test for Equality of Variances
F(p)
t(p)

S.D.
3.640
1.866
12.562(0.001)
5.802(0.000)

ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนหลังการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทดสอบ
Independent-Samples t-test ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนหลังการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(t= 5.802, p=0.000) ซึ่งผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานการทดลอง
คือนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์มีคะแนนการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3) ผลการศึกษาระดับเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์พบว่า
เจตคติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.5600 , S.D.=0.5250) แสดงดังตารางที่5
ตารางที่ 5 ระดับเจตคติของผู้เรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ ช่วยทาให้ข้าพเจ้า
ตื่นเต้น และสนุกสนานในการทากิจกรรม
ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น
การเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยทาให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และ
ความเข้าใจมากขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้ข้าพเจ้าได้เรียนตาม
ความสามารถของตนเอง และมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเองมากขึ้น
กิจกรรมกลุ่มช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความ
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่มช่วยทาให้ข้าพเจ้ารู้จักวิธีการทางานเป็นกลุ่ม
ได้ดีขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทาให้ข้าพเจ้ามีความคิดอิสระใน
การเรียนรู้และการออกแบบผลงาน
ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อตัวแทนกลุ่ม
นาเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยสรุปความเข้าใจในเนื้อหาและลด
ปัญหาการนาเสนอความคิดที่ยาก
ข้าพเจ้าสามารถนากิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
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ˉx
4.7667

S.D.
0.4301

ความหมาย
เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.4000

0.6214

เจตคติอยู่ในระดับมาก

4.6000

0.4982

เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.5667

0.5683

เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.5667

0.5040

เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.6333

0.4901

เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.4000

0.4982

เจตคติอยู่ในระดับมาก

4.5000

0.5723

เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.5667

0.5683

เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด

4.6000

0.4982

เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด
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การเรียนวิชาอื่นๆได้ดี
รวมผลการประเมิน

4.5600

0.5250

เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด

จากตารางที่
5 พบว่า โดยรวมมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุดโดยดูในรายละเอียด พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
น่าสนใจ ช่วยทาให้ตื่นเต้น และสนุกสนานในการทากิจกรรมมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า ˉx เท่ากับ 4.7667 มีค่า S.D.
เท่ากับ 0.4301 รองลงมาคือ กิจกรรมกลุ่มช่วยทาให้รู้จักวิธีการทางานเป็นกลุ่มได้ดีขึ้น มีค่า ˉx เท่ากับ 4.6333 มีค่า S.D.
เท่ากับ 0.4901การเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยทาให้ได้รับความรู้และความเข้าใจมากขึ้นและสามารถนากิจกรรมการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆได้ดี มีค่าˉx เท่ากับ4.6000มีค่า S.D. เท่ากับ0.4982ตามลาดับ
สรุปผล
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบวิธีการสอนวิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยทาการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในงานวิจัยเคมีศึกษา ได้แก่ การ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนด้วย t-test สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโน
ทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ พบว่า เจตคติ ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อดู
ค่าเฉลี่ยระดับเจตคติของกลุ่มทดลองเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ ช่วยทาให้ตื่นเต้น และสนุกสนานใน
การทากิจกรรมมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการอภิปรายเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถนาไปสู่การอภิปราย
ผลได้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊ก
ซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่สาหรับนักเรียน กล่าวคือ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มี
องค์ประกอบที่สาคัญคือ 1. ครูผู้สอนชี้แจงวิธีการเรียน จัดกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ แบ่งหน้าที่นักเรียน แบ่งใบงานตาม
ความเหมาะสม 2. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้ ร่วมสนทนา และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่จะศึกษา 3.
สมาชิกกลุ่มทุกคนนาใบงานที่ได้รับแยกไปศึกษากับสมาชิกกลุ่มอื่นที่ได้รับใบงานเดียวกันโดยบันทึกความรู้ที่ได้รับให้ได้มาก
ที่สุด แล้วกลับมากลุ่มเดิมเพื่อเสนอสิ่งที่ได้ศึกษามาจนครบทุกคน 4. แต่ละกลุ่มเขียนสรุปความรู้ที่ทุกคนได้ไปศึกษาส่งตัวแทน
กลุ่มเสนอผลการสรุปต่อชั้นเรียน นักเรียนครูอภิปรายผลสรุปร่วมกันอีกครั้ง 5. นักเรียน ทุกคนทาแบบทดสอบหลังเรียน นา
ผลการสอบของทุกคนในกลุ่มมารวมกัน แจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์จะมี
การจัดกลุ่มผู้เรียนโดยให้มีความสามารถคละกันเรียกว่า กลุ่มบ้าน ( Home group) แล้วมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนศึกษา
หัวข้อที่ต่างกัน ผู้เรียนที่ได้รับหัวข้อเดียวกันจากแต่ละกลุ่มมานั่งด้วยกันเพื่อทางานและศึกษาร่วมกันในหัวข้อดังกล่าว เรียกว่า
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กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert group) สมาชิกแต่ละคนออกจากลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปกลุ่มเดิมของตน ผลัดกันอธิบายเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่ตนศึกษาให้เพื่อนฟังจนครบทุกหัวข้อ ซึ่งจะทาให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง สนใจที่จะเก็บความรู้ให้ได้มากที่สุด
ขณะเดียวกันทุกคนในกลุ่มจะเกิดการยอมรับกันเมื่อเพื่อนอธิบายถ่ายทอดความรู้ ทาให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือกันภายใน
กลุ่ม ทาให้กลุ่มประสบผลสาเร็จในการเรียนไปพร้อมๆกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพ วังธนะรุ่งโรจน์ และคณะ (2557 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา เนียมสุวรรณ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ( Jigsaw) และการเรียนร่วมกัน ( Learning Together) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ทาให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างเป็นระบบนาความรู้มาสรุปเป็นความคิดรวบ
ยอด ทาให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภา โคตรพันธ์ (2552 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาร์ม โพธิ์พัฒน์ (2550:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียน
แผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊ก
ซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์วิชาเคมี เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม โดยครูจะแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อย แล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มไปศึกษาในหัวข้อ
ย่อยนั้น หลังจากที่ได้ศึกษาเสร็จแล้วแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มของตนเอง นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหัวข้อย่อยนั้น ๆ มา
อธิบายให้กับสมาชิกในกลุ่มของตน ซึ่งข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ช่วยให้เกิดแรงจูงใจ และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความช่วยเหลือกันในกลุ่มของผู้เรียน
ปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม เกิดการยอมรับในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ เพ็ชร์สุกใส (2548 : 6196) ได้ศึกษาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและความสามารถในการทางาน
ร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ เป็นการ
นาเสนอความคิดรวบยอด แผนผังมโนทัศน์เป็นประโยชน์ในการนาเสนอ ทาให้เกิดความเข้าใจแบบองค์รวมหรือเข้าใจเรื่องโดย
สรุป ผู้อ่านแผนผังมโนทัศน์สามารถเข้าใจเรื่องที่นาเสนอได้รวดเร็วและง่ายกว่าการอ่านคาอธิบายหรือคาบรรยายสรุป และ
ช่วยให้นักเรียนจาเนื้อเรื่องได้ดี และมีพัฒนาการทางด้านทักษะการอ่านดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนมนัส สุดสิ้น
(2543: 78 – 79) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตามคู่มือครู ผล
การศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. จากผลการวิจัยเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ พบว่าเจตคติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (xˉ = 4.5600, S.D.=0.5250) เมื่อดูค่าเฉลี่ยระดับเจตคติของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
น่าสนใจ ช่วยทาให้ตื่นเต้น และสนุกสนานในการทากิจกรรมมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า ˉx เท่ากับ 4.7667 มีค่า S.D.
เท่ากับ 0.4301 ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถสนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี เด็กที่
เรียนช้ามีเวลาศึกษาเรื่องที่ไม่เข้าใจมากขึ้น และเด็กที่เรียนเร็วใช้เวลาศึกษาน้อย ทาให้ไม่เบื่อและมีเวลาไปทาอย่างอื่น เช่น
ช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนในกลุ่มสามารถนามาใช้แก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อนในห้องเรียนได้ และช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น และทราบความก้าวหน้าของตนเอง นักเรียนเข้าใจกระบวนการกลุ่มมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดกัน ถามตอบกันอย่างสนุกสนาน เมื่อไม่เข้าใจก็ให้เพื่อนช่วยอธิบาย เกิดการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม มีการแก้ปัญหา
ร่วมกัน ทาให้งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นทักษะสาคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนจะช่วยให้เขาสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
สภาพงานได้เป็นอย่างดี ทักษะการทางานเป็นกลุ่มจะช่วยให้การทางานประสบความสาเร็จ ตลอดจนมีการสื่อสารซึ่งกันและ
กัน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา เนียมสุวรรณ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ( Jigsaw) และการเรียนร่วมกัน ( Learning Together) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ทาให้เกิดความคิดเข้าใจง่าย ได้คิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประทีป ชูหมื่นไวย์ (2540: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องทรัพย์ในดิน (ดิน หิน แร่) ระหว่างการสอนโดยใช้
แผนผังมโนมติกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนผังด้านมโนมติ นักเรียนชอบที่จะ
ให้มีการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังมโนมติ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 นักเรียนควรมีพื้นฐานความรู้เดิมที่จะเรียนในเรื่องต่อไป ครูควรเสริมในส่วนนั้นๆให้นักเรียนก่อน
1.2 ในการนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ไปใช้ครูต้องศึกษาหลักการ
ขั้นตอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ละเอียดทุกขั้นตอนก่อน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย
ประสบผลสาเร็จ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรมีการศึกษาวิจัยการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ ในกลุ่มสาระ
อื่นๆและในระดับชั้นต่างๆ
2.2. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรตามอื่นๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบในการเรียน ความสนใจใน
การเรียน เป็นต้น
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ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มตี ่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Effects of Inquiry-based Instruction and Cooperative Learning on
Mathayomsuksa Five Students’ Learning Achievement in Acid-Base Chemistry
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บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาเปรี ย บเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรีย นวิชาเคมี เรื่ อ ง กรด-เบส ของนัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและกับการทดสอบหลังเรียน โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง กรด-เบส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ และทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุดตามลาดับ
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ /การเรียนรู้แบบร่วมมือ /กรด-เบส / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purposes of this research were to compare chemistry acid-base achievement of
Mathayomsuksa five students between the pre-test and after the post-test using inquiry-based instruction
and cooperative Learning and to investigate the satisfaction of learning by usingin quiry-based instruction
and cooperative Learning of Mathayomsuksa five students. The samples were 44 students. The tools
consisted of the lesson plans, the acid-base achievement test, and measuring satisfaction. The data were
analyzed by using the percentage, mean and t-test. The results were as follows : after the experiment,
the scores of the post-test of acid-base achievement of the students were significantly higher than the
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scores of the pre-test at the 0.01 level. The satisfaction with learning chemistry of Mathayomsuksa five
students at learning using inquiry-based instruction and cooperative Learning was high – highest.
Keywords : inquiry-based instruction / cooperative Learning / acid-base / Achievement

บทนา
จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกรด-เบส ของผู้วิจัยที่ผ่าน
มาเป็นระยะเวลา 3 ปี พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในเนื้อหาเรื่องนี้ค่อนข้างต่า โดยนักเรียนไม่สามารถตอบคาถามได้ถูกต้องว่า
สารละลายชนิดไหนมีสมบัติเป็นกรด กลาง หรือเป็นเบส การคานวณเกี่ยวกับการแตกตัวของเกลือ กรด และเบส การ
คานวณpHของสารละลาย และการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับสารละลาย ซึ่งสาเหตุที่อาจส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 1) จากการสังเกตการสอนของครูจานวน 3 ท่านพบว่า ครูยังสอนแบบ
ถ่ายโอนความรู้โดยการบรรยาย ครูเป็นผู้สรุปเนื้อหาและแนวคิดสาคัญให้นักเรียน ทาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ได้น้อย เป็นการ
สอนให้นักเรียนท่องจามากกว่าการสอนให้นักเรียนคิดหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ( 2546)
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ สรุปได้ว่า การเรียนการสอนแบบท่องจาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานหลายร้อยปีนั้น ทา
ให้เด็กไทยส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ การที่ครูไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถ
นาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตจริงๆ 2) จากการตรวจแบบฝึกหัด และแบบทดสอบวิชาเคมี พบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบคาถามที่เป็นการคิดคานวณได้ นักเรียนตอบคาถามไม่ตรงประเด็น และไม่สามารถขยายความหรือ
อธิบายคาตอบให้ชัดเจน ซึ่งแสดงถึงการไม่เข้าใจแนวคิด (concept) ทาให้การนาไปประยุกต์ใช้ยังไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร 3) จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในห้องเรียนและขณะทากิจกรรมพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความ
มั่นใจในการแสดงความคิดเห็น นักเรียนไม่สามารถจาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดมีความสาคัญ หรือมีบทบาทมากที่สุด
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กล่าวคือ วิธีการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ คิดค้น แก้ปัญหา หาคาตอบ จากปัญหาจน
ค้นพบคาตอบของปัญหาหรือความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางความคิดที่เป็นเหตุผล
กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อให้ได้คาตอบที่สมเหตุสมผล ครูมีหน้าที่จัดบรรยากาศการเรียนให้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ หรือ
ตั้งคาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดหาวิธีแก้ปัญหาเอง ความสาเร็จของการสอนแบบนี้ จะขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของนักเรียนและสมรรถภาพของครูผู้สอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ เพราะ
นักเรียนได้ใช้ความคิด ลงมือทดลอง และสรุปผลการทดลองหรือทากิจกรรมด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนสามารถเข้าใจ จดจา ใน
สิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างคงทน คือเข้าใจและจดจาได้นานนั่นเอง นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเกิดทักษะที่ได้จากการเรียนรู้อีกด้วย
เช่น ทักษะการทดลอง การสรุปจากข้อมูล การทากิจกรรมเป็นกลุ่ม ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ จึงช่วยเพิ่มความสามารถด้านการคิดวิเ คราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น(บุญนา เที่ยงดี , 2548;
ฉันทนา กลั้นสาโรง, 2550; ลัดดาวรรณ อิ่มอ้วน, 2550และสุธารพิงค์ โนนศรีชัย, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ของทิศนา แขมมณี (2544) ที่กล่าวว่า ควรมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่ งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงต้องอาศัยหลักการ รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้
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ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจที่ จ ะออกแบบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส อดแท รก
กระบวนการคิดให้เป็นระบบ ลงในเนื้อหาวิชาเคมี เรื่องกรดและเบสให้กับนักเรียน โดยครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม พยายามหาข้อสรุปภายใต้การคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
นี้น่าจะช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
เรียนด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องกรด-เบส
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สมมุติฐานการวิจัย
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 44 คนเป็นนักเรียนที่ผู้วิจัยสอนเป็นประจา มีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน คละกัน
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยและระยะเวลาในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียน โดยใช้เนื้อหาในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เรื่อง กรด-เบส ระยะเวลาที่ใช้ในการ
วิจัย ได้ดาเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤศจิกายน2558-พฤษภาคม 2559 โดยใช้เวลาจานวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4คาบ รวม
ทั้งสิ้น 16คาบ(7แผน) คาบละ 50 นาที โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนด้วยตนเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง กรด-เบสจานวน 7 แผน
2.แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
3.แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดาเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
1.1 แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและขอบข่ายของเนื้อหาวิชาเคมีจากหนังสือการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ที่จัดทาขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
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2. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากหนังสือเรียนและคู่มือครูสาระ
การเรียนรู้เคมีเพิ่มเติมเล่ม 3 ที่จัดทาขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน จากคู่มือครูสาระการเรียนรู้เคมีเพิ่มเติม
เล่ม 3 ที่จัดทาขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กรด-เบส
4.เขียนแผนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง กรด-เบส รายวิชาว32233 เคมีเพิ่มเติม3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5. นาแผนการสอนที่สร้างขึ้นไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือแล้ว
นามาแก้ไขปรับปรุง
6. นาแผนการสอนที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์ตามหลักสูตร (IOC) โดยพิจารณาคัดเลือกแผนการสอนที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่0.66 ขึ้นไป
7. แก้ไขแผนการสอนให้สมบูรณ์ครบถ้วน ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและขอบข่ายของเนื้อหาวิชาเคมี จากหนังสือการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ที่จัดทาขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลวิธีการสร้างแบบทดสอบและการเขียนข้อสอบสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา เรื่องกรด-เบส จากหลักสูตร คู่มือ และเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ความจา 2) ด้านความเข้าใจ 3) การนาไปใช้ประโยชน์
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4. สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบส จานวน35 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีตัวเลือกที่เป็นคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ คือ
ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนนถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน
5. หาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยนาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ตัวเลือก และความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นก่อนนาไปใช้จริง ทั้งนี้ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป ได้จานวน 30 ข้อ
6. นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนแล้ว จานวน 44 คน แล้วนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน
ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบ หรือตอบเกิน1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน วิเคราะห์โดยหาค่าความยากง่าย(p) และค่าอานาจจาแนก(r)
ของแบบทดสอบรายข้อจานวน 30 ข้อ มีค่าความยาก-ง่าย(p) อยู่ระหว่าง0.22– 0.80 และค่าอานาจจาแนก(r) ระหว่าง0.23–
0.86
7. นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาทดลองใช้กับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา จานวน 44 คน
นาผลคะแนนมาหาค่าความเที่ยง ตามสูตร KR-21 ของคูเลอร์ ริชาร์ดสัน พบว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.76
1.3 แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ โดยการสร้างแบบมาตรา
ประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)(สมบัติ ท้ายเรือคา,2551, น.76-77)
2. วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลที่ต้องการวัดความพึงพอใจจากจุดประสงค์ในการวัด และกาหนดโครงสร้าง
เนื้อหาของแบบวัด
3. สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มาตราประมาณค่า 5
ระดับ ได้แก่ 5 ,4 ,3 ,2 และ 1 ซึ่ง5 หมายถึง มากที่สุด คะแนนจะลดลงจนถึง 1 ซึ่งหมายถึงน้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์การแปล
ผลดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่
1. ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มที่ศึกษา และความพึง
พอใจที่มตี ่อการสอน
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สถิติที่ใช้คือ การทดสอบสมมุติฐาน จะใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิติ() ระดับ .01
เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน t-test (dependent)
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ผลการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธสี ืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มตี ่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลแยกออกเป็น 2 ตอนดังนีค้ ือ
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. การศึกษาความพึงพอใจต่อการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง กรด-เบส
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาเคมี เรื่อง กรด-เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังเรียนด้วยกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุม่ ที่ศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัว/ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มที่ศึกษา แสดงด้วยค่าความถี่ (จานวน) และ
ค่าร้อยละตามตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มที่ศึกษา

จากตารางที่ 1.1 พบว่า กลุ่มที่ศึกษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ56.82 เพศชายร้อย
ละ 43.18 ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ คือร้อยละ 40.91 รองลงมาคือผลการเรียนค่อนข้างต่า ร้อยละ
25.00 ผลการเรียนสูงร้อยละ 18.18 และผลการเรียนค่อนข้างสูงร้อยละ 15.91 จากข้อมูลของกลุ่มที่ศึกษาแสดงให้เห็นว่า ใน
ห้องเรียนที่ทาการวิจัย ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ปานกลาง และอ่อนคละกัน
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1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ช่วงเวลา

ก่อนเรียน

หลังเรียน

X

S.D.

13.34

4.18

26.64

ค่า t

Sig

42.273

0.000

1.82

หมายเหตุ. ** P< .01
ตารางที่ 1.2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วย
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้
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2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ การสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง กรดเบส ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ผี ลต่อการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ตารางที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(n=44คน)
ข้อที่
รายการที่ประเมิน
1 กิจกรรมที่ครูจัดการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ
2 การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นการส่งเสริมให้เกิด
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3 นักเรียนได้คิดแก้ปญ
ั หาหรือหาแนวทางไปสู่ความสาเร็จในการทากิจกรรม
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
4 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือทาให้นักเรียนยินดีช่วยเหลือเพือ่ นมากขึ้น
5 เพื่อนช่วยให้นักเรียนได้คะแนนแบบฝึกหัดสูงขึ้น
6 นักเรียนภูมิใจที่คะแนนกลุม่ เป็นผลจากความพยายามของนักเรียน
7 การเรียนแบบร่วมมือทาให้นักเรียนได้รับความรูม้ ากขึ้นและครอบคลุมเนื้อหา
8 ฝึกให้นักเรียนได้เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
9 ทาให้ห้องเรียนเกิดบรรยากาศการเรียนสนุกสนาน
10 นักเรียนคิดว่าการเรียนเคมีนั้นไม่ยากถ้าครูจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้แบบกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
11 ในการเรียนรู้วิชาเคมีนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สดุ ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้เกี่ยวข้อง
กับการค้นหาความรู้นั้นๆโดยตรงมากกว่าการที่ครูจะบอกเล่าให้นักเรียนฟัง
12 การเรียนรู้จะเกิดได้ดีทสี่ ุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนยั่วยุให้นักเรียน
อยากเรียนไม่ใช่บังคับให้เรียน
13 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีโอกาสได้เชื่อมโยงกับความคิด ความรู้
และประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
14 การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถความรู้ได้ด้วยตนเอง
15 การเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อวิทยาศาสตร์
16 การเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนได้
17 ครูมีกระบวนการสอน/กิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิดความคิด
วิเคราะห์ในเรื่องที่จะเรียนจนสามารถตั้งคาถามที่ต้องการจะสืบเสาะหา
คาตอบด้วยตนเองได้
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X
4.68
4.91

S.D
0.47
0.29

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.45
4.39
4.64
4.80
4.82
4.61
4.80

0.50
0.49
0.49
0.41
0.39
0.49
0.41

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.86

0.35

มากที่สุด

4.75

0.44

มากที่สุด

4.43
4.39
4.59

0.50
0.49
0.50

มาก
มาก
มากที่สุด

4.75

0.44

มากที่สุด
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ข้อที่
รายการที่ประเมิน
18 ครูมีเอกสารวัสดุหรือสื่อที่ผเู้ รียนสามารถใช้ประกอบการคิดวิเคราะห์หรือ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เรียน
19 ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันในการสารวจตรวจสอบ
20 ครูทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
21 ครูให้เวลานักเรียนในการคิดข้อสงสัยตลอดจนปัญหาต่างๆ
22 ครูส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายแนวคิดหรือให้คาจากัดความ
ด้วยคาพูดของนักเรียนเอง
23 ครูส่งเสริมให้นักเรียนนาสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้
และทักษะในสถานการณ์ใหม่
24 ครูให้นักเรียนอ้างอิงข้อมูลที่มีอยูพ่ ร้อมทั้งแสดงหลักฐานและถามคาถาม
นักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือได้แนวคิดอะไร
25 ครูประเมินความรู้และทักษะของนักเรียน
26 ครูให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้และทักษะ
กระบวนการกลุ่ม
27 ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดให้โอกาสนักเรียนได้เชื่อมโยงกับความคิดเดิมและ
นาไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่และได้ใช้กระบวนการและทักษะต่างๆทาง
วิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้
28 นักเรียนได้ดาเนินการทดลองค้นหาและรวบรวมข้อมูลวางแผน
กาหนดการสารวจตรวจสอบลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง
29 ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่กระตุ้นหรือท้าทายให้นักเรียนตื่นเต้นสงสัย
ใคร่รู้อยากรู้อยากเห็นหรือขัดแย้งเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา การศึกษาค้นคว้า
หรือการทดลอง
30 นักเรียนนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจและค้นหามาวิเคราะห์แปลผลสรุปและ
อภิปรายพร้อมทั้งนาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆการลงข้อสรุปถูกต้องเชื่อถือ
ได้มเี อกสารอ้างอิงและหลักฐานชัดเจน

X
4.82

S.D
0.38

ความหมาย
มากที่สุด

4.57
4.82
4.34
4.80

0.50
0.39
0.48
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.64

0.49

มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.84
4.80

0.37
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.48

0.51

มาก

4.82

0.39

มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

ตารางที2่ .1 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในระดับมากที่สุด 25
รายการ และในระดับมาก 5 รายการ
สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทาให้
นักเรียนได้รับประโยชน์ที่ช่วยส่งเสริมระบบความจาความเข้าใจ การคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการทางานร่วมกับผู้อื่น
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบวิธีการสอนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ความพึงพอใจต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เรื่อง กรด-เบส ที่มีต่อการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่ได้รับจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เพราะว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยครูผู้สอนคอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสืบค้นด้วย
ตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย พยายามหาข้อสรุปทาให้นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ
และนักเรียนได้คิดแก้ปัญหาหรือหาแนวทางไปสู่ความสาเร็จในการทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่สามารถตอบคาถามในข้อที่ให้คานวณ และโจทย์มีความซับซ้อนได้
ดังนั้นการให้นักเรียนทาการคานวณ ควรที่จะให้นักเรียนได้ฝึกทาการคานวณโจทย์ให้มากขึ้น เพราะจะสามารถให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะการคิด และแก้ไขโจทย์ปัญหาที่มีการคานวณได้ นอกจากนี้นักเรียนควรมีพื้นฐานความรู้เดิมที่จะเรียนในเรื่องต่อไป
โดยครูควรสอนเสริมในส่วนนั้นๆให้นักเรียนก่อน
2. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผู้สอนควรคานึงถึงความแตกต่างของ
นักเรียนแต่ละคนให้มาก เพราะบางครั้งวิธีการสอนอาจใช้ได้ผลหรือสามารถส่งผลให้นักเรียนบางคนเกิดการเรียนรู้ได้ดี แต่
นักเรียนบางคนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ไ ด้ ดังนั้น ผู้สอนไม่ควรคิดว่าวิธีการสอนที่ จัดขึ้นเป็นวิธีการสอนที่ดี ผู้สอนจะต้อง
คานึงด้วยว่า ยังมีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่เกิดการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเรียนส่วนน้อยก็ตาม แต่ถ้าการจัดการเรียนการ
สอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนจะต้องเกิดการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้สอนควรเตรียมวิธีการสอนไว้หลายแบบ สาหรับ
นามาปรับใช้ในการสอน
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ผลการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี สื บ เสาะหาความรู้ โ ดยใช้ ตั ว แปรอื่ น ๆท าการทดสอบ เช่ น
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ความคงทนของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์
Raspberry Pi 2) เพื่ อศึ กษาผลการทดลองใช้ ชุ ดฝึ กอบรมเพื่ อส่ งเสริ มผู้ เ รีย นเขีย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ด้ วยอุป กรณ์
Raspberry Pi กลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน
โปรแกรม Raspberry Pi หรือการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการสอนด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 5
คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาทดลองนําร่อง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 หมู่เรียน รวมทั้งหมด 13 คน กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินกิจกรรมการฝึกอบรมและ
คู่ มื อชุ ด ฝึ กอบรม จํ านวน 5 คน ระยะที่ 2 ได้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นกลุ่ มทดลองจริ ง ที่ เ ป็ นนั ก ศึ กษาหรื อนั กเรี ย น ในเขตจั ง หวั ด
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน จํานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แนวทางในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน คู่มือชุดฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานที่
ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test
(dependent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi พบว่า
กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบาย หลักการ และแนวคิด เครือข่ายความร่วมมือ กิจกรรม
การฝึ กอบรมเพื่ อส่ง เสริ มผู้เรี ยน สื่อและเครื่องมือสนับสนุน และตัวชี้วัด การฝึกอบรมเพื่อส่ งเสริ มผู้เ รียนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi และความคิดเห็นของผู้เ ชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมผู้เรียนเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.90, SD. = 0.24)
2. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi พบว่า
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.23/82.42 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลการทดลองด้าน
ความรู้ พบว่า ผู้เรียนที่เข้าร่วมอบรม มีผลคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ด้านทักษะ พบว่า ผลการทดสอบปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดผู้เรียนมีทักษะอยู่ระดับดีมาก ร้อยละ 81.82 และ
ด้ านความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ าร่ วมกิ จ กรรมฝึ กอบรม ค่ า เฉลี่ ย รวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( = 4.44, SD.= 0.53)
คาสาคัญ : ชุดฝึกอบรม , การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ Raspberry Pi
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ABSTRACT
The research aimed to develop a training package for computer programming improvement with
the Raspberry Pi, to assess the results of the raining package with the Raspberry Pi and to assess the
computer programming skill with the Raspberry Pi. The target population of phase 1 was drivided into
two groups. Group 1 consisted of five experts in the Raspberry Pi or computer programming, group 2
consisted of 13 1st year students of the Information Technology and Communication Program, Faculty of
Information Technology. Group 3 consisted of five experts in assessing training activities and training
handbook. The sample subjects of phase 2 were 33 computer programming trainees from higher
educational institutions and schools in Maha Sarakham, Kalasin and nearby programming training of phase
2. The research instrument was an interment from, an assessment from, and a training handbook. The
basic statistics were used for data analysis and the T-test (Dependent Samples) was employed for
hypothesis testing.
Results of the research were as follows:
1. The study showed that the training package of computer programming with the Raspberry Pi
consisted of five components: policies and concept, network operating system, training activities, training
materials, and indicators for computer program writing improvement. The overall quality of training
package by the experts was at the highest level ( = 4.90, S.D. = 0.24).
2. The findings indicated that the average index of the training package efficiency was
83.23/82.42% which was in the assigned standardized criteria. Additionally, the findings revealed that the
average posttest score of the trainees was higher than that of the pretest score at the .01 level of the
statistical significance. The overall skill in computer programming of the students was at a very high level
(80.82%). Lastly,the overall satisfaction of the trainees with the training activities was at a high level ( =
4.44, S.D. = 0.53).
Keywords: Training package, Computer programming, Raspberry Pi
บทนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ได้กําหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา มีเป้าหมายให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสทางการศึษาในทุก
ระดับและทุกประเภทการศึกษาในสัดส่วนสูงขึ้น การปฏิรูปการศึกษาของไทยได้ดําเนินการให้การศึกษาสอดคล้องกับยุคสมัย
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตสื่อ
การเรียนการสอน หนังสือ ตํารา บทเรียนและเนื้อหา ส่งเสริม นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 51)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดมาตรฐานด้านผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณภาพของผู้เรียน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จะต้องเข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสําหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาเขียน
โปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 204-219)
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับ
บริษัทผู้นําทาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งเสริมการเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียนและนักศึกษา ด้วย
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อุปกรณ์ Raspberry Pi ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว การฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหา ทํางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็น
ทักษะที่จําเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กระบวนการคิด การออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยให้ผู้เรียนทําโครงงาน เป็น
การจัดการเรียนรู้ด้วยการให้ผู้เรียนทําชิ้นงาน หรือโครงงานนั้น นับเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ผู้เรียนใช้
ความคิดในการทํางานทําให้ค้นพบตัวตนอย่างที่มีความหมาย สรุปความรู้และความคิดที่เกิดขึ้นจากตัวผู้เรียนเป็นแรงจูงใจ
ภายในที่จะเอาชนะความท้าทายจากการสร้างชิ้นงาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : ฌ) ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างกลไกหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์
Raspberry Pi จัดอบรมเพื่อการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบขั้นตอนวิธีทาง
คอมพิวเตอร์ (Algorithm) และทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และสามารถประยุกต์เป็น
โครงงาน โดยใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi สู่โครงงานที่มีความเหมาะสม ทันสมัยและมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้มีโครงงาน
บางส่วนสามารถนําไปใช้ได้จริง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี 2556 : 24-27)
จากความสําคัญและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในการคิด การเขียนโปรแกรมและการทําโครงงานที่
สอดคล้องกับการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงน่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลการเรียนของผู้เรียน และเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนต่อระบบการศึกษาไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชาการและกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ จํานวน 5 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาทดลองนําร่อง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 หมู่เรียน รวมทั้งหมด 13 คน และกลุ่มผู้เรียน ที่เป็นนักศึกษาหรือนักเรียน ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ที่สมัครเข้าร่วมการอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi จํานวน 33 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญประเมินชุดฝึกอบรมและเครื่องมือการวิจัย จํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. คู่มือฝึกอบรม ประกอบด้ วย คู่มือฝึกอบรมสําหรับพี่เลี้ยง คู่มือฝึกอบรมสําหรับผู้เรียน 1) คู่มือฝึกอบรมสําหรับ
พี่เลี้ยง ประกอบด้วยเนื้อหา ทั้งหมด 6 ส่วน คือ 1.1) คุณสมบัติของพี่เลี้ยง 1.2) ตัวชี้วัดสําหรับพี่เลี้ยง 1.3) บทบาทของพี่
เลี้ยง 1.4) วิธีการให้คําแนะนํา 1.5) ภารกิจที่ต้องทําในกิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.6) เครื่องมือ
ตามภารกิจของพี่เลี้ยง
2. คู่มือฝึกอบรมสําหรับผู้เรียน ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 ส่วน คือ 2.1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรม 2.2) การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Scratch 2.3) ความรู้เบื้องต้นการเชื่อมต่อ Raspberry Pi กับ
อุปกรณ์ภายนอกและการเขียนโปรแกรม ควบคุมด้วยภาษาซี 2.4) โครงงานคอมพิวเตอร์
การดาเนินการวิจัย
1. เตรียมความพร้อมวิทยากร สภาพแวดล้อม งบประมาณ และกลุ่มเป้าหมาย
2. ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
3. ทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi

66

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

5. ทดสอบหลังอบรม (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi ชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนการอบรม และสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม
6. นําข้อมูลที่ได้จากการอบรมมา วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมายการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
3. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์
Raspberry Pi ได้แก่ 3.1) ด้านความรู้เป็นการวัดและประเมินผลด้านความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น มาทดสอบก่อนและหลังการอบรม และนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบของกลุ่ มทดลองใช้ วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติ t-test 3.2) ทักษะปฏิบัติ จากการใช้แบบฝึกหัด ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยใช้
สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสรุปเป็น ร้อยละ(%)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry
Pi ประกอบด้วย 5 ส่วน แสดงดังภาพที่ 1

ตัวชี้วัด

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการพัฒนา
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi
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จากภาพที่ 1 องค์ ประกอบของการพั ฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริ มผู้ เรี ยนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้ วยอุปกรณ์
Raspberry Pi ประกอบด้วย 5 ส่วนดั งนี้ ส่วนที่ 1 นโยบาย หลักการ และแนวคิด ประกอบด้ วย 1.1) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มีความสําคัญ เพราะมีการกําหนดไว้ในกรอบนโยบายแผนแม่บทระดับชาติแ ละ
นโยบายของรัฐบาลได้กําหนดไว้ในแผนการศึกษาระดับต่างๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดเนื้อหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ในกลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี และวิช าเพิ่มเติม กําหนดสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรีย นรู้ เป็น 1 ใน 5 สมรรถนะหลักของผู้เรี ยน หน่วยงานทางการศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงควรให้ความสําคัญกับการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่ อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 1.2) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) กําหนดแนวทางจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นความสําคัญของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความ สามารถของตัวเองและ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 1.3) โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนโยบาย
ส่ง เสริ มและพั ฒนานั กเรี ย นในการจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู้ เน้ นให้ นัก เรี ย นมี ทั กษะการเรีย นรู้โ ดยใช้ไ อซีที เป็ นเครื่องมือ มี
ศักยภาพในการเรียนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ อีกทั้งโครงการ
ทสรช. ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหน่วยงานในชุมชนเผยแพร่การเรียนรู้ใ ห้ครูและโรงเรียนส่งเสริมให้
ผู้เ รี ย นเรี ย นรู้ ทั กษะการเรี ย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ การจั ดทํ าโครงงาน โดยใช้ กระบวนการสร้ างสมองกลด้ วยอุ ป กรณ์
Raspberry Pi ส่วนที่ 2 เครือข่ายความร่วมมือเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2.1) โรงเรียนเครือข่าย สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2.2) มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน้าที่ให้การสนับสนุนในด้านเครื่องมือ สถานที่อบรมและวิทยากรให้การอบรมแก่
บุคลากรในสถานศึกษา 2.3) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้การสนับสนุนในด้านเครื่องมือ และ
วิทยากรให้การอบรม ส่วนที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียน ประกอบด้วย 3.1) พี่เลี้ยง เป็นผู้มีประสบการณ์ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าให้ได้รับการพัฒนาในเรื่องของความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน เจตคติ และอาจรวมไปถึง
การดํ าเนิ นชีวิต ในการปฏิ บั ติง านที่ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่อให้ พัฒ นาไปสู่ วัตถุ ป ระสงค์ หรื อเป้าหมายที่ วางไว้ 3.2)
กระบวนการกลุ่ม เป็นการทํางานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และมีการดําเนินการร่วมกัน
โดยผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างก็ทําหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการที่ดีเพื่อนํากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทํางานกลุ่มที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคม อีกทั้งนําความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 3.3) แรงจูงใจ เป็นสิ่งที่อยู่ภายในของบุคคล มีอิทธิพลทําให้กําหนดทิศทางและการใช้ความพยายาม
ในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การจูงใจจึงเป็นสิ่งเร้าซึ่งทําให้บุคคลเกิดความคิดริเริ่ม ควบคุมรักษาพฤติกรรม และการ
กระทํา หรือเป็นสภาพภายในซึ่งเป็นสาเหตุให้บุคคลที่มีพ ฤติกรรมที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่า สามารถบรรลุเป้าหมายบาง
ประการได้ บุคคลซึ่งมีแรงจูงใจในการทํางานสูง ย่อมส่งผลให้งานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เจริญก้าวหน้า เพราะบุคคล
ดังกล่าวจะทุ่ มเทพลั งงานและความสามารถอย่ างเต็มที่ และโดยไม่ รู้จักเหน็ ดเหนื่อยเพื่ อให้ ผ ลงานสําเร็จตามนโยบายและ
เป้าหมายของงาน นอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้นั้น ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และช่วย
สร้างคนให้ดีได้ เพราะการทํางานเป็นหัวใจสําคัญส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ทําให้ชีวิตมีคุณค่า มนุษย์มีความต้องการทางด้าน
ร่างกาย และมีความต้องการทางด้านอื่น ๆ เช่น การยกย่อง สถานะ ความรัก ความผูกพันกับบุคคลอื่น ความรู้สึกที่ดี การให้
การประสบความสําเร็จ โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และความต้องการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลด้วย 3.4) การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทําโครงงาน
ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้เนื้อหาเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง การทําโครงงาน ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนํามาแก้ปัญหา มีการร่วมกลุ่มช่วยกันโต้แย้งเพื่อหาผลสรุปที่เหมาะสมซึ่ง ส่วนที่
4 สื่อและเครื่องมือสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้ และให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อนํามาเป็นสื่อหรือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน-ผู้สอน-พี่เลี้ยง ประกอบด้วย
4.1) อุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ขนาด 32 บิต ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ในบอร์ดเดียว (Single Board
Computer) พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Raspberry Pi Foundation ภายใต้การทํางานขององค์กรไม่หวังผล
กําไร สร้างคอมพิวเตอร์ ใ นบอร์ดเดียวเพื่อใช้สําหรับ การสอนและสํ าหรับเรียนของนักศึกษาในสาขา Computer Science
รองรับเมาส์และคีย์บอร์ดผ่าน USB port ปกติ ระบบปฏิบัติการพื้นฐานของราสเบอร์รี่พาย (NOOBS หรือ Raspian) นั้นมี
โปรแกรมและเกมส์ จํานวนหนึ่ งให้ล องใช้ อีกด้วย แต่ที่ สําคัญ คือ เด็กๆ สามารถเริ่มฝึกเขี ยนโปรแกรมได้ ทันที เช่ น เขี ย น
โปรแกรมง่ายๆ ด้วยภาษาไพทอน (Python) ที่มีโปรแกรมรองรับทันทีที่เปิดเครื่องขึ้นมา ได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้งในด้าน
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การศึกษาเพื่อเรียนรู้การทํางานของคอมพิวเตอร์แบบง่าย เพื่อการวิจัยโดยใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการทําวิจัย หรือเพื่อการใช้
งานในเชิงธุรกิจโดยการทําเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมเครื่องมืออื่นๆ 4.2) โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งในเทคโนโลยี Web 2.0 ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้ความคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงตรรกะ
และคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ด้วยการสร้างโปรแกรมผลงาน ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาความคิด ถ่ายทอด
ความคิดสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีอุปสรรค และเมื่อทํากระบวนการนี้ซ้ําๆ ก็จะเกิด
ความชํ านาญและความมั่ นใจในแนวคิ ด และความสามารถของตนเอง 4.3) เครื อข่ ายสั ง คมออนไลน์ ซึ่ ง ผู้ วิจัย เลื อกใช้
Facebook เนื่องจากผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้และมีการนํามาใช้อย่างแพร่หลาย นํามามาใช้เป็นสื่อในการสนับสนุนการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนที่ 5 ตัวชี้วัดกิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียน ประกอบด้วย 5.1) มีเครือข่ายความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5.2) โรงเรียนมีกิจกรรมการพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนโดยใช้
อุปกรณ์ Raspberry Pi 5.3) ผู้เรียนสามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Raspberry
Pi 5.4) ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 5.5) ผู้เรียน/ผู้สอน/โรงเรียน มีพี่เลี้ยง/มีแรงจูงใจใน
การทํ ากิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการเรี ยนรู้ การเขี ยนโปรแกรมควบคุ มอุ ป กรณ์ Raspberry Pi ส่ ง ผลให้ไ ด้ค วามรู้ใ หม่ห รื อ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เผยแพร่สู่แก่สมาชิกด้วยวิธีที่เหมาะสม
2. ผลการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
ผู้วิจัยนําองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi มาเป็นกรอบใน
การกํ าหนดกระบวนการส่ งเสริ มผู้ เรี ยน กระบวนการฝึ กอบรมเพื่ อส่ งเสริ มผู้ เรี ย นเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ด้ วยอุ ปกรณ์
Raspberry Pi ประกอบด้วยปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) โดยกระบวนการมี 3 ขั้น
ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 เตรี ย มความพร้ อ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วางแผน การดํ า เนิ น งานและกํ า หนดแนวทางในการ
เครือข่าย
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติโครงงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นที่ 3 ติดตามประเมินผล วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนในการพัฒนาต่อ
ยอดโครงงานจัดกิจกรรม
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ภาพที่ 2 กระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
3. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi ผู้วิจัย
นําเสนอองค์ประกอบคู่มือชุดฝึกอบรมและเครื่องมือการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบและประเมินผล แสดงดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์
Raspberry Pi
รายการ

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลค่า

1. ความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
1.1 นโยบาย หลักการ และแนวคิด
4.80
1.2 เครือข่ายความร่วมมือ
4.80
1.3 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
5.00
1.4 สื่อและเครื่องมือสนับสนุน
5.00
1.5 ตัวชี้วัด
5.00
เฉลี่ยรวม
4.93
2. กระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน
2.1 ปัจจัยนําเข้า
5.00
2.2 กระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน
5.00
2.2.1 ขั้นเตรียมความพร้อม
4.80
2.2.2 ขั้นปฏิบัติโครงงาน
5.00
2.2.3 ขั้นติดตามประเมินผล
4.80
2.3 ผลลัพธ์
4.60
เฉลี่ยรวม
4.88
3. ด้านความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
5.00
3.2 ความเหมาะสมของขั้นตอนกิจกรรม
4.80
3.3 ความสอดคล้องของคู่มือชุดฝึกอบรมกับการนําไปสู่
4.80
การปฏิบัติ
3.4 ความถูกต้องในการนําเสนอเนื้อหา/กิจกรรม
4.80
3.5 ความชัดเจนของภาพประกอบ
4.60
3.6 ความง่ายในการนําไปเรียนรู้
4.80
3.7 ความสะดวกในการนําไปใช้
4.60
3.8 ความเหมาะสมในการนําไปสู่การเผยแพร่ ถ่ายทอด
4.60
3.9 สื่อ/เครื่องมือประกอบการฝึกอบรม
4.80
3.10 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 วัน จํานวน 24 ชั่วโมง
4.80
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ
3.11 การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
3.12 การประเมินทักษะการปฏิบัติ
3.13 ใบความรู้ แบบฝึกหัด
3.14 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ
3.15 สามารถนํารูปแบบของคู่มือไปประยุกต์ใช้ทําคู่มือฝึกอบรมอื่นๆ

4.80
4.80
4.80
4.80
4.80

เฉลี่ยรายด้าน
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

4.76
4.90

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลค่า
0.40
มากที่สุด
0.40
มากที่สุด
0.40
มากที่สุด
0.40
มากที่สุด
0.40
มากที่สุด

ได้
0.40
0.24

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีต่อการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.90, SD.=0.24) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะอยู่ในระดับมากที่ สุดตามลําดับ คือ ความเหมาะสมของรายละเอียดขององค์ประกอบของ
กิจกรรมการส่งเสริม ( X = 4.93 ,SD. = 0.24) ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียน ( X =4.88,
SD. = 0.19) และความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( X =4.76, SD. = 0.40)
ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
โดยการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียน จํานวน 33 คน ตามขั้นตอนของการอบรมส่งเสริมผู้เรียน
หลังจากนั้นทําการทดสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมแสดงตารางที่ 2
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ยและร้อยละคะแนนแบบฝึกหัด
หน่วยการเรียนรู้ที่
1
2
3
4
7
รวม

∑X
109
135
166
141
273
824

X

3.30
4.09
5.03
4.27
8.27
24.97

ร้อยละ
82.58
81.82
83.84
85.45
82.73
83.23

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมโดยใช้แบบฝึกหัด (E1) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนทั้งหมด 33 คน ทําแบบฝึกหัดหลังเรียนหน่วยที่ 1 มีค่าเท่ากับ 82.58 หน่วยที่
2 มีค่าเท่ากับ 81.82 หน่วยที่ 3 มีค่าเท่ากับ 83.84 หน่วยที่ 4 มีค่าเท่ากับ 85.45 และหน่วยที่ 7 มีค่าเท่ากับ
82.73 รวมทั้งหมด 4 หน่วย คะแนนรวม 824 คะแนน คะแนนมีค่าเฉลี่ย 24.97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.23
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยถือเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จํานวน 20 ข้อ การทดลองสิ้นสุดลง รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 8
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2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้ ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนอบรมและหลังอบรมมาตรวจให้
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และคํานวณเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยสถิติ ทดสอบสมมติฐาน t-test
(Dependent Samples) แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้
การทดสอบ
จํานวน
คะแนนก่อนอบรม
33
คะแนนหลังอบรม
33
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
** ระดับนัยสําคัญเท่ากับ .01

8.82
16.82
82.42

SD.
1.36
0.99

df

t

P

32

23.80

.01**

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน ( =16.82) มีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน ( =8.82)
อย่างมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คะแนนมีค่าเฉลี่ย 16.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.42
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry
Pi ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์ผล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
ข้อที่

รายการ

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

ด้านเนื้อหาหลักสูตรกิจกรรมการส่งเสริม
เนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม
เนื้อหาการฝึกอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เนื้อหาการฝึกอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
แบบฝึกทักษะในแต่ละหัวข้อช่วยให้มีความรู้ และทักษะเพิ่ม
มากขึ้น
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
เฉลี่ยรวม
ด้านกิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเน้นให้เรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริง
เฉลี่ยรวม
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียน
หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
เพื่อนในกลุ่มช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อนต่างกลุ่มมีส่วนช่วยในการทําโครงงาน

1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
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S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

4.57
4.37
4.33

0.50
0.53
0.59

มากที่สุด
มาก
มาก

4.40
4.50
4.43

0.50
0.58
0.54

มาก
มาก
มาก

4.33
4.67

0.48
0.58

มาก

X

N=33

4.30
4.43
4.57
4.46

0.55
0.50
0.48
0.52

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.40
4.47
4.57

0.50
0.50
0.54

มาก
มาก
มากที่สุด
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3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ที่ปรึกษาแนะนําการแก้ปัญหาด้านเทคนิคการปฎิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การชี้แนะจากพี่เลี้ยงช่วยในการทําโครงงานประสบ
ความสําเร็จ
เฉลี่ยรวม
ด้านสื่อและเครื่องมือเทคโนโลยี
สื่อ/เครื่องมือสนับสนุนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
สื่อ/เครื่องมือสนับสนุนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
สื่อ/เครื่องมือสนับสนุนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการส่งเสริมโดยใช้โครงงาน
สื่อ/เครื่องมือสนับสนุนช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ภาคทฤษฎี
สื่อ/เครื่องมือสนับสนุนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ง่ายขึ้น
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.27
4.45

0.55
0.52

มาก
มาก

4.40
4.47

0.55
0.58

มาก
มาก

4.33

0.48

มาก

4.67

0.48

มากที่สุด

4.37
4.45
4.44

0.53
0.52
0.53

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ( X = 4.67, SD. = 0.58) สื่อ/เครื่องมือ
สนับสนุนช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี ( X =4.67, SD. = 0.48) เนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อมีความ
เหมาะสม ( X =4.57, SD. = 0.50) ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเน้นให้เรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริง ( X =4.57, SD. = 0.48) เพื่อน
ต่างกลุ่มมีส่วนช่วยในการทําโครงงาน ( X =4.57, SD. = 0.40) ที่ปรึกษาแนะนําการแก้ปัญหาด้านเทคนิคการปฎิบัติอย่างมี
ระสิทธิภาพ ( X =4.57, SD. = 0.50)
อภิปรายผล
1. การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi พบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบาย หลักการ และแนวคิด ส่วนที่ 2 เครือข่ายความร่วมมือ ส่วนที่ 3 กิจกรรมการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน ส่วนที่ 4 สื่อและเครื่องมือสนับสนุน และส่วนที่ 5 ตัวชี้วัด และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี
ต่อชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.90, SD. = 0.24)
ผลการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
พบว่า กระบวนการฝึกอบรมประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 1) เครือข่ายความร่วมมือ 2) พี่
เลี้ยง 3) แรงจูงใจ 4) คู่มือฝึกอบรมและเครื่องมือ 5) สื่อและเครื่องมือสนับสนุน 6) โครงงาน 7) แบบประเมินโครงงาน
ส่วนที่ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมความพร้อม ได้แก่ 1) สร้างความร่วมมือ 2) เตรียมกิจกรรมพี่เลี้ยง 3) สร้าง
แรงจูงใจ 4) เรียนรู้กระบวนการคิด 5) ผลิตชิ้นงาน 6) สานสร้างวงจร 7) ออกแบบโครงงาน ขั้นปฏิบัติโครงงาน ได้แก่ 1)
คิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน 2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3) เขียนเค้าโครง โครงงาน 4) ลงมือปฏิบัติ 5) ทดลอง/
ทดสอบ 6) ปรับปรุง/ต่อยอดโครงงาน และขั้นติดตามประเมินผล ได้แก่ 1) การพัฒนาต่อยอด 2) นําเสนอโครงงาน 3)
ชื่นชมผลงาน ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ ได้แก่ 1) จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วม 2) จํานวนพี่เลี้ยง 3) ความรู้ ความเข้าใจ 4) ชื่อเรื่อง
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โครงงาน 5) เค้าโครงงาน 6) ชิ้นงาน/โครงงาน 7) รายงาน/ผลงาน และ 8)ประสิทธิผลของโครงงาน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อกระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi ค่าเฉลี่ย
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.88, SD. = 0.19) และค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.60 - 5.00 อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้สอบถามแนวทางในการพัฒนากิจกรรมในระยะที่ 1 และได้รับ
คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง ทําให้สามารถตกผลึกในองค์ความรู้พัฒนาชุดฝึกอบรมและ
กระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน โดย กระบวนการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับพัฒนาชุดฝึกอบรมในระยะที่
1 จึงทําให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากมีขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบจากการศึกษารูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม การออกแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบ การประเมินผลกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ การทดลองใช้ แก้ไข
ปรับปรุง สอดคล้องกับ สุดจิต หมั่นตะคุ (2554 : บทคัดย่อ) ทําวิจัยเรื่อง ระบบการฝึกอบรม ดี.เอ็ม.ไอ.เอช นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและประเมินคุณภาพ ระบบการฝึกอบรม ดี.เอ็ม.ไอ.เอช. นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนดําเนินการอยู่ 4 ขั้นตอนคือ 1) พัฒนารูปแบบ 2) ตรวจสอบรูปแบบ 3)
ประเมินรูปแบบ และ 4) ทดลองใช้รูปแบบ ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 1. ระบบการฝึกอบรม ดี.เอ็ม.ไอ.เอช. นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์มี 5 ขั้นตอนย่อย คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) การชี้แนะด้วยวิธีการสาธิตให้ดูเป็น 3) การฝึก
แบบชี้แนะให้ผู้เรียนได้ทําทีละขั้นตอน 4) การฝึกแบบให้ผู้เรียนทําเองครบทุกขั้นตอน และ 5) การประเมินผล 2. ผลการ
ตรวจสอบรูปแบบพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ 3. ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อระบบการฝึกอบรม ดี.เอ็ม.ไอ.เอช. นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
พบว่าอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอโนมา ศิริพานิช (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูเพื่อการสอนวิชาชีพด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานผลจากการวิจัย พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม ที่
พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบด้วย 18 หน่วยการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน และ
รูปแบบการเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ หลักการ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พั ฒนาขึ้น ทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและมีความสามารถในการแก้ปัญหามากขึ้น ผลการทดลองใช้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้พบว่ากิจกรรมตามกระบวนการ
เรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุ้น ขั้นพัฒนาการเรียนรู้ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นวัดและประเมินผล
2. การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi ประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรม 83.23/82.42 ถือว่ามีประสิทธิภาพสูง และมีผลการทดลองด้านความรู้ พบว่า ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม มีผล
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านปฏิบัติ พบว่า ผล
จากการฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดระหว่างการอบรม โดยภาพรวมผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมส่งเสริมด้านปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 81.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80.00 และด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม ค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D.= 0.53) อาจเป็นเพราะรูปแบบ กระบวนการ กิจกรรม และคู่มือฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อเครื่องมือต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อม การเตรียม
ตัวมีความพร้อม ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมมีความต้องการจะเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมด้วยความสมัครใจ
ผลการทดลองจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพนภาค ผิวเกลี้ยง (2555 : บทคัดย่อ) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนา
ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย คํานํา คําชี้แจง สารบัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคัญใบความรู้ แบบฝึกตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติ
ประเมินผล คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบทดสอบ และชุดฝึกทักษะ
การเขียนโปรแกรม มี 5 ชุด ได้แก่ ชุดฝึกทักษะชุดที่ 1 คําสั่ง IF Then ชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 คําสั่ง Case of ชุดฝึกทักษะชุดที่ 3
คําสั่ง For to do ชุดฝึกทักษะชุดที่ 4 คําสั่ง Repeat Until ชุดฝึกทักษะชุดที่ 5 คําสั่ง While do ชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ
82.65/82.06 สอดคล้องกับ อโนมา ศิริพานิช (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการสอน
วิชาชีพด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงานที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่าพบว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
ทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 82.35/81.71 ส่วนด้านปฏิบัติมีค่าเท่ากับ 80.38 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการฝึกอบรมในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก 6) การติดตามและ
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ประเมินผล พบว่า การนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฏิบัติงานด้านการสอนของครู จากการทําแผนการสอนและสอนจริง
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.72 และ 85.16 ตามลําดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยด้านทฤษฎี
และด้านปฏิบัติ ร้อยละ 82.43 และ 80.11 ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาวิธีการไปใช้
1.1 ผู้สอนควรจัดเตรียมสภาพ แวดล้อมในการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนควรจัดโต๊ะ ให้เหมาะสม
กับสภาพการเรียนแบบกลุ่ม กล่าวคือควรเป็นโต๊ะที่จัดวางห่างๆ กัน แต่ละโต๊ะให้ผู้เรียน จํานวน 3 คนนั่งล้อมรอบรวมถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตควรจัดให้แต่ละโต๊ะมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอย่าง พอเพียง ปลั๊กไฟควรจัดเตรียมให้ครบทุกโต๊ะ ห้องเรียน
ควรเปิดให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้งานได้ตลอดทุกวันเป็นต้น
1.2 ผู้สอนควรจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น เอกสาร ตํารา ชื่อเว็บไซต์ที่จําเป็นเพื่อลดขั้นตอนการ
ค้นหาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป จะช่วยให้ผู้เรียนลดระยะเวลาในการทําโครงงานได้อีก กระบวนการคัดเลือกพี่เลี้ยง รวมถึง
อาจพิจารณาให้มีการ
บูรณาการ การเรียนในรายวิชาอื่นเข้ากับการทําหน้าที่การเป็นพี่เลี้ยง และมีคะแนนเพิ่มสาหรับการเป็นพี่เลี้ยงร่วมด้วย
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการทําโครงงานบางชิ้นที่ผู้เรียนสามารถสร้างขึ้นเองได้ง่ายๆ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
บูรณาการการออกแบบชิ้นส่วน ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติสร้างนอกเหนือจากการออกแบบและสร้างเพียงอย่างเดียว
2.2 การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมด้วยการใช้ระบบสมองกลฝังตัว เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการประยุกต์ใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรมีการบูรณาการหลายๆวิ ชาเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู้โดยใช้โครงงานเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดแบบองค์รวม
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พฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊ก(Facebook) กรณีศึกษานักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
Behavior, conversations and communications in Facebook. Case Study
Programs in Public Administration Suan Dusit Rajabhat University in Trang Center
หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
e –mail address: Yard_pirun@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊ก ( Facebook) ของ
นักศึกษา 2.เพื่อศึกษาความคาดหวัง การใช้เฟซบุ๊ก การใช้ประโยชน์ ของเฟซบุ๊ก กับพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ก นักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
โดยกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 จานวน 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ แจกแจงความถี่และค่าร้อยละค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการสนทนา
และการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษาใช้ทุกวัน วันละ1ชั่วโมงสถานที่ที่ใช้เล่นเฟซบุ๊กคือที่บ้านและใช้สาหรับติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อน โดยใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุ ดและผลของ ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง การใช้ประโยชน์กับพฤติกรรมการ
สนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษาโดยมีความคาดหวังต่อการใช้เฟซบุ๊ก ทาให้สามารถสนทนากับกลุ่มเพื่อนและ
ผู้อื่นโดยการใช้ประโยชน์จากจากเฟซบุ๊กเพื่อสนทนากับเพื่อนและคนอื่นๆ สอดคล้องกับพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสาร
ในเฟซบุ๊กใช้สาหรับติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเช่นกัน
คาสาคัญ:พฤติกรรมการสนทนาการสื่อสารในเฟซบุ๊กความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ รัฐประศาสนศาสตร์

Abstract
The objective of this 1.To study the conversations and communications in Facebook.2.To study
expectations,Utilization behavior, conversations and communications in Facebook Student Case Study
Programs in PublicAdministration.SuanDusitRajabhatUniversity in Trang Center.The sample of this research
was 161 students of Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences,
SuanDusitRajabhatUniversity in Trang Center.The research instruments use were:Questionnaire
(Questionnaire) Statistics based on research Frequency (Frequency) and percentage (Percentage) Average
(Mean).The results were as follows:Behavior, conversations and communications in Facebook (Facebook)
of students use daily one hour. Location-based Facebook is playing. At home and use it for
communicating with friends. Using most mobile phones and relationship between expectations.Utilization
behavior, conversations and communications in Facebook (Facebook) students.Are expected to use
Facebook to chat with friends and others.Taking advantage of Facebook (Facebook) to chat with friends
and others.Behavior consistent with conversations and communications in Facebook (Facebook)for
communicating with friends.
Keywords: behavior, conversation communication in Facebooks, expectation, Utilization, Public
Administration
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บทนา
อินเทอร์เน็ต (Internet) มีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันของประชาชนมากยิ่งขึ้น การดารงชีวิตประจาวันต้องอาศัย
การสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาช่วยในเรื่องการศึกษา การทางาน การติดต่อสื่อสาร ความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่าย
โทรคมนาคมเป็นส่วนเชื่อมเพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วมากในยุคที่
อินเทอร์เน็ตเติบโตและมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
นักศึกษาเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมการเปิดรับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่รวมทั้งการสื่อสารแบบสังคมออนไลน์ใน
รูปแบบของเฟซบุ๊กการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้มีบทบาทอย่างมากปัจจุบันวัยรุ่นนิยมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่
เสมอ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเว็บไซต์เหล่านี้เป็น
พื้นที่ทางสังคมที่ไม่มีระยะทาง ไม่มีเวลา และมีขอบเขตกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด อนุญาตให้สมาชิกในสังคมสามารถเปิดเผยอัต
ลักษณ์ของตนเองเพียงบางส่วน หรือสร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เหมือนกับโลกแห่งความจริง ซึ่งเหมาะกับสังคมของคนรุ่น
ใหม่ที่เป็นสังคมที่เร่งรีบเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้จักตัวตนทั้งหมดของตนเอง เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
อย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟซบุ๊ก (Facebook) ความหลากหลายของฟั่งชั่นการใช้งาน ทาให้เฟซบุ๊กเป็นที่นิยมใช้ของ
วัยรุ่นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความ การเข้าไปเล่นเกมส์ผ่อนคลายในเวลาว่าง เป็นต้น
ที่ผ่านมาการสารวจพบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อจากระบบอินเทอร์เน็ตวันละ 3 ชั่วโมง (อิทธิพล ปรีติ
ประสงค์, 2553) การสร้างความสัมพันธ์ทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จากัดเฉพาะแต่การสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้น
แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ลดช่องว่างของระยะเวลาและการเดินทาง ทาให้การสื่อสารง่ายและรวดเร็วมาก
ขึ้นโดยไม่ใช่แค่การรู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นและยังทาให้เกิดการสื่อสารถึงกัน ครอบคลุมทั่วโลก การใช้บริการเว็บไซต์เฟ
ซบุ๊กของวัยรุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นในโลกแห่งความเป็นจริงได้หรือไม่ เพราะวัยรุ่นมีพัฒนาการด้านสังคม
การเข้ากลุ่มให้เข้ากับเพื่อนในวัยเดียวกัน เพื่อนต่างเพศ เพื่อนต่างวัย รวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป (สุชา จันทร์เอม, 2540)
ดังนั้นผู้วิจัย ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รวมทั้ง ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ที่มีต่อเฟ
ซบุ๊ก เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา สร้างความเข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นปัจจุบัน และการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการสื่อสารในการพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด/ Concept theory framework
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวันของเราในทุกๆ ด้าน เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถทาลายกาแพงในเรื่องของสถานที่และเวลาได้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังทาให้เกิดนวัตกรรมทาง
การศึกษาเกิดขึ้นได้เสมอการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย การใช้ “อินเทอร์เน็ต” นับเป็น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่กาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน บริการที่ได้รับความนิยมและมีประโยชน์มากในการ
บริการอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลผ่านระบบ เวิล์ดไว ด์ เว็บ (World Wide Web) ขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นที่
นิยมเนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลขนาดมหึมาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและผู้รับสารเป็นผู้ควบคุมการใช้บริการเอง นอกจากนั้นยัง
เป็นสื่อที่สามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย นับตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การแสดงความ
คิดเห็นผ่านกระดานข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จากการศึกษาความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้ จินตนา วัฒฑกโกศล (2543) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ เพื่อการจัดทาสารสนเทศไว้ใช้ในงาน ซึ่งจะประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคมนาคมเป็นหลัก รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาข้อมูล ข่าวสารมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เพื่อความสะดวก
และเป็นระบบ ส่วนเรื่องของการสื่อสารนั้นจะมีการใช้การสื่อสารในรูปแบบของระบบโทรคมนาคม มาใช้เป็นสื่อกลางในการ
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จัดการข้อมูล เผยแพร่ภาพและเสียงออกไปเพื่อทาการสื่อสารเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ กาญจนา และคณะ
(2543: 42)ซึ่งได้กล่าวถึงคุณลักษณะของการสื่อสารแบบใหม่ในรูปแบบอินเทอร์เน็ต ไว้ดังนี้
1. การไหลของข่าวสารจากผู้ส่งสารหลายคนสู่ผู้รับหลายคนและเป็นการสื่อสารข้อมูลของบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งที่
ส่งไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการเครือข่ายผู้ใช้ข่าวสารหรือระบบกระดานข่าวคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังลดข้อจากัดของ
เวลา และระยะทางการสื่อสารออกไป เพราะไม่ว่าผู้ส่งสารจะอยู่บริเวณซีกโลกใดๆ ของโลกก็สามารถสื่อสารกันได้
2. ผู้ส่งสารมีความรู้อย่างมากต่อผู้รับสาร เนื่องจากระบบ การสื่อสารระหว่างกัน (Interactive)
3. การแบ่งประเภทของผู้รับสารสูงมากเป็นรายบุคคล
4. ระดับการตอบโต้สูง
5. ปฏิกิริยาการป้อนกลับมีบ้างแต่ยังมีข้อจากัดอาจจะฉับพลันหรือต้องรอ
6. ศักยภาพในการเก็บข้อมูลข่าวสารสูงมาก
7.ลักษณะอวัจนภาษาค่อนข้างมาก
8. ผู้สื่อสารทั้งสองฝ่ายสามารถควบคุมการไหลของสารได้เท่าเทียมกัน
9. การสื่อสารจากจุดศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ให้บริการเฉพาะกลุ่ม คือการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังศูนย์บริการโดย
ที่ผู้รับต้องเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนเอาไว้ และการเข้าถึงข้อมูลนี้จะต้องการใช้ชื่อและรหัสผ่านด้วย
สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญต่อการทางานในปัจจุบัน โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการสื่อสาร
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกันและจัดการข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโลกให้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเมื่อมนุษย์มีการ
ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น แนวความคิดของนักวิชาการในการนาทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสาร ซึ่งเน้น
ผู้รับสารเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาโดยเชื่อว่าผู้รับข่าวสารเป็นผู้กาหนดว่าตนต้องการอะไรสื่ออะไรและเนื้อหาข่าวสาร จึงจะ
สนองความพอใจของตน แนวคิดนี้เป็นแนวคิดหนึ่งในทางการสื่อสารที่ให้ความสาคัญว่าผู้รับสารคือตัวจักรที่สาคัญจะตัดสินใจ
โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตนเองเป็นหลัก จากการศึกษาความหมายของคาว่า ความพึงพอใจ นั้นใน Longman
Dictionary of Contemporary English อธิบายว่า หมายถึงสภาวะที่มีความพอใจซึ่งคล้ายกับที่แม๊คคอมส์และเบคเกอร์ (Mc
Combs and Becker: 1979: 50 – 52) ได้อธิบายว่า คนเรามีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อหรือเปิดรับสื่อมวลชนแตกต่างกันไป
และเหตุผลนั้นทาให้คนเราเลือกที่จะใช้สื่อมวลชนต่างประเภทกัน บางอย่างที่สื่อมวลชนนั้น แสดงออกมาสามารถตอบสนอง
และสร้างความพอใจให้แก่บุคคลนั้นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความพึงพอใจบทบาทของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในระดับบุคคล คอมพิวเตอร์เป็นเสมือนผู้ช่วยของมนุษย์ในการเก็บบันทึก และจัดระบบข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบ
สามารถนากลับมาใช้ได้ในทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงไปทั่วโลก กลายเป็นสังคมข่าวสาร
ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างทันท่วงที ทาให้บุคคลมีความเท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถแสวงหา
ข่าวสารจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา และคอมพิวเตอร์ยังช่วยในการสร้างสัมพันธภาพหรือการเชื่อมโยงกับผู้อื่น
เป็นไปได้ง่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมของการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีความเสมือนจริง
มากที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฐภัทร บทมาตร
(2554) ศึกษาพฤติกรรมคุณลักษณะที่ผู้บริโภคเลือกใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริการเว็บไซต์เฟซบุ๊ก(Facebook) เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กมานานกว่า 1 ปี ขึ้นไป โดย
สถานที่เข้าใช้จากที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ การเข้าใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กในแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่มากกว่า 4 ชั่วโมง จานวนครั้งที่เข้า
ใช้งานมากกว่า 10 ครั้ง โดยช่วงเวลาที่เข้าใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กคือช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. และส่วนใหญ่ยังเลือกใช้
บริการเว็บไซต์สังคมอื่นๆ อีก โดยรู้จักเว็บไซต์จากเพื่อนหรือญาติ โดยวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อความบันเทิงหรือส่วนตัว
วิมลพรรณ อาภาเวท สาวิตรี ชีวะสาธน์และชาญ เดชอัศวนง
(2554) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊กของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีเพศ อายุ ชั้นปีที่ คณะ คะแนนเฉลี่ยสะสม และรายได้ของครอบครัว
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสื่อสารเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (2) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีเพศ อายุ
ชั้นปีที่ คณะ คะแนนเฉลี่ยสะสม และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (3) นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีเพศ อายุ ชั้นปีที่ คณะ คะแนนเฉลี่ยสะสม และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน
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มีการใช้ประโยชน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน (4) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีเพศ อายุ ชั้นปีที่ คณะ
คะแนนเฉลี่ยสะสม และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊กแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่วนใหญ่มีการใช้เฟซบุ๊กทุกวัน และมีความคาดหวัง การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับ
มากและปานกลาง ส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
จุฑามณี คายะนันทน์
(2554) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอม
(www.facebook.com ) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มี
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอม พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์น้อยกว่า 11 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอม ต่อ
ครั้ง คือ น้อยกว่า 61 นาทีต่อครั้ง ซึ่งใช้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.01 – 22.00 น. บ่อยที่สุด โดยใช้บริการที่บ้านเป็นส่วนใหญ่
รูปแบบการใช้บริการเฟซบุ๊กดอทคอม ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้บริการคอมเม้นท์หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) หัวข้อของ
เพื่อน ๆ มากที่สุด รูปแบบการใช้บริการรองลงมาคือ ใช้ปุ่ม Like เพื่อแสดงความชอบหัวข้อ หรือคอมเม้นท์ของเพื่อน ๆ และ
ใช้อัพเดทสถานะ (Status) ของตนเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ความคาดหวังในเฟซบุ๊ก
การใช้ประโยชน์ในเฟซบุ๊ก
พฤติกรรมในการสนทนาและการสื่อสาร
ในเฟซบุ๊ก
ปัญหาและอุปสรรค

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊ก
(Facebook) ของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง การใช้ประโยชน์กับพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊ก
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กอันมีผลพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จานวน 161 คน ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วย คาถามแบบปลายเปิด (Open – Ended
Questions) และคาถามแบบปลายปิด (Close – Ended Questions)การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาใน
การอธิบายถึงลักษณะของข้อมูลความแตกต่างกันในลักษณะต่างๆ โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
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ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยการ รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา จานวน 161 คนแล้ว นาข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาดาเนินการประมวลผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์โดยแสดงผลเป็นตารางดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)
ลักษณะการใช้เฟซบุ๊ก(Facebook)

จานวน

ร้อยละ

ทุกวัน
1 วันต่อสัปดาห์
2 – 3 วันต่อสัปดาห์
4 – 6 วันต่อสัปดาห์
นานๆ ครั้ง

98
37
16
9
1

60.86
22.98
9.93
5.59
0.64

รวม

161

100.00

จากตารางที่
1 นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กบ่อยครั้ง พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้เฟซบุ๊กทุกวัน จานวน 98
คน คิดเป็นร้อยละ 60.86 ลาดับสูงสุด รองลงมานักศึกษาใช้เฟซบุ๊ก 1 วันต่อสัปดาห์ จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.98
รองลงมานักศึกษาใช้เฟซบุ๊ก 2 – 3 วันต่อสัปดาห์ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.93 และนักศึกษาใช้เฟซบุ๊ก 4 – 6 วันต่อ
สัปดาห์ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของระยะเวลาในการใช้เฟซบุ๊กแต่ละครั้ง
การใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)
แต่ละครั้ง
น้อยกว่า 30 นาที
30นาที – 1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง – 1.30 ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง
มากกว่า 2 ชั่วโมง
รวม

จานวน

ร้อยละ

21
78
14
22
26

13.04
48.44
8.72
13.66
16.14
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จากตารางที่
2นักศึกษามีระยะเวลาในการใช้เฟซบุ๊กแต่ละครั้ง พบว่า การใช้เฟซบุ๊ก30นาที – 1 ชั่วโมง จานวน 78
คน คิดเป็นร้อยละ 48.44 ลาดับสูงสุด รองลงมาการใช้เฟซบุ๊ก มากกว่า 2 ชั่วโมง จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.14 การใช้
เฟซบุ๊ก 1.30 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.66การใช้เฟซบุ๊กน้อยกว่า 30 นาทีจานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ13.04 และการใช้เฟซบุ๊ก1 ชั่วโมง – 1.30 ชั่วโมงจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.72 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและการแปลผล การใช้เครื่องมือของเฟซบุ๊ก (Facebook) ของนักศึกษา
การใช้เครื่องมือของเฟซบุ๊ก
1.หาเพื่อนและคนรู้จัก (Friends)
2.ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน (Friends)
3.เขียนความคิดเห็น (Comment) และในกระดาน
ข้อความ (Wall)
4.ใส่รายละเอียดและข้อมูลของตนเอง
5.ดูรูปของเพื่อนและคนรู้จัก (Photo)
6.เพิ่มรูปภาพและอัพเดทรูปของตนเอง (Photo)
7.ส่งรูปให้เพื่อน (Photo)
8. เล่นเกมส์ (Games)
9.บอกสถานที่ที่ตนเองอยู่เพื่ออัพเดทข้อมูล (Check
in)
10.สนทนา (Talk)
11.แลกเปลี่ยนข้อมูล (Share)
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.49
4.06
3.19

SD
1.00
0.84
1.06

ร้อยละ
69.80
81.20
63.80

การแปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง

2.96
3.58
3.24
2.81
2.42
2.70

1.05
0.99
1.09
1.13
1.36
1.22

59.20
71.60
64.80
56.20
48.40
54.00

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

3.75
3.01
3.20

1.02
1.51
1.11

75.00
60.20
64.00

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่
3นักศึกษามีการใช้เครื่องมือเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.20 คิด
เป็นร้อยละ 64.00 ส่วนการใช้เครื่องมือของเฟซบุ๊กที่อยู่ในระดับสูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่ การติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
(Friends) อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.20 การสนทนา (Talk) อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.00 การดูรูปของ
เพื่อนและคนรู้จัก (Photo) อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ71.60 การหาเพื่อนและคนรู้จัก (Friends) อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 69.80 ตามลาดับ และพฤติกรรมสื่อสารในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ การเล่นเกมส์ (Games) อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 48.40 และการบอกสถานที่ที่ตนเองอยู่เพื่ออัพเดทข้อมูล (Check in) อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.00
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของสถานที่ในการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา
การใช้เฟซบุ๊ก
บ้าน
มหาวิทยาลัย
ร้านอินเทอร์เน็ต
ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ
อื่นๆ เช่น อพาทเม้นท์/หอพัก
รวม

จานวน
115
26
3
1
16

ร้อยละ
71.42
16.14
1.86
0.62
9.96
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100.00

จากตารางที่ 4นักศึกษามีสถานที่ในการใช้เฟซบุ๊กพบว่า การใช้เฟซบุ๊กที่บ้าน จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42
ลาดับสูงสุด รองลงมา มหาวิทยาลัย จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.14 สถานที่อื่นๆ เช่น บ้านเพื่อนอพาทเม้นท์/หอพัก
จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.96 ร้านอินเทอร์เน็ต จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 ร้านอาหาร/ร้านกาแฟจานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.62 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา
การใช้เฟซบุ๊ก
คอมพิวเตอร์ (PC)
คอมพิวเตอร์ (Notebook)
โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ตหรือIPad
อื่นๆเช่น โทรศัพท์ของเพื่อน
รวม

จานวน
14
31
110
5
1

ร้อยละ
8.89
19.25
68.34
3.10
0.62
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100.00

จากตารางที่ 5นักศึกษามีอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้เฟซบุ๊กแต่ละครั้ง พบว่า การใช้เฟซบุ๊ก จากโทรศัพท์มือถือ จานวน
110 คน คิดเป็นร้อยละ 68.34 ลาดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Notebook) จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
19.25 คอมพิวเตอร์ (PC) จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 แท็บเล็ตหรือ IPad จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 1
และอื่นๆ คือโทรศัพท์เพื่อน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและการแปลผลความคาดหวังการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา
ความคาดหวังการใช้เฟซบุ๊ก
ค่าเฉลี่ย
SD
ร้อยละ
การแปลผล
1.ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร
3.81
0.76
76.20
มาก
2.ต้องการหาคาตอบและแสดงความคิดเห็น
3.27
0.69
65.40
ปานกลาง
3. ต้องการสร้างความเป็นตัวตนของตนเอง
3.22
0.85
64.40
ปานกลาง
4.ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวและความสนใจของ
3.07
0.90
61.40
ปานกลาง
ตนเองเพื่อให้ผู้อื่นรับทราบ
5.สามารถสนทนากับกลุ่มเพื่อนและผู้อื่น
3.84
0.89
76.80
มาก
6.สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพื่อนและผู้อื่น
3.78
0.85
75.60
มาก
7.ต้องการทากิจกรรมยามว่าง
3.57
0.92
71.40
มาก
8. ต้องการความเพลิดเพลินสนุกสนาน
3.81
0.94
76.20
มาก
9.ต้องการหาคนรู้ใจหรือเพื่อนคุย
2.98
1.24
59.60
ปานกลาง
10.ต้องการให้มีคนสนใจตนเองหรือแสดงความ
2.81
1.16
56.20
ปานกลาง
คิดเห็น
11.ต้องการให้มีช่องทางในการขายสินค้าหรือ
2.53
1.40
50.60
น้อย
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
เฉลี่ยรวม
3.34
0.96
66.80
ปานกลาง
จากตารางที่
6 นักศึกษามีความคาดหวังการใช้เฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม3.34 คิดเป็นร้อยละ
66.80 ส่วนความคาดหวังการใช้เฟซบุ๊กที่อยู่ในระดับสูงสุด 4อันดับแรกได้แก่สามารถสนทนากับกลุ่มเพื่อนและผู้อื่นอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.80 ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารและต้องการความเพลิดเพลินสนุกสนาน อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 76.20เท่ากันสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพื่อนและผู้อื่นอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.60 ตามลาดับ และ
ความคาดหวังการใช้เฟซบุ๊กในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ต้องการให้มีช่องทางในการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเอง อยู่ใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 50.60 และต้องการให้มีคนสนใจตนเองหรือแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
56.20 ตามลาดับ
83

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและการแปลผล การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กของนักศึกษา
การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก
1.เพื่อให้สามารถนาข้อมูลข่าวสารไปช่วยในการ
ตัดสินใจ
2.เพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทั้งเรื่องของตนเอง
เพื่อน คนรู้จักและเรื่องทั่วไป
3. เพื่อแสงออกกในทางความคิดเห็นของตนเอง
4.เพื่อโพสรูปภาพและเรื่องราวของตนเอง
5.เพื่อสนทนากับเพื่อนและคนอื่นๆ
6.เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคม
7.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8. เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน
9.เพื่อหาคนรู้ใจหรือเพื่อนคุย
10.เพื่อให้มีคนสนใจตนเองหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
เนื้อหาของตนเองมากๆ
11.เพื่อให้มีช่องทางในการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ของตนเอง
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.44

SD
0.78

ร้อยละ
68.80

การแปลผล
มาก

3.66

0.85

73.20

มาก

3.19
3.22
3.84
3.76
3.48
3.72
3.02
2.93

0.89
0.96
0.82
0.92
0.98
0.97
1.22
1.14

63.80
64.40
76.80
75.20
69.60
74.40
60.40
58.60

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2.63

1.39

52.60

ปานกลาง

3.35

0.99

67.00

ปานกลาง

จากตารางที่
7นักศึกษามีการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.35 คิดเป็นร้อยละ
67.00 ส่วนการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กที่อยู่ในระดับสูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่ เพื่อสนทนากับเพื่อนและคนอื่นๆ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 76.80 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.20 เพื่อความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.40 เพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทั้งเรื่องของตนเอง เพื่อน คนรู้จัก
และเรื่องทั่วไปอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.20 ตามลาดับ และการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กในระดับน้อยที่สุด ได้แก่
เพื่อให้มีช่องทางในการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 52.60 และเพื่อให้มีคนสนใจตนเอง
หรือแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาของตนเองมากๆ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและการแปลผล ตามพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษา
พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ก (Facebook)
1.สนทนากับเพื่อนสนิท
2.สนทนากับบุคคลทั่วไป
3.สนทนากับสมาชิกกลุ่มสังคมที่ตนเองชื่นชอบ
4.สนทนาในด้านข่าวสารในสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ
เช่น เรื่องของเพื่อน คนรู้จัก กลุ่มสังคมที่ชื่นชอบ
(Fan Page) และข้อมูลสินค้าหรือบริการ
5.สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ
(Share)
6.ใช้เฟซบุ๊กเพื่อสนทนากับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จัก
7.Tag รูปให้เพื่อนหรือคนรู้จัก

ค่าเฉลี่ย
4.12
3.37
3.18
3.22

SD
0.86
0.90
0.97
0.98

ร้อยละ
82.40
67.40
63.60
64.40

การแปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.34

0.89

66.80

ปานกลาง

2.93
2.88

1.06
1.18

58.60
57.60

ปานกลาง
ปานกลาง
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พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ก (Facebook)
8. เล่นเกมส์กับเพื่อนและคนรู้จัก
9.สนทนาโดยใช้คาพูดที่สนิทสนมกับเพื่อนที่รู้จัก
เท่านั้น
10.สนทนาโดยใช้คาพูดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่อนใหม่
11.สนทนากับเพื่อนใหม่ด้วยเรื่องส่วนตัว
12.สนทนากับเพื่อสนิทด้วยภาษาที่ไม่สุภาพ
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
2.50
3.66

SD
1.31
0.99

ร้อยละ
50.00
73.20

การแปลผล
น้อย
มาก

3.09

1.19

61.80

ปานกลาง

2.59
2.79
3.14

1.31
1.40
1.09

51.80
55.80
62.80

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 8นักศึกษามีพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.14 คิดเป็น
ร้อยละ 62.80 ส่วนพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊กที่อยู่ในระดับสูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่ สนทนากับเพื่อนสนิท อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 82.40สนทนาโดยใช้คาพูดที่สนิทสนมกับเพื่อนที่รู้จักเท่านั้น อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
73.20
สนทนากับบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.40 สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ (Share) อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.80 ตามลาดับ และการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ เล่นเกมส์กับ
เพื่อนและคนรู้จักอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 50.00 และสนทนากับเพื่อนใหม่ด้วยเรื่องส่วนตัว อยู่ในระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 51.80 ตามลาดับ
ปัญหาและอุปสรรคต่อการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษา
การใช้ภาษาในการใช้หยาบคายและทาให้เกิดภาษาวิบัติ อินเทอร์เน็ตช้าไม่ทันใจ สื่อเทคโนโลยีไม่เพียบพร้อม
สิ้นเปลืองและสัญญาเครือข่ายติดขัด
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษา
พฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊ก
ของนักศึกษาและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังการใช้ประโยชน์กับพฤติกรรมการ
สนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 1 –
ชั้นปีที่ 4 จานวน 161 คนผลการศึกษา ดังนี1้ . พฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในเฟซบุ๊กของนักศึกษา มีลักษณะ
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กทุกวันและใช้วันละ 1 ชั่วโมง โดยใช้การเล่นเฟซบุ๊กที่บ้านและที่มหาวิทยาลัย ใช้โทรศัพท์มือถือเป็น
หลัก และการใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือที่สาคัญคือ การติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Santoro (อ้างถึง ใน
วิทวัส เถื่อนทอ, 2543: 14)ได้กล่าวว่า การสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์นี้เป็นบริการที่อานวยความสะดวกทางการสื่อสาร
ให้กับบุคคลหรือกลุ่มโดยตรงและในการสื่อสารรูปแบบนี้เครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวกลางของการสื่อสารมนุษย์ (Human
Communication) โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับเครือข่ายโทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์โดยมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก จนจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการ
สื่อสารในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสามารถขจัดปัญหาในเรื่องของกาลเทศะออกไป เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด 24
ชั่วโมง ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม หากมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโยงใยไปถึงก็สามารถจะติดต่อสื่อสารถึงกันได้
ภายในเสี้ยววินาที อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความสมบูรณ์คือ ให้การแสดงผลที่เป็นทั้งภาพ เสียงและตัวอักษร จึงทา
ให้สะดวกในการใช้ จนกลายเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ขนาดใหญ่ที่มีผู้นิยมเข้าไปใช้บริการอีกทั้งนอกจากการสื่อสารกับเพื่อนใน
ปัจจุบันแล้วยังสามารถหาเพื่อนที่เคยรู้จักกันในอดีต ดูรูปเก่าๆ ของเพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้มาก
ขึ้น2.ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง การใช้ประโยชน์กับพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสาร
ในเฟซบุ๊กของนักศึกษาพบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้เฟซบุ๊กคือ สามารถสนทนากับกลุ่มเพื่อนและผู้อื่นและต้องการทราบข้อมูล
ข่าวสารและต้องการความเพลิดเพลิน สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในเฟซบุ๊กส่วนใหญ่ตอบว่า ใช้สนทนากับเพื่อนและคน
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อื่นๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคม อีกทั้งพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กก็เป็นไปในทางเดียวกันคือ สนทนากับ
เพื่อนสนิทและที่สาคัญคือการสนทนาโดยคาพูดที่สนิทสนมกับเพื่อนที่รู้จักเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดของแม๊คคอมส์และเบค
เกอร์ (Mc Combs and Becker: 1979: 50 – 52) ได้อธิบายว่า คนเรามีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อหรือเปิดรับสื่อมวลชน
แตกต่างกันไป และเหตุผลนั้นทาให้คนเราเลือกที่จะใช้สื่อมวลชนต่างประเภทกัน บางอย่างที่สื่อมวลชนนั้นสามารถตอบสนอง
และสร้างความพอใจให้แก่บุคคลนั้นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความพึงพอใจ อีกทั้งมนุษย์จะมีปฏิกิริยา
โต้ตอบกัน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งหรือมากกว่านั้น ปรกติแล้วบุคคลใน
ระบบจะทาการติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ และเพิกเฉยกับบุคคลอื่นๆ ที่เหลือด้วยเช่นกัน (หากระบบนั้นมีขนาดใหญ่) การไหลของ
การสื่อสารระหว่างบุคคลจึงกลายเป็นรูปแบบที่เรียกว่า “โครงสร้างการสื่อสาร” ( Communication structure) หรือ
“เครือข่าย” (network) สอดคล้องกับวิมลพรรณ อาภาเวท สาวิตรี ชีวะสาธน์และชาญ เดชอัศวนง (2554) ศึกษาพฤติกรรม
การสื่อสารในเฟซบุ๊กพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่วนใหญ่มีการใช้เฟซบุ๊กทุกวัน และมีความ
คาดหวัง การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากและปานกลาง ส่วนใหญ่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วน ใหญ่ ให้ความสาคัญสาหรับ
สังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่เปิดกว้าง เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้ในหลายแง่มุม สามารถค้นหาข้อมูล
และตอบสนองความต้องการได้ง่าย และเป็นการโต้ตอบการสื่อสารกันโดยอิสระ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด มีการใช้ประโยชน์
จากสังคมออนไลน์เพื่อ สนทนา( Chat) กับเพื่อน ค้นหาเพื่อนเก่าหรือหาเพื่อ นใหม่ เพื่อการติดตามข่าวสารที่สนใจและ
เหตุการณ์ต่างๆ และเพื่อรับ – ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดเกมส์ มีความพึงพอใจมากในเรื่องของการได้สนทนา
สนทนา (Chat) โต้ตอบกับเพื่อนหรือผู้ที่ต้องการจะสื่อสารด้วย มีความคล่องตัวสูงหรือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และมี
ความหลากหลายของชุมชนหรือกลุ่มสังคม
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ในครั้งต่อไป ดังนี้
1.ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการศึกษานักศึกษานิยมการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้ผู้พัฒนา เฟซบุ๊ก ควร
ส่งเสริมวิธีการในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาหรือวัยรุ่นให้มากขึ้นโดยการสอดแทรกเอาสาระหรือความรู้ จากวิดีโอหรือสื่อ
ต่างเข้าไปใช้ในเฟซบุ๊ก
2.ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสนทนาและการสื่อสารในการใช้ เฟซบุ๊ก กับกลุ่มตัวอย่างใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น
2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น ทวิสเตอร์ ( twitter)บีทอค(Betalk)หรือ
ไลน์ (Line) เป็นต้น เพื่อนามาศึกษาความแตกต่างและความสนใจของกลุ่มวัยรุ่นต่อพฤติกรรมการใช้มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แก้วเทพ,กิตติ กันภัยและปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล.(2543).มองสื่อใหม่มองสังคมใหม่.กรุงเทพมหานคร.
บริษัทเอดิสัน เพรส โปรดดักส์ จากัด.
จินตนา วัฒฑกโกศล.การใช้ประโยชน์และการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต: การศึกษาเฉพาะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.รายงานโครงการเฉพาะบุคคลมหาบัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จุฑามณี คายะนันทน์.(2554).พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอม
(www.facebook.com).รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
สื่อสารมวลชน.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฐภัทร บทมาตร.(2554).การศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ผู้บริโภคเลือกใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ก(FaceBook).
ในเขตกรุงเทพมหานคร.
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพ็ญทิพย์ จิรพินนุสรณ์.(2539). พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชนและอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสื่อสารมวลชน
คณะนิเทศศาสตร์
วิทวัส เถื่อนทอ. (2543). รูปแบบการสื่อสารที่ปรากฏในบทสนทนาบนเครือข่ายไออาร์ซี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์
หยดน้าฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12) เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแอนิเม ชั่นเสริมการเรียนรู้
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้าสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง
มหัศจรรย์หยดน้าฟ้าสาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 14) ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนหลังจากนาแอนิเมชั่นเสริมการ
เรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้าสาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558จานวน 1 ห้องเรียน60คน โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ( Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แบบ
ประเมินผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้า นเทคนิค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยอดน้าฟ้า สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย เนื้อหาการเกิดฝนและการทาฝนหลวง มีฉากนาเสนอเนื้อเรื่อง70 ฉาก ความยาว 10 นาที ตัว
ละครนามี 2 ตัว ได้แก่ พี่เมฆและน้องน้า การดาเนินเรื่องเป็นแบบสนทนาถาม-ตอบ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า แอนิเมชั่นเสริมการ
เรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศทั้งด้านเนื้อหาและการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบการ์ตูนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูผู้สอนมีความเห็น
ว่าสามารถนามาใช้เป็นตัวอย่างสาหรับนักเรียนได้ดี
ค้าส้าคัญ: แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้, มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
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Abstract
The purposes of this study were to 1) develop an animation for enhancing learning the weather
phenomenon in a topic of miraculous sky drips for Mathayomsuksa 1 students, 2) evaluate a developed
animation by a panel of experts, 3) compare the students’ learning achievement before and after
studying throughadeveloped animation and 4) determine the teacher’s satisfactions after used
adeveloped animation for teaching in the classroom. The sample were 60 Mathayomsuksa 1 students
who registered in the course of Enrichment Science in the second semester of academic year 2016at
Kalayanee Si Thammarat School, Nakorn Si Thammarat Province. They were selected by a cluster random
sampling method. The research tools were 1) the developed animation for enhancing learning the
weather phenomenon in a topic of miraculous sky drips for Mathayomsuksa 1 students, 2) the assessment
forms of contents and techniques, 3) the achievement paper test, and 4)the structured interview. Data
were analyzed by using mean, standard deviation. a t-test statistic, and content analysis.
Results of the study showed that the developed animationfor enhancing learning the weather
phenomenon in a topic of miraculous sky drips for Mathayomsuksa 1 students consistedof 2contents,
there were the emergence of rain and the Royal rain making. It was 70 frames 10minuteslengthand has 2
actors, “P- Meak” and “Nong Nam” follow the storyboard as conversations with questions and answers
between them. The developed animation was evaluated by a panel of experts at a “much” level. The
students’ learning achievement after using the developed animation was higher than that before using
the animation at .01 level of significance. The teacher’s satisfactions of the used a developed animation
that can used in the classroom as well.
Keywords: animation for enhancing learning, miraculous sky drips,Kanlayanee Si Thammarat School
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บทน้า
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญและมีบทบาทในการก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติหรือเรื่อง
ที่เกิดขึ้นทั้งสภาพปัจจุบันและอนาคต มีวิธีการอย่างเป็นระบบใน การหาข้อเท็จจริง อาจใช้วิธีการสังเกต ศึกษา ทดลอง ให้
หลักการและเหตุผลที่สามารถทาให้รู้เห็นหรือสัมผัสได้จริง ซึ่งผลจากการคิดค้นสามารถ
ก่อให้เกิด ทฤษฎีสาหรับนาไป
ประยุกต์ใช้ทาให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้
ตระหนักถึงความสาคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ จึงได้ กาหนดให้ เรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553) และที่แก้ไขเพิ่มเติมการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (มาตรา 24) กล่าวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
โดยที่ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันโลกเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
เครื่องมือในการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผู้สอนจะต้องอาศัยสื่อการสอนเป็นเครื่องมือสาคัญเข้า
มาช่วยเสริมในเนื้อหาสาระเพิ่มความน่าสนใจ ทาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้มากกว่าการจินตนาการของผู้เรียนเอง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning) ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( ปี พ.ศ. 2552
– 2561) ได้สรุปผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี 2542 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552) พบปัญหาที่ต้องเร่ง
ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และสานต่อทางด้านคุณภาพการศึกษา (ข้อ 3.7) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่ยังมีปัญหาการ
ดาเนินการเนื่องจากขาดการพัฒนาเนื้อหาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้สอน ครูและนักเรียน
นาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย ซึ่งในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ( ปี พ.ศ. 2552 – 2561) ได้ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุ 4
คุณภาพ (คุณภาพที่ 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่เรื่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ได้กล่าวถึง การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการศึกษาเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนที่มีครูแนะนาและด้วย
ตนเอง ดังนั้นในการนาสื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสาคัญในการเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ ทักษะ จากผู้สอนสู่ผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถจินตนาจากการได้ยินเสียง การเคลื่อนไหวของภาพที่ได้เห็นได้ดีกว่าการฟังจากผู้สอนอย่างเดียว ดังนั้นจึงควรมี
สื่อที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น สิ่งดึงดูดความสนใจ ช่วยให้เด็กจดจาได้ง่ายและเข้าใจได้เร็ว และ
ช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้
สื่อแอนิเมชั่นเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่
(จรูญพร ปรปักษ์ประลัย , 2548) มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ตัว
การ์ตูนเป็นตัวถ่ายทอดเรื่องราว สีสัน เสียง แสงประกอบการบรรยาย การแสดงทีละฉากตามลาดับจนจบเรื่อง โดยใช้กราฟิก
จากโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ในการคานวณการสร้างภาพ ใช้เป็นสื่อที่น่าสนใจ สามารถถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจได้ง่าย
ซึ่งสามารถนามาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนสร้างเป็นบทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับเด็ก และสามารถจดจา
รายละเอียดได้มากกว่าการท่องจาเป็นตัวหนังสือ ซึ่งการออกแบบการสื่อให้กับเด็กเพื่อดึงดูดความสนใจจะต้องได้รับการ
ตอบสนองในความต้องการของเด็ก เช่น ตัวการ์ตูน เสียงบรรยาย เป็นต้น แอนิเมชั่นจึงถือเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถสร้าง
ความดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่
1 – 6 ตั้งอยู่ตาบล
คลัง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็น
ชุมชนกลางเมือง ที่มีเด็กทั้งในอาเภอและต่างอาเภอเข้ามาเรียนในกลางเมือง เด็กเมื่อเข้าสู่สังคมโรงเรียน เริ่มเข้าสู่การจับกลุ่ม
ในการทากิจกรรม เล่น เรียนด้วยกัน ซึ่งการเรียนส่วนใหญ่ครูจะดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการบรรยายหน้าชั้น
เรียน ทาให้นักเรียนขาดความสนใจ ไม่ตั้งใจเรียน เนื่องจากขาดสิ่งดึงดูดความในใจในการเรียน เป็นปัญหาหลักของการเรียน
การสอนของทุกชั้นเรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องนาวิธีการสอนใหม่ ๆ มาเสริมในการเรียนการ
สอนในแต่ละคาบ เพื่อก่อให้เกิดจุดรวมของสมาธิช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย เป็นพื้นฐานช่วยให้เด็กเตรียมความ
พร้อมในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
จากเหตุผลข้างต้น นับได้ว่าสื่อแอนิเมชั่นเป็นทางเลือกหนึ่งของสื่อการเรียนรู้ ซึ่งน่าจะนามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการนาสื่อแอนิเมชั่นมาใช้เป็นสื่อในการเสริมการเรียนรู้ปรากฎการณ์ทาง
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ลมฟ้าอากาศ โดยใช้ทฤษฎีการเกิดฝนและทฤษฎีการทาฝนหลวง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีความสนใจเรียนมากขึ้น
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง
มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้าสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนหลังจากนาแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง
มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สมมติฐานของการวิจัย
ผู้เรียนที่เรียนด้วยแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แอนิเมชั่นเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งที่ครูสามารถนามาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในวิชาที่ต้องใช้จินตนาการ
เพื่อทาความ เช่น เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตาบลคลัง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จานวน 4 ห้อง โดยมีนักเรียนทั้งหมด
240 คน
2.ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาเอกหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.ครูประจาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตาบลคลัง อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตาบลคลัง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 60 คน
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) จานวน 1 ห้องจากทั้งหมด 4
ห้อง ซึ่งแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนที่คละความสามารถทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ด้วยกันจึงได้นักเรียนจานวน 60 คน
2.ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์จานวน 2 ท่านและเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 2 ท่าน
ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
3.ครูประจาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จานวน 1 ท่าน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
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ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนโดยใช้สื่อแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์
หยดน้าฟ้า
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาของโครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 2(SMGP) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียด
หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ (บัญชา แสนทวี, 2546)
1. บรรยากาศ มีสาระการเรียนรู้แกนกลางหรือสาระเพิ่มเรื่อง ชั้นบรรยากาศ , อุณหภูมิ ความชื้น ความหนาแน่น
ความกดอากาศ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ และการพยากรณ์อากาศ
2. การเกิดเมฆ การเกิดฝน การวัดปริมาณน้าฝนและผลของปริมาณน้าฝนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาสื่อในครั้งนี้ ใช้หลักทฤษฎี 2 ทฤษฎี ดังนี้
1. หลักทฤษฎีการเกิดฝน ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของวัฏจักรน้า เมื่อน้าได้รับความร้อนก็จะระเหยเปลี่ยนสถานะภาพเป็น
ก๊าซที่เรียกว่า ไอน้า ลอยขึ้นสู่บรรยากาศ เมื่อกระทบกับความเย็นก็จะควบแน่นจับตัวเป็นก้อนเมฆ เมื่อก้อนเมฆมีขนาดใหญ่
จนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้ก็จะตกมาเป็นฝน
2. หลักทฤษฎีการทาฝนหลวง การทาฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนาน้าจากฟ้า โดยใช้สารเคมีไปโปรยบนท้องฟ้า
ณ จุดที่มีความชื้นของจานวนเมฆ และสภาพของทิศทางลมประกอบกัน ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดฝนนั้นเกิดจากความร้อนชื้น
ปะทะความเย็น เมื่อมวลอากาศร้อนชื้นที่ระดับผิวนั้นขึ้นสู่อากาศ อุณหภูมิของมวลอากาศจะลดต่าลงมาจนถึงความความสูงที่
ระดับหนึ่งที่ทาให้ไอน้าในมวลอากาศอิ่มตัวจนเกิดขบวนการกลั่นตัวเองของไอน้าในมวลอากาศขึ้นเกิดเป็นฝนตกลงมา
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ไว้ดังนี้
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1 แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
1.1.1 ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 2
(SMGP)
เลือกหน่วยการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ โดยมีเนื้อหาสาระเรื่อง ชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และความหนาแน่น ความกด
อากาศ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ และการพยากรณ์อากาศ และเนื้อหาสาระเรื่อง การเกิดเมฆ การเกิดฝน การวัดปริมาณ
น้าฝน และผลของปริมาณน้าฝนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 ออกแบบสตอรี่บอร์ด(Story board) เรียงร้อยเป็นบทละครด้านการทาฝนหลวง โดยอธิบายเนื้อเรื่อง
ในรูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ เป็นลักษณะถามตอบของตัวละคร 2 ตัว ได้แก่ พี่เมฆ และน้องน้า
1.1.3 ออกแบบฉากและตัวละคร โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator (วสันต์ พึ่งพูลผล, 2556)
1.1.4 บันทึกเสียงบรรยาย โดยใช้โปรแกรม
Nero Wave Editor (สกล คาปันนา, 2554)
1.1.5 ผลิตสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยการนาภาพฉากและตัวละครที่ออกแบบไว้แล้ว ตัดต่อเข้ากับเสียงที่ได้
บันทึก ควบคุมเวลาและกาหนดการเคลื่อนไหวตามสตอรี่บอร์ดที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash (พันจันทร์
ธนวัฒน์เสถียร, 2556)
1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเนื้อหา และสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 2 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหน่วยการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศ จานวน 5 ข้อ และด้านการออกแบบของการนาเสนอเนื้อหาใน
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รูปแบบการ์ตูน จานวน 5 ข้อ วิเคราะห์ความเหมาะสมในการนาเสนอ บทสนทนา การดาเนินเรื่อง การทาวางเค้าโครงเรื่อง
และจัดลาดับของเนื้อเรื่อง โดยแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538) ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
การแปลผลค่าเฉลี่ยของรายการคาถามในแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผู้ประเมินเห็น
ว่าเหมาะสมระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผู้ประเมินเห็น
ว่าเหมาะสมระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.51-3.50 หมายถึง ผู้ประเมิน
เห็นว่าเหมาะสมระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผู้ประเมินเห็น
ว่าเหมาะสมระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผู้ประเมินเห็น
ว่าเหมาะสมระดับน้อยที่สุด
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้า
อากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ท่าน และเทคโนโลยีทางการศึกษา จานวน 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องข้อคาถามรายการประเมินด้านเนื้อหา และด้านการนาเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบการ์ตูน คะแนนแต่ละข้อพิจารณาดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2537)
+1
แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้อง
0
ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้อง
-1 แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้อง
เมื่อ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านมีความเห็นตรงกันว่าข้อคาถามทุกข้อมี
ความสอดคล้อง (+1) ผู้วิจัยไม่ต้องปรับแก้ข้อคาถามจึงพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์จานวน 3 ท่าน ประเมินในแต่ละด้านของแอนิเมชั่นที่พัฒนาขึ้น
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.3.1 กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยวิเคราะห์จากเนื้อหาบทเรียนเรื่อง ชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิ
ความชื้น และความหนาแน่น ความกดอากาศ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศ และเนื้อหาสาระเรื่อง การเกิด
เมฆ การเกิดฝน การวัดปริมาณน้าฝน และผลของปริมาณน้าฝนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
1.3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการตั้งคาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์เป็นชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
1.3.3 นาแบบทดสอบที่ได้สร้างแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จานวน 1 ท่านตรวจสอบเพื่อหาความ
สอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อสอบ ความถูกต้องเหมาะสมของตัวเลือก ตัวลวงพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข
1.3.4 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปทาการทดสอบจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องที่ 2/1 ที่เคย
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 2 (SMGP) หน่วยการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ จานวน 60 คน
1.3.5 นาผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนด้วยวิธี 0-1
(Zero-One Method) ข้อที่ตอบถูกให้คะแนน 1
และข้อที่ตอบผิดให้คะแนน 0 แล้วจึงนาผลการสอบมาวิเคราะห์ความยากง่าย (P) ซึ่งมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และหา
ค่าอานาจจาแนก (r) ซึ่งมีคะแนนไม่ต่ากว่า 0.20 ของแบบทดสอบรายข้อ ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบโดยคัดไว้ 30 ข้อ
1.3.6นาแบบทดสอบที่คัดไว้แล้ว 30 ข้อ ไปทาการทดสอบจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องที่ 2/2
ที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 2 (SMGP) หน่วยการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ จานวน 60 คน และยังไม่เคยใช้ข้อสอบชุดนี้
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เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรKuder-Richardson (KR-20)ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบไม่
ต่ากว่า 0.70 จึงนาไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้
1.3.7 พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง
1.4 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนประจาวิชา โดยใช้ประเด็นคาถามแบบมีโครงสร้าง
2. แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อแอนิเมชั่น(One-Group
Pretest-Posttest Design) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538)
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
กลุ่ม
R
เมื่อ

ทดสอบก่อนเรียน
T1
R
T1
X
T2

การทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

แทน กลุ่มนักเรียนที่ใช้ทดลอง
แทน การทดสอบความรู้ของนักเรียนก่อนเรียน (Pretest)
แทน การเรียนโดยใช้การใช้สื่อแอนิเมชั่นของนักเรียน
แทน การทดสอบความรู้ของนักเรียนหลังเรียน (Posttest)

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยนาแอนิเมชั่นที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 2 (SMGP) ร่วมกับครูผู้สอนประจาวิชา ได้เลือกหน่วยเรียน เรื่องบรรยากาศ และการเกิดเมฆ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตาบลคลัง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จานวน 1 ห้อง 60 คน ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของเนื้อหา และทาความตกลงนักเรียน
3.2 นักเรียนทาข้อสอบวัดผลก่อนเรียน
3.3 ผู้วิจัยเปิดแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หน้าห้องเรียนและต่อผ่านเครื่องขยายเสียง ใช้เวลา 10 นาที
3.4 นักเรียนทาข้อสอบวัดผลหลังเรียน
3.5 ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการนาแอนิเมชั่นใช้ประกอบการเรียนการสอน
โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีประเด็นคาถามแบบมีโครงสร้าง พร้อมการจดบันทึก
3.6 สรุปผลการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1การสรุปผลความคิดเห็นและผลการทาแบบทดสอบสาหรับการวิจัยใช้สถิติบรรยาย ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้คะแนนจากข้อสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยการทดสอบค่า (t-test แบบ dependent sample) (ประคอง กรรณสตู , 2542) สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็น
อิสระต่อกัน
4.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
5. ผลการวิจัย มีดังต่อไปนี้
5.1 ผลการพัฒนาแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า มีจานวน
ฉาก 70 ฉาก ความยาว 10 นาที ใช้ตัวละครในการดาเนินเรื่อง 2 ตัว ได้แก่ “พี่เมฆ” เป็นผู้ให้ความรู้ และ “น้องน้า” ซึ่งจะ
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เป็นผู้ซักถามข้อสงสัย การดาเนินเรื่องเป็นลักษณะการพูดคุยให้ความรู้พร้อมฉากละครเพื่ออธิบายเนื้อหา ตัวละครนาดังแสดง
ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพพี่เมฆและน้องน้าตัวละครนาในแอนิเมชัน
5.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทาง
ลมฟ้าอากาศ
รายการ
1.ด้านเนื้อหา
1.1 ความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา
1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.3 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม
1.4 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะนาไปเป็นสื่อการเรียนรู้
1.5 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เฉลี่ย
2.ด้านการน้าเสนอเนื้อหาในรูปแบบการ์ตูน
2.1 ความเหมาะสมของการนาเสนอ
2.2 บทสนทนาในการ์ตูนใช้วิธีการพากย์เสียง
2.3 ความเหมาะสมของตัวการ์ตูนที่ใช้เป็นตัวหลักในการดาเนินเรื่อง
2.4 ลาดับขั้นตอนของการนาเสนอเนื้อหา
2.5 ภาพการ์ตูนเป็นแบบ 2 มิติ
เฉลี่ย
97

𝒙

𝑺. 𝑫.

ความหมาย

3.67
4.00
4.33
3.67
4.00
3.93

0.58
0.00
0.58
0.58
0.00
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
3.67
4.00
4.33
4.33
4.07

0.00
0.58
0.00
0.58
0.58
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ทั้งด้านเนื้อหาและการ
นาเสนอเนื้อหาในรูปแบบการณ์ตูนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่องมหัศจรรย์หยดน้าฟ้า
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาโดยใช้แอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

𝑥
17.92
23.97

𝑆. 𝐷.

𝑡

2.99
1.95

5.756**

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้แอนิเมชั่นสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
5.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนหลังจากนาแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า พบว่า แอนิเมชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดี ทั้งนี้ยังต้องการให้
พัฒนาเนื้อหาให้มีระดับความเข้มข้นมากขึ้น ปรับปรุงความชัดเจนของเสียงบรรยาย เพิ่มเติมตัวอย่างภาพกราฟิกในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก (Info graphics) (ณิชมน หิรัญพฤกษ์, 2558) เพื่อความน่าสนใจมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการประเมินคุณภาพของแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้าฟ้า
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในด้านเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนออยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน สามารถนาไปสอนเสริมการเรียนรู้เรื่อง ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ เกศอุมา นาควารี
(2555) ซึ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอนแบบบรรยาย รายวิชา
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เรื่องการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ พบว่า การประเมินคุณภาพชุดการสอนจากผู้เชี่ยวชาญโดย
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดี
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ
จานวน 30 ข้อ พบว่า สอดคล้องกับสุดาทิพย์ ชีนะพันธ์ (2558) ซึ่งศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อการสอนการ์ตูนแอนิเมชั่น พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.21 และ 10.07 ตามลาดับและเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อแอนิเมชั่นเสริมการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เรื่อง มหัศจรรย์หยดน้า
ฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งด้านเนื้อหาและด้านการนาเสนอเนื้อหาโดยใช้การ์ตูน พบว่า มีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ควรมีการสนับสนุนให้มีการนาสื่อแอนิเมชั่นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มี
สื่อที่สร้างสรรค์ ดึงดูดความสนใจและทาให้นักเรียนจาได้ง่ายขึ้น
2. ควรมีการจัดอบรมครูผู้สอนในด้านการผลิตสื่อเนมิชั่นด้วยตนเอง หากผู้สอนต้องการพัฒนาสื่อช่วยสอนในเรื่องที่
ยังไม่มีในบทเรียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเสริมทักษะในเนื้อหาอื่น ๆ ที่สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม (Cross-platform)
2. การพัฒนาสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการทางานเป็นทีมของนักเรียนโดยการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน
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การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
Using Project-based Learning to Improve Pre-service Teachers Life Skills
สิริมณี บรรจง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 68 คน ได้มาจากการสุ่มเชิงระบบเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้เป็น
การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 6ด้าน ได้แก่ ทักษะ
การตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอน
แบบโครงงานเป็นฐานและแบบประเมินทักษะชีวิตวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่าวิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทุกด้านของนักศึกษาครูอยู่ในระดับสูง (x=4.18, S.D.=0.37)
คาสาคัญ :ทักษะชีวิต, นักศึกษาครู, วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
Abstract
This research aims to study the life skills of pre-service teachers of department of Early Childhood
Education by using the project-based teaching methods. The data were 68 students who participated in
early childhood education by select specific. There are 6 aspects which using to improve the life skills
self-realization, understating others, decision-making, problem-solving, effective communication, and
interpersonal skills. The results showed that the project-based teaching methods improve life skills of
pre-service teachersin all aspect at high level (x=4.18, S.D.=0.37).
Keywords: Life skills, pre-service teachers, project-based learning
.
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บทนา
สังคมในปัจจุบัน เป็นยุคของเทคโนโลยี การสื่อสารต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงเป็นไปใน
ลักษณะการข้ามวัฒนธรรม อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบก้าวกระโดด ผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เกิด
ขึ้นกับคนรุ่นใหม่ไม่มากก็น้อย เพราะนักศึกษาได้เผชิญสิ่งยั่วยุ มีตัวแบบที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดปัญหาสังคมมากมายดังนั้นจึง
จาเป็นต้องมีการปฏิรูปการเรียนการสอน ให้คนรุ่นใหม่มีทักษะชีวิตที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในปัจจุบัน
และอนาคต
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถเชิงมนุษย์ ประกอบไปด้วยความคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ การตระหนักรู้ในตน รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น มีความสามารถในการจัดการอารมณ์
และความเครียด และมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น (กรมสุขภาพจิต, 2543) ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ทักษะชีวิตเป็น
ความสามารถของบุคคลที่จะคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา ปรับตัวให้มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความ
ต้องการ ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนไป ให้มีสุขภาพดีทั้งกาย ใจ
(นพัสรินทร์ มูลทาทอง, 2556)
การเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกัน ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง
อย่างรอบด้าน ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นมีโอกาสได้ค้นคว้าในสิ่งที่ซับซ้อน ท้าทายหรือในบางครั้งเป็นประเด็นปัญหา
ยุ่งยากที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะ
กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ( Thomas, 1998) งานวิจัยเกี่ยวกับสมองได้ให้
ความสาคัญกับกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ ศักยภาพในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ของนักเรียนจะถูกยกระดับขึ้นเมื่อได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีความหมาย และเมื่อนักเรียนได้รับความช่วยเหลือให้เข้าใจว่าความรู้กับทักษะเหล่านั้นสัมพันธ์กัน
ด้วยเหตุใด เมื่อใดและอย่างไร (Bransford, Brownand Cocking, 2000)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจนาการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบโครงงานเป็นฐานมาใช้พัฒนาทักษะชีวิต ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
โดยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องที่ศึกษา ทักษะการทางาน และการดาเนินชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสาคัญในการ
ดารงชีวิต และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้กาหนดแนวทางการพัฒนาด้วยการพัฒนา
หลักสูตร และปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม ให้ความสาคัญ
กับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน และฝึกฝนความวินัย สร้างนิสัยใฝ่รู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษา ครู ได้รับการ พัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาหรับผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
ระเบียบวิธีวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ชั้นปีที่ 1-4 จานวน 280 คน
กลุ่ม ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 68 คน ได้มาจากการสุ่มเชิงระบบ
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2.
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (
Experiment Research) โดยมีแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case
Studyซึง่ ผู้วิจัยได้ สังเกตเพื่อประเมินทักษะชีวิตของนักศึกษาครู หลังการทดลองใช้วิธีสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 6 ด้าน คือ
ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลดังแบบแผนการวิจัยตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย
กลุ่มทดลอง
E

ก่อนทดลอง

ทดลอง

-

X

หลังทดลอง
O2

เมื่อ
E คือ
กลุ่มทดลอง
X คือ
ทดลองใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
O2คือ การประเมินทักษะชีวิตหลังการทดลอง
3.

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ชนิด คือ
3.1.1 แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
3.1.2 แบบประเมินทักษะชีวิต
3.2 การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยได้พัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
3.2.1 แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยมีขั้นตอนดังนี้
1)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน จากเอกสาร คู่มือ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
2) สร้างแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานโดยมีกระบวนการ 4 ระยะ

ดังนี้คือ
ระยะที่ 1เริ่มต้นโครงงาน นักศึกษาจะร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษามีขั้นตอนดังนี้
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจและกาหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
2. กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนในกลุ่ม การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
3. ศึกษาปัญหาและความต้องการทางการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
ระยะที่ 2ระยะวางแผนโครงงานเป็นช่วงเวลาที่กาหนดจุดประสงค์ว่าต้องการเรียนรู้อะไร
กาหนดขอบเขตเนื้อหาระยะเวลาและวิธีการศึกษา
1. ผู้สอนบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารโครงงาน
2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มวางแผนดาเนินการโครงงาน โดยกาหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์
เนื้อหา ระยะเวลา และกาหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
3. แต่ละกลุ่มประชุมระดมความคิดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละโครงงาน
4. นาเสนอร่างโครงงานในที่ประชุมกลุ่มใหญ่
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5. เสนอโครงงานเพื่อขออนุมัตจิ ากผู้สอน
ระยะที่ 3ดาเนินโครงงานตามที่กาหนดไว้ ที่เน้นระบวนการแก้ปัญหาจัดเป็นหัวใจของการสอน
แบบโครงงานเพราะนักศึกษาจะได้รับข้อมูลใหม่จากประสบการณ์ตรงหรือเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานเพราะนักศึกษาได้สนทนา
พูดคุยกับบุคคล และสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ขณะเดียวกันนักศึกษาสามารถค้นความรู้จากแหล่งข้อมูลรอง (Secondary
Sources) เช่นการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต หรือจากหนังสือ เป็นต้นโดยมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. ประชุมคณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของโครงงาน
2. ดาเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโครงงาน
3. ประชุมติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงงานด้านการประชาสัมพันธ์ การ
รับสมัครผู้เข้าอบรม การเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสาร เป็นต้น
4. ดาเนินการจัดโครงงานครั้งที่ 1
ระยะที่ 4สรุปและนาเสนอโครงงาน ผู้สอนและนักศึกษาร่วมวางแผนสรุปโครงงานเป็นขั้นตอน
การประเมินโครงงาน ทบทวนการปฏิบัติ และวางแผนโครงงานใหม่
1. ผู้สอนและนักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปโครงงาน ทบทวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
2. ดาเนินโครงงานครั้งที่ 2และครั้งที่ 3
3. ผู้สอนและนักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปโครงงาน ทบทวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในการจัดโครงงานใหม่
4. นักศึกษาเขียนรายงานโครงงาน
5. นาเสนอผลโครงงานในที่ประชุมกลุ่มใหญ่
3)นาแผนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(IOC)ตามนิยามเชิงปฏิบัติการ ได้ค่าIOC ระหว่าง 0.67-1.00 สามารถนาไปใช้
4) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5) นาแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐาน ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
6)นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.2 แบบประเมินทักษะชีวิต การพัฒนาและหาคุณภาพแบบแบบประเมินทักษะชีวิตสาหรับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ผู้วิจัยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1)ค้นคว้าเอกสาร ตารา ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินทักษะชีวิตของนักศึกษา และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) สร้างแบบประเมินทักษะชีวิตแบบมาตราส่วนประเมินค่าแต่ละด้าน จานวน 30 ข้อ แต่ละด้าน
ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้
3)การตรวจให้คะแนนของแต่ละพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะชีวิต มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ
ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่า และระดับต่าที่สุด
4) นาแบบแบบประเมินทักษะชีวิต ไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาตามนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามนิยามเชิงปฏิบัติการ (IOC)ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
สามารถนาไปใช้ได้
5) เกณฑ์ในการเทียบระดับคะแนนของแบบประเมินทักษะชีวิต ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนดังนี้คะแนนคาตอบประมาณค่าสาหรับแบบวัดระดับของพฤติกรรม แบ่งเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในระดับสูงมาก
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3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับสูง
2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับต่า
1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับต่าที่สุด
6) ปรับปรุงแบบประเมินตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
7) นาแบบประเมินไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
8)นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูล
4. วิธีดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์
มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ต่อกลุ่มเรียน โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
4.1 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจัยโดยการสุ่มเชิงระบบเป็นกลุ่มทดลอง
4.2 จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ มี
4 ระยะคือระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงงาน ระยะที่ 2 ระยะวางแผนโครงงานระยะที่ 3 ดาเนินโครงงานตามที่กาหนด และระยะที่ 4
สรุปและนาเสนอโครงงาน
4.3เมื่อครบ 12 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยประเมินทักษะชีวิตของนักศึกษาครูโดยใช้แบบประเมินของกลุ่มตัวอย่างเป็น
รายบุคคลหลังทดลอง
4.4 นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินทักษะชีวิตมาวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ประมวลผลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่
5.1 การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบประเมินทักษะชีวิต โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างข้อคาถามกับลักษณะที่ต้องการวัด
5.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) จากแบบประเมินทักษะชีวิตของนักศึกษาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นรายกลุ่ม
5.3 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบ ประเมินทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นรายกลุ่มหลังการทดลอง
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูผู้วิจัยได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิตของนักศึกษาครูรายกลุ่มหลังการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐาน
คะแนน

ทักษะชีวิตของนักศึกษาครู

𝒙µ
4.16
4.30
4.12
4.03
4.13
4.30
4.18

1. ด้านการตระหนักรู้ในตน
2. ด้านการเข้าใจผู้อื่น
3. ด้านการคิดและตัดสินใจ
4. ด้านการแก้ปัญหา
5. ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
รวม
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S.D.
0.43
0.36
0.53
0.48
0.46
0.39
0.37

ความหมาย
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

จากตารางที่ 2 พบว่าทักษะชีวิตของนักศึกษาครูหลังการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน
อยู่ในระดับสูง ( x= 4.18 , S.D.=0.37) โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือทักษะชีวิตด้านการเข้าใจผู้อื่น (
x= 4.30 ,
S.D.=0.36) และด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( x= 4.30, S.D.=0.39) รองลงมาคือด้านการตระหนักรู้ในตน ( x=
4.16, S.D.=0.43) และด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( x= 4.13, S.D.=0.46) ตามลาดับ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว อาจสรุป
ได้ว่าเป็นผลมาจากการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการตระหนักรู้ ในตน
พฤติกรรมทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการตระหนักรู้ในตน
1. นักศึกษาบอกความความถนัด ความสามารถ จุดเด่น ของตนเองได้
2. นักศึกษากล้าแสดงออกทางความคิด การกระทาของตนเองด้วยความมั่นใจ
3. นักศึกษาบอกเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้
4. นักศึกษาบอกจุดด้อยหรือสิ่งที่ควรแก้ไขของตนเองได้
5. นักศึกษารู้สึกมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น
รวม

คะแนน
S.D.
𝑥
4.03
0.52
4.07
0.56
4.15
0.68
4.24
0.63
4.34
0.59
4.16
0.43

ความหมาย
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

จากตารางที่ 3 พบว่าทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ในตน ของนักศึกษาครูหลังการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( x= 4.16, S.D.=0.43) โดยนักศึกษารู้สึกมีคุณค่า มีความภูมิใจในตนเองที่มีประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นด้านการเข้าใจผู้อื่นมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x= 4.34, S.D.=0.59) รองลงมาคือนักศึกษาบอกจุดด้อยหรือสิ่งที่ควรแก้ไข
ของตนเองได้ (x= 4.24, S.D.=0.63) และนักศึกษาบอกเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ (x= 4.15, S.D.=0.68) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการเข้าใจผู้อื่น
พฤติกรรมทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการเข้าใจผู้อื่น
1. นักศึกษายอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
2. นักศึกษาถ่ายทอดความคิด วิธีการทางานให้กับผู้อื่นได้
3. นักศึกษายอมรับความสามารถของเพื่อนว่ามีความสามารถแตกต่างกัน
4. นักศึกษามองเห็นระดับความสามารถของเพื่อนในกลุ่ม
5. นักศึกษารู้จักเพื่อนในห้องแต่ละคนเป็นอย่างดี
รวม

คะแนน
S.D.
𝑥
4.41
0.55
4.04
0.68
4.38
0.55
4.37
0.49
4.31
0.63
4.30
0.36

ความหมาย
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

จากตารางที่ 4 พบว่าทักษะชีวิตด้านการเข้าใจผู้อื่นของนักศึกษาครูหลังการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x= 4.30, S.D.=0.36) โดยนักศึกษายอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด (x= 4.41, S.D.=0.55) รองลงมาคือนักศึกษายอมรับความสามารถของเพื่อนว่ามีความสามารถแตกต่างกัน ( x= 4.38,
S.D.=0.55) และนักศึกษามองเห็นระดับความสามารถของเพื่อนในกลุ่ม (x= 4.37, S.D.=0.49) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการคิดและตัดสินใจ
คะแนน
S.D.
𝑥
3.96
0.61
4.25
0.61

พฤติกรรมทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการคิดและตัดสินใจ

ความหมาย

1. นักศึกษาตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและเหมาะสม
ระดับสูง
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการนาเสนอความคิดเห็นของกลุ่มสม่าเสมอ
ระดับสูง
3. นักศึกษานาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและสร้างผลงานที่มี
4.25
0.68
ระดับสูง
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
4. นักศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาประกอบการพิจารณา วิพากษ์วิจารณ์
4.10
0.65
ระดับสูง
เหตุการณ์หรือข่าวสารต่างๆ
5. นักศึกษาสามารถประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล
4.06
0.67
ระดับสูง
รวม
4.12 0.53
ระดับสูง
จากตารางที่ 5 พบว่าทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการคิดและตัดสินใจหลังการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( x= 4.12, S.D.=0.53) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักศึกษามีส่วนร่วมในการนาเสนอ
ความคิดเห็นของกลุ่มสม่าเสมอ ( x= 4.25, S.D.=0.61)และนักศึกษานาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานและสร้างผลงานที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ( x= 4.25, S.D.=0.68) รองลงมาคือ นักศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆ
แหล่งมาประกอบการพิจารณา วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์หรือข่าวสารต่างๆ ( x= 4.10, S.D.=0.65) และนักศึกษาสามารถ
ประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีเหตุผล (x= 4.06, S.D.=0.67) ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการแก้ปัญหา
พฤติกรรมทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
ด้านการแก้ปัญหา
1. นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้ดี เมื่อมีข้อขัดแย้งกับเพื่อน
2. นักศึกษาใช้วิธีหลากหลายในการแก้ปัญหา
3. นักศึกษาประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่
ถูกต้องในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
4. นักศึกษาสามารถรับรู้ปัญหา สาเหตุ หาทางเลือกและตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
5. นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
ถูกต้องเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
รวม

คะแนน
S.D.
𝒙
4.07
0.61
4.07
0.61

ความหมาย
ระดับสูง
ระดับสูง

4.01

0.66

ระดับสูง

3.99

0.61

ระดับสูง

4.01

0.64

ระดับสูง

4.03

0.48

ระดับสูง

จากตารางที่ 6พบว่าทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการแก้ปัญหา หลังการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( x= 4.03, S.D.=0.48) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน 2 พฤติกรรมคือนักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาได้ดี เมื่อมีข้อขัดแย้งกับเพื่อนและนักศึกษาใช้วิธีหลากหลายในการแก้ปัญหา มีผลการแก้ปัญหาที่เป็นตัวอย่าง แก่
ผู้อื่น (x= 4.07, S.D.=0.61) รองลงมาคือ นักศึกษาประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ( x= 4.01, S.D.=0.66)นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (x= 4.01, S.D.=0.64)และนักศึกษาสามารถรับรู้ปัญหา สาเหตุ หาทางเลือกและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ (x= 3.99, S.D.=0.61) ตามลาดับ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า
เป็นผลมาจากการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
พฤติกรรมทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. นักศึกษาใช้คาพูดให้กาลังใจคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี
2. นักศึกษาพูดชักชวนเพื่อนให้มาร่วมกิจกรรมได้ อย่างง่ายดาย
3. นักศึกษาใช้คาพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความ
รู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ต่าง ๆ
4. นักศึกษาพูดปฏิเสธเพื่อนโดยไม่เสียสัมพันธภาพและเสียน้าใจ
5. นักศึกษามีความสามารถในการขอความช่วยเหลือและเจรจาต่อรอง
ได้เป็นอย่างดี
รวม

คะแนน

ความหมาย

𝑥
4.25
4.03

S.D.
0.61
0.69

4.10

0.58

ระดับสูง

4.13

0.69

ระดับสูง

4.12

0.66

ระดับสูง

4.12

0.46

ระดับสูง

ระดับสูง
ระดับสูง

จากตารางที่ 7 พบว่าทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหลังการใช้วิธีการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( x= 4.12, S.D.=0.46) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือนักศึกษาใช้คาพูดให้
กาลังใจคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี (x= 4.25, S.D.=0.61) รองลงมาคือนักศึกษาพูดปฏิเสธเพื่อนโดยไม่เสียสัมพันธภาพและเสีย
น้าใจ (x= 4.13, S.D.=0.69) และนักศึกษามีความสามารถในการขอความช่วยเหลือและเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี (x= 4.12,
S.D.=0.66) ตามลาดับ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า เป็นผลมาจากการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานช่วยพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
พฤติกรรมทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
1. นักศึกษาสร้างความร่วมมือและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
2. นักศึกษาเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี
3. นักศึกษาใช้ภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
4. นักศึกษารับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่นได้ดี วางตัวได้
ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
5. นักศึกษาแสดงออกถึงความรัก ชื่นชมยินดีต่อความสาเร็จของเพื่อนใน
โอกาสที่เหมาะสม
รวม

คะแนน
S.D.
𝑥
4.38
0.57
4.26
0.51

ความหมาย
ระดับสูง
ระดับสูง

4.19

0.47

ระดับสูง

4.24

0.58

ระดับสูง

4.44

0.58

ระดับสูง

4.30

0.39

ระดับสูง

จากตารางที่ 8 พบว่าทักษะชีวิตของนักศึกษาครูด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหลังการใช้วิธีการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x= 4.30, S.D.=0.39) โดยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือนักศึกษาแสดงออกถึง
ความรัก ชื่นชมยินดีต่อความสาเร็จของเพื่อนในโอกาสที่เหมาะสม ( x= 4.44, S.D.=0.58) รองลงมาคือนักศึกษาสร้างความ
ร่วมมือและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (x= 4.38, S.D.=0.57) และนักศึกษาเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้อื่นได้ดี (x= 4.36, S.D.=0.51) ตามลาดับ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า เป็นผลมาจากการใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู
ผลการวิจัยพบว่าวิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครู ได้โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการ
ตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล อยู่ในระดับสูง (x=4.18, S.D.=0.37)
อภิปรายผล จากการดาเนินการวิจัยเรื่องการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักศึกษาครูมีประเด็นที่น่าสนใจ คือทักษะชีวิตของนักศึกษาครูหลังการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมีพัฒนาการ อยู่ใน
ระดับสูง ทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล อยู่ในระดับสูงแสดงให้เห็นว่า
การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานสามารถช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูได้ ทั้งนี้เพราะวิธีการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน โดยมีหน้าที่แตกต่างกันใน
แต่ละกลุ่ม ทาให้การเรียนมีความหลากหลาย น่าสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน สนุกสนาน ตื่นเต้น มีความกระตือรือร้นใน
การทากิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี ทาให้ได้เรียนรู้เทคนิคที่แปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก
เดิม ทาให้การเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนาวิธีการนี้ไปใช้จัดการเรียนรู้ในอนาคต นอกจากนี้การใช้วิธีการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐาน ทาให้นักศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน เป็นการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมได้อย่างดีการทางาน
เป็นกลุ่มส่งผลให้ผู้เรียนทางานที่ได้รับมอบหมายได้ง่ายกว่าการทางานเป็นรายบุคคล เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มทาให้เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน
ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันทาให้การทางานเป็นทีมเข้มแข็งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สุดาวรรณ เครือพานิช , วงเดือน
สุวรรณศิริ และดวงใจ บุญยะภาส (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์ พบว่า การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
ค่าย เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักศึกษาได้ ลงมือปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่สนุกสนาน สอดคล้อง
กับความสนใจของผู้เรียน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองทาให้นักศึกษา คิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาเป็น
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงเนตร ธรรมกุล, วนิดา ตันเจริญรัตน์ และพูลทรัพย์ ลาภเจียม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
ผลของการจัดการเรียนแบบโครงงานต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตทั้งทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม
ทักษะด้านความรู้และทักษะทางปัญญาผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้ พบว่านักศึกษามีคะแนนทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะด้านความรู้และทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเรียนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนแบบโครงงาน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( t = -.324, p >
.05) และ 3) คะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของนักษึกษาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ต้องรักจิตรบรรเทา (2552) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่
ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตค่าเฉลี่ยคะแนนแบบวัดทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาโดยรวมที่ได้
จากผลการวัดก่อนการทดลองหลังการทดลองในกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันโดยมีคะแนนทักษะชีวิตหลังทดลองสูงกว่าก่อน
ทดลอง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านอื่นๆตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดย
การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานหรือค่ายการเรียนรู้อื่นๆ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูแต่ละชั้นปี
3. ควรศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในการพัฒนาทักษะชีวิตหรือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน สาหรับเป็นเครื่องมือให้ครูที่ปรึกษา
และครูแนะแนวใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาและวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
สังเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิควิธีการทาเหมืองข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Classification) และอัลกอริทึมต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree)พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนถูกจาแนกออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางการเรียน ด้าน
สุขภาพกาย ด้านครอบครัว เศรษฐกิจ ด้านการติดยาเสพติด ด้านความปลอดภัย และด้านพฤติกรรมทางเพศ และจาแนก
ระดับของพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละด้านออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปกติ เสี่ยง และมีปัญหาผลการวิจัยพบว่าแบบคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการจาแนกพฤติกรรมของนักเรียนในระดับทั่วไปซึ่งเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อยอดการสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, พฤติกรรมเสี่ยง, เหมืองข้อมูล, การแบ่งกลุ่มข้อมูล, ต้นไม้ตัดสินใจ
Abstract
This research aims to develop a screening guideline for student risk behavior. Class teacher to
consider and analyzes student behaviors in the Student Counseling System. The data is synthesized using
Data Mining Technique, which consists of Classification Technique and Decision Tree Algorithm. The
student risk behaviors are classified into six categories, which consist of Learning Ability, Physical Health,
Family Economics, Addiction, Safety and Sexual Behavior. After that, it can classify risk behaviors into
three levels, which are Normal, Risk, and Problem. The research found that the screening guideline can be
used as a based guideline to classify student risk behaviors. This will be a direction to develop effective
tool in the future.
Keywords : Student Counseling System, Risk Behavior, Data Mining, Classification, Decision Tree
บทนา
ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากผลการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2550 พบว่าปัญหาสาคัญ ของเด็กและเยาวชน ที่จาเป็นต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนมี 9 ปัญหา ได้แก่ 1) ปัญหาด้านยาเสพติด พบว่า เด็กและเยาวชนมีการเสพยาบ้า สารระเหย กัญชา และ 4 X100
2) ปัญหาด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความฟุ้ งเฟ้อ การแต่งกาย ติดเกม ขาดวินัย ความรับผิดชอบไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง
ขาดความร่วมมือกับชุมชน ไม่มีพลังเยาวชน และขาดจิตสานึก 3) ปัญหาด้านการศึกษา พบว่า เด็กและเยาวชนขาดเรียน
ออกกลางคัน หนีเรียน ไม่ เรียนต่ อในระดับสูง ยากจน ไม่มีทุนศึกษาต่อ เรียนจบแล้วไม่มีงานทา
4) ปัญหาทางเพศ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า มีการค้าประเวณี เกิดปัญหาท้องไม่มีพ่อ 5) ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม พบว่า เด็กและ
เยาวชนมีนิสัย กิริยามารยาทก้าวร้าว ขาดความเคารพเชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
6) ปัญหาการใช้
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เวลาว่าง เด็กและเยาวช นใช้เวลาว่างในการเล่นเกม ติดเพื่อน มั่วสุม เล่นการพนัน ดื่มสุรา ติดบุหรี่ และอื่น ๆ 7) ปัญหา
การก่ ออาชญากรรม มีการทะเลาะเบาะแว้ง ยกพวกตีกัน ลักขโมย ปล้นจนถึง ขั้นการข่มขืน 8) ปัญหาครอบครั ว พบว่า
ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ครอบครัวเปราะบาง แตกแยกขาดความอบอุ่น 9) ปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานเด็ก
การค้าประเวณี และอื่น ๆ นับได้ว่าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีจานวนมากและมีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติไปโดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่บ่มเพาะการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนควรตระหนักและให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติ
ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุขและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งถูกกาหนดไว้เป็นข้อปฏิบัติ
ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พุทธศักราช 2545
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่ง
เป็นกระบวนการดาเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน (กรมสุขภาพจิต, 2548) ขั้นตอนการคัดกรอง
พฤติกรรมนักเรียนจาแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาโดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่านมา สถานศึกษาแต่ละแห่งกาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานที่สอดคล้องกับคู่มือ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสุขภาพจิต โดยดาเนินการวิเคราะห์และสรุปผลพฤติกรรมของผู้เรียนครอบคลุมข้อมูล
พื้นฐานจานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางการเรียน สุขภาพ ครอบครัวและเศรษฐกิจ ยาเสพติด และความปลอดภัย
ทั้งนี้สถานศึกษากาหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของสถานศึกษา ปัจจุบัน
สถานศึกษาให้ความสาคัญในการนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนและบุคลากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน รวมทั้งกระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมขั้นตอนการดาเนินงานของครูที่ปรึกษาในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีดังนี้
1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. คัด กรองนัก เรียน

กลุ่มปกติ

3. ส่งเสริมนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มมีปัญหา

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมดีขึ้น
หรือไม่

ดูแลต่อเนื่อง

5. ส่งต่อ
(ภายใน : ครูแนะแนว ครูระดับต่อเนื่องหรือครูอื่น ๆ
ในโรงเรียน)

รูปภาพที่ 1 กระบวนการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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1. กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พิจารณาด้านความสามารถทางการเรียน, สุขภาพกาย และจิตใจ, สภาพ
ครอบครัวนักเรียน สารเสพติด ความปลอดภัย และด้านอื่น ๆ เช่น ด้านเพศ โดยครูที่ปรึกษาใช้วิธีการสังเกตและสอบถาม
พฤติกรรมของนักเรียน
2. กระบวนการคัดกรองนักเรียน เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จาแนกนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปกติ, เสี่ยง และมีปัญหา
3. กระบวนการส่งเสริมนักเรียน เมื่อครูที่ปรึกษาพิจารณาระดับพฤติกรรมนักเรียน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมนักเรียนทุกกลุ่ม เช่น การจัดกิจกรรมโฮมรูม และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
4. กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นกระบวนการที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และมี
ปัญหา วิธีการที่ครูที่ปรึกษาควรปฏิบัติ เช่น การให้การปรึกษาเบื้องต้น และการประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อ
การจัดกิจกรรมสาหรับการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน เช่น กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง เป็นต้น
5. กระบวนการส่งต่อ ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง และมีปัญหา
ต้องประสานงานหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน เช่น ครูฝ่ายแนะแนว ฝ่ายปกครอง ครูประจาวิชา และครูพยาบาล
เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เช่น โรงพยาบาล และสถานบาบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น (กรมสุขภาพจิต, 2546)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และสังเหคราะห์ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน จานวน 6 ด้าน โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่ม
(Classification) ในกระบวนการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) เมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแผนผังต้นไม้
(Decision Tree) จะถูกแปรผลและนาไปสร้างเครื่องมือคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการทาเหมืองข้อมูล
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาเครื่องมือคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโดยนาเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน จานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางการเรียน ด้านสุขภาพกาย
ด้านครอบครัว เศรษฐกิจ ด้านการติดยาเสพติด ด้านความปลอดภัย และด้านพฤติกรรมทางเพศ
โดยจาแนกกลุ่มของ
พฤติกรรมดังกล่าวออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปกติ เสี่ยง และมีปัญหา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จานวน 400 คน
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลนักเรียน และแบบรายงานผลการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง
ของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาข้อมูลมาผ่านกระบวนการทาเหมืองข้อมูล ซึ่งขั้นตอนการสร้างแบบคัดกรองพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียนได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล (CRISP-DM : Cross Industry Standard Process for Data
Mining) (Alex A. F., 2009) ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนการเข้าใจปัญหา (Problem Understanding) การเตรียมข้อมูล
(Data Preprocessing) การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) และการสร้างแบบคัดกรอง (Guideline Development)
ขั้นตอนการสร้างแบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนแสดงดังรูปที่ 2
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การเข้าใจปัญหา
ฐานข้อมูล

การเตรียมข้อมูล

(Classification)

การทาเหมืองข้อมูล
แบบคัดกรอง
การสร้างแบบคัดกรอง

รูปที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าใจปัญหา
ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อจาแนก
และระบุรายละเอียดของข้อมูลที่จะนามาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแบบคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน ซึ่งจากการศึกษา
ค้นคว้าได้จาแนกพฤติกรรมของนักเรียนออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางการเรียน ด้านสุขภาพกาย
ด้านครอบครัว เศรษฐกิจ ด้านการติดยาเสพติด ด้านความปลอดภัย และด้านพฤติกรรมทางเพศ แต่ละด้านจาแนกระดับ
พฤติกรรม ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปกติ เสี่ยง และมีปัญหา โดยอ้างอิงการจาแนกด้านและระดับของพฤติกรรมจาก
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมข้อมูล
ระบุรายละเอียดของพฤติกรรมแต่ละด้านในลักษณะของคีย์เวริ์ด เช่น ขาดเรียน (Absent) ผลการเรียน (Grade)
การบ้าน (Homework) เป็นต้น เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลนักเรียนและเอกสารผลการคัดกรอง
พฤติกรรมนักเรียน นาข้อมูลดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์โดยอ่านและแยกแยะข้อมูล เพื่อระบุเป็นรายละเอียดแต่ละด้านใน
รูปแบบของฟิวด์หรือคอลัมน์ลงในโปรแกรม Microsoft Excel จากนั้นจึงวางแผนและเลือกเทคนิควิธีการขุดค้นความรู้ตาม
หลักของการทาเหมืองข้อมูล ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแบบ
แผนผังต้นไม้

รูปที่ 3 การระบุข้อมูลรายละเอียดพฤติกรรมนักเรียนแต่ละด้านลงในโปรแกรม Microsoft Excel
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ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือ
นาข้อมูลที่เตรียมไว้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเหมืองข้อมูล
(Weka) สร้างแผนผังต้นไม้ตัดสินใจ
จานวน 6 แผนผัง โดยระบุเทคนิคและอัลกอริทึมที่ใช้ในการประมวลผล
ขั้นที่ 4 การนาไปใช้
แปลความหมายจากแผนผังต้นไม้จานวน
6 แผนผัง ที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการทาเหมืองข้อมูลในขั้นตอนที่ 3
และจัดให้อยู่ในรูปของแบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนซึ่งครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวเข้าใจได้ง่าย และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบและคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลการวิจัย
จากการแปลความหมายของข้อมูลในแผนผังต้นไม้ตัดสินใจ จานวน 6 แผนผัง และนามาสร้างแบบคัดกรองพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวประกอบการตัดสินใจจาแนกกลุ่มพฤติกรรมนักเรียนซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) พฤติกรรมด้านความสามารถทางการเรียน
การคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนด้านความสามารถทางการเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนใน
ชั้นเรียน (ความตั้งใจเรียน), อัตราการขาด ลา มาสาย และผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ของนักเรียนเป็นหลัก รายละเอียดของ
พฤติกรรมด้านความสามารถมีดังต่อไปนี้

รูปที่ 4 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านความสามารถทางการเรียน
ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านความสามารถ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 1

114

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ตารางที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านความสามารถทางการเรียน
ปกติ
กลุ่มที่ 1: นักเรียนตั้งใจเรียน, ไม่เคย
ขาด ลา มาสาย, เกรดเฉลี่ย 2.00 2.99
กลุ่มที่ 2: นักเรียนตั้งใจเรียน, ไม่เคย
ขาด ลา มาสาย ,เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่
3.00 ขึ้นไป
กลุ่มที่ 3: นักเรียนตั้งใจเรียน ขาด ลา
มาสายเป็น บางครั้ง เกรดเฉลี่ย
2.00 -2.99
กลุ่มที่ 4: นักเรียนตั้งใจเรียน, ขาด
ลา มาสายเป็น บางครั้ง, เกรดเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

เสี่ยง
กลุ่มที่ 1: นักเรียนตั้งใจเรียน ไม่เคย
ขาด ลา มาสาย, เกรดเฉลี่ย ต่ากว่า
2.00
กลุ่มที่ 2: นักเรียนตั้งใจเรียน ขาด ลา
มาสายเป็น บางครั้ง, เกรดเฉลี่ย ต่า
กว่า 2.00
กลุ่มที่ 3: นักเรียนตั้งใจเรียน, ขาด ลา
มาสาย เป็นประจา
กลุ่มที่ 4: นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน, ขาด
ลา มาเป็นบางครั้ง, เกรดเฉลี่ย
2.00 -2.99

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1: นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ขาด
ลา มาสาย เป็นบางครั้ง, เกรดเฉลี่ย
ต่ากว่า 2.00
กลุ่มที่ 2: นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนขาด ลา
มาสายเป็นประจา

2) พฤติกรรมด้านสุขภาพ
การคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนด้านสุขภาพ พิจารณาเฉพาะด้านสุขภาพกายซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้าน
การมองเห็น (สายตา) ความแข็งแรงของร่างกาย โรคประจาตัว อัตราการเจ็บป่วยเป็นหลัก รายละเอียดของพฤติกรรม
ด้านสุขภาพกายมีดังต่อไปนี้

รูปที่ 5 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านสุขภาพ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
ปกติ
กลุ่มที่ 1 : สายตาปกติ, ร่างกาย
แข็งแรง, ไม่เจ็บป่วย

เสี่ยง
กลุ่มที่ 1 : สายตาปกติ, ร่างกาย
แข็งแรง, เจ็บป่วยบ่อย
กลุ่มที่ 2 : สายตาปกติ, ร่างกายไม่
แข็งแรง
กลุ่มที่ 3 : สายตาปกติ, ร่างกายไม่
แข็งแรง, มีโรคประจาตัว

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1 : สายตาปกติ, แต่ร่างกายไม่
แข็งแรง, มีโรคประจาตัว,เจ็บป่วยบ่อย
กลุ่มที่ 2 : สายตาไม่ปกติ

3) พฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจ
การคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนด้านครอบครัว เศรษฐกิจพิจารณาจากปัจจัยด้านสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานภาพของผู้ปกครอง สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ค่าใช้จ่ายการเรียนและการดารงชีวิตของ
นักเรียนซึ่งมีผลต่อการทางานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน รายละเอียดของพฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้

รูปที่ 6 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจ
ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านครอบครัว เศรษฐกิจ
ปกติ
เสี่ยง
กลุ่มที่ 1 : ครอบครัวอบอุ่น, ไม่มี
กลุ่มที่ 1: ครอบครัวอบอุ่น, พ่อแม่อยู่
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
ด้วยกัน,นักเรียนต้องช่วย
กลุ่มที่ 2 : ครอบครัวอบอุ่น, พ่อแม่ ครอบครัวหารายได้ระหว่างเรียน
อยู่ด้วยกันนักเรียนไม่ได้ทางานหลัง
เลิกเรียน
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กลุ่มที่ 1 : ครอบครัวมีปัญหา
กลุ่มที่ 2 : นักเรียนมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ,
ครอบครัวมีปัญหา
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4) พฤติกรรมด้านการติดยาเสพติด
การคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน ด้านการติดยาเสพติด พิจารณาจากปัจจัยด้านการคบเพื่อนของนักเรียน,
พฤติกรรมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด เช่น อาการเก็บกด และชอบอยู่ตัวคนเดียว ตลอดจนการพิจารณาด้าน
สุขภาพของนักเรียนร่วมด้วย รายละเอียดของพฤติกรรมด้านการติดยาเสพติดมีดังต่อไปนี้

รูปที่ 7 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านการติดยาเสพติด
ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านการติดยาเสพติด แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านการติดยาเสพติด
ปกติ
เสี่ยง
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนไม่คบเพื่อนติด
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนไม่คบเพื่อนติดยา,
ยาเสพติด, ร่าเริงแจ่มใส ไม่เก็บกด
เก็บกด,ชอบอยูค่ นเดียว
กลุ่มที่ 2 : นักเรียนไม่เสพยาเสพติด,
คบเพื่อนติดยา

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1: นักเรียนคบเพื่อนติดยาเสพติด

5) พฤติกรรมด้านความปลอดภัย
การคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน ด้านความปลอดภัย พิจารณาจากปัจจัยด้านประวัติการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนเป็นหลัก, พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดารงชีวิต เช่น การแต่งกายที่ล่อแหลม ลักษณะที่อยู่อาศัย บุคคลที่
อาศัยอยู่ด้วย และการเดินทางมาโรงเรียน เป็นต้น รายละเอียดของพฤติกรรมด้านความปลอดภัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 8 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
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ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านความปลอดภัย แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ปกติ
กลุ่มที่ 1: นักเรียนไม่มีประวัติการ
ทะเลาะวิวาท,แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย,เดินทางมาโรงเรียนด้วย
รถโดยสายและเดิน

เสี่ยง
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนไม่มีประวัติ
การทะเลาะวิวาท, แต่งกายล่อแหลม,
ขับรถมอเตอร์ไซต์มาโรงเรียน
กลุ่มที่ 2: พักอยู่หอพัก หรือพักอยู่กับ
ญาติ

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนมีประวัติการ
ทะเลาะวิวาท, ชอบแต่งกายล่อแหลม

6) พฤติกรรมด้านพฤติกรรมทางเพศ
การคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน ด้านพฤติกรรมทางเพศ พิจารณาจากปัจจัยด้านพฤติกรรมลักษณะชู้สาว
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และปัจจัยที่มีผลต่อการตังครรภ์ซึ่งต้องสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สุขภาพทางกายและ
พฤติกรรมภายนอกอื่น ๆ ที่นักเรียนแสดงออก รายละเอียดของพฤติกรรมด้านพฤติกรรมทางเพศมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 9 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมทางเพศ
ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมทางเพศ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศ
ปกติ
กลุ่มที่ 1: นักเรียนไม่มีพฤติกรรม
ในลักษณะชู้สาว, ไม่เบี่ยงเบน
ทางเพศ

เสี่ยง
กลุ่มที่ 1: นักเรียนมีพฤติกรรมใน
ลักษณะชู้สาว,เบี่ยงเบนทางเพศ
กลุ่มที่ 2 : นักเรียนมีแฟนต่างเพศ,ไม่
ตั้งครรภ์

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนตั้งครรภ์

สรุปและอภิปรายผล
การสร้างแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลซึ่งในงานวิจัยนี้เน้นการ
สังเคราะห์แบบวัดจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจโดยจาแนกตามพฤติกรรม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางการเรียน
สุขภาพกาย ครอบครัวและเศรษฐกิจ การติดยาเสพติด ความปลอดภัย และด้านพฤติกรรมทางเพศเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการ
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วิจัยมาจากฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งพฤติกรรมบางอย่างอาจไม่ครอบคลุมพฤติกรรมของเพศชาย เช่น
ลักษณะพฤติกรรมด้านชู้สาวหญิงกับหญิง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังพบว่าการคัดกรองพฤติกรรมบางด้านจาเป็นต้องใช้ข้อมูล
พฤติกรรมด้านอื่น ๆ มาพิจารณาร่วมด้วย เช่น การคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้านการติดยาเสพติด จาเป็นต้องพิจารณา
พฤติกรรมด้านสุขภาพร่วมด้วยเพราะหากนักเรียนมีสุขภาพกายผิดปรกติอาจเป็นผลมาจากการใช้สารเสพติด เป็นต้น ข้อมูลที่
ได้จากการสังเคราะห์เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ซึ่งขั้นตอนการดังกล่าวนับเป็นขั้นตอนสาคัญในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสามารถระบุและยืนยันพฤติกรรมของ
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและถูกบริบทของสถานศึกษาจะทาให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา กากับ
ดูแล เผ้าระวัง ติดตามนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในขณะเดียวกันโรงเรียนสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษหรือมีศักยภาพสูงให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนซึ่งสอดคล้องกับการหลักการจัด
การศึกษาชาติที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช
2545 ที่กาหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
ข้อเสนอแนะ
แบบคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนที่สังเคราะห์ได้ยังขาดความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหาเนื่องจากสังเคราะห์จาก
ฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนหญิงล้วน และขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ การพัฒนาแบบคัดกรองในขั้นตอน
ต่อไป คือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดโดยผู้เชียวชาญ ตลอดจนการนาไปทดลองใช้และปรับผลลัพธ์จนได้
ตามเกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนาไปสู่การสร้างเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมบนมือถือ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนสาหรับเป็นเครื่องมือให้ครูที่ปรึกษา
และครู แ นะแนวใช้ ประกอบการตัด สิ นใจพิ จารณาและวิ เ คราะห์ พ ฤติ กรรมนั กเรี ยนในระบบดู แ ลช่ วยเหลื อนั กเรี ย น การ
สังเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิควิธีการทาเหมืองข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Classification) และอัลกอริทึมต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนถูกจาแนกออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางการเรียน,
สุขภาพกาย, ครอบครัว เศรษฐกิจ, การติดยาเสพติด, ความปลอดภัย และพฤติกรรมทางเพศ และจาแนกระดับของพฤติกรรม
เสี่ยงแต่ละด้านออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปกติ เสี่ยง และมีปัญหา ผลการวิจัยพบว่าแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการจาแนกพฤติกรรมของนักเรียนในระดับทั่วไปซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, พฤติกรรมเสี่ยง, เหมืองข้อมูล, การแบ่งกลุ่มข้อมูล, ต้นไม้ตัดสินใจ
Abstract
This research aims to develop a screening guideline for student risk behavior. Class teacher to
consider and analyzes student behaviors in the Student Counseling System. The data is synthesized using
Data Mining Technique, which consists of Classification Technique and Decision Tree Algorithm. The
student risk behaviors are classified into six categories, which consist of Learning Ability, Physical Health,
Family Economics, Addiction, Safety and Sexual Behavior. After that, it can classify risk behaviors into
three levels, which are Normal, Risk, and Problem. The research found that the screening guideline can be
used as a based guideline to classify student risk behaviors. This will be a direction to develop effective
tool in the future.
Keywords: Student Counseling System, Risk Behavior, Data Mining, Classification, Decision Tree
บทนา
ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากผลการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2550 พบว่าปัญหาสาคัญของเด็กและเยาวชนที่จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนมี 9
ปัญหา ได้แก่ 1) ปัญหาด้านยาเสพติด พบว่า เด็กและเยาวชนมีการเสพยาบ้า สารระเหย กัญชา และ 4X100 2) ปัญหาด้าน
พฤติกรรม ได้แก่ ความฟุ้งเฟ้อ การแต่งกาย ติดเกม ขาดวินัย ความรับผิดชอบ ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง ขาดความร่วมมือกับ
ชุมชน ไม่มีพลังเยาวชน และขาดจิตสานึก 3) ปัญหาด้านการศึกษา พบว่ า เด็กและเยาวชนขาดเรี ยน ออกกลางคัน หนีเรียน
ไม่เรียนต่อในระดับสูง ยากจน ไม่มีทุนศึกษาต่อ เรียนจบแล้วไม่มีงานทา 4) ปัญหาทางเพศการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

110

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

พบว่า มีการค้าประเวณี เกิดปัญหาท้องไม่มีพ่อ 5) ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม พบว่า เด็ กและเยาวชนมีนิสัย กิริยามารยาท
ก้าวร้าว ขาดความเคารพเชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 6) ปัญหาการใช้เวลาว่าง เด็ กและเยาวชนใช้เวลา
ว่างในการเล่นเกม ติดเพื่อน มั่วสุม เล่นการพนัน ดื่มสุรา ติดบุหรี่ และอื่น ๆ 7) ปัญหาการก่ออาชญากรรม มีการทะเลาะเบาะ
แว้ง ยกพวกตีกนั ลักขโมย ปล้นจนถึงขั้นการข่มขืน 8) ปัญหาครอบครั วพบว่า ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ครอบครั ว
เปราะบาง แตกแยก ขาดความอบอุ่น 9) ปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานเด็ก การค้าประเวณี และอื่น ๆ นับได้ว่าประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีจานวนมากและมีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติไปโดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่บ่มเพาะการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนควรตระหนักและให้ความสาคัญกับการแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้ผู้ เรียน เรียนรู้อย่างมี
ความสุ ขและเต็มตามศักยภาพซึ่งถู กกาหนดไว้เ ป็นข้อปฏิบั ติใ นพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่ง เป็นกระบวนการดาเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน (กรมสุขภาพจิต, 2548) ขั้นตอนการคัดกรอง
พฤติ กรรมนั กเรียนจาแนกนักเรีย นออกเป็น 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ มปกติ กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่ มมี ปัญหา เพื่อเข้ าสู่กระบวนการ
สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาโดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ ผ่านมา สถานศึกษาแต่ละแห่ง กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานที่สอดคล้องกับคู่มือ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสุขภาพจิต โดยดาเนินการวิเคราะห์และสรุปผลพฤติกรรมของผู้เรียนครอบคลุมข้อมูล
พื้นฐานจานวน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้านความสามารถทางการเรีย น, สุข ภาพ, ครอบครั วและเศรษฐกิจ, ยาเสพติ ด และความ
ปลอดภัย ทั้งนี้สถานศึกษากาหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของสถานศึกษา ปัจจุบัน
สถานศึกษาให้ความสาคัญในการนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนและบุคลากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน รวมทั้งกระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมขั้นตอนการดาเนินงานของครูที่ปรึกษาในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีดังนี้
1. 



2.

3.











4.


5.
(

: 


  )

 

รูปภาพที่ 1 กระบวนการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
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1. กระบวนการรู้จักนักเรี ยนเป็นรายบุค คล พิจารณาด้ านความสามารถทางการเรี ยน, สุ ขภาพกาย และจิต ใจ,
สภาพครอบครัวนักเรียน, สารเสพติด, ความปลอดภั ย และด้านอื่น ๆ เช่น ด้านเพศ โดยครู ที่ปรึกษาใช้ วิธีการสังเกตและ
สอบถามพฤติกรรมของนักเรียน
2. กระบวนการคัดกรองนักเรียน เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จาแนกนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปกติ, เสี่ยง และมีปัญหา
3. กระบวนการส่ งเสริ มนั กเรี ย น เมื่ อครู ที่ ป รึ กษาพิ จารณาระดั บ พฤติกรรมนั กเรี ย น ต้ องจั ด กิ จกรรมส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมนักเรียนทุกกลุ่ม เช่น การจัดกิจกรรมโฮมรูม และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรี ยน
4. กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นกระบวนการที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และมี
ปัญหา วิธีการที่ครูที่ปรึกษาควรปฏิบัติ เช่น การให้การปรึกษาเบื้องต้น และการประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อ
การจั ดกิ จกรรมส าหรับ การป้ องกันและช่ วยเหลือแก้ ไขปัญ หานักเรี ยน เช่น กิ จกรรมในห้ องเรี ยน กิ จกรรมเสริ มหลักสูต ร
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง เป็นต้น
5. กระบวนการส่งต่อ ในกรณีที่ครูที่ป รึกษาไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง และมี
ปัญหา ต้องประสานงานหน่ วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน เช่น ครูฝ่ายแนะแนว ฝ่ายปกครอง ครูประจาวิชา และครู
พยาบาล เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เช่น โรงพยาบาล และสถานบาบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น (กรมสุขภาพจิต,
2546)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน โดย
สั ง เคราะห์ เ ครื่ อ งมื อการวั ด จากแผนผั ง ต้ น ไม้ พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งนั ก เรี ย นวั ย รุ่ นที่ สั ง เคราะห์ ไ ด้ จากกระบว นการแบ่ ง กลุ่ ม
(Classification) ของการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคนิควิธีการทาเหมือง
ข้อมูล
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ประยุกต์ขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล (CRISP-DM: Cross
Industry Standard Process for Data Mining) (Alex A. F., 2009) ประกอบไปด้วย การเข้าใจปัญหา (Problem
Understanding), การเตรี ย มข้ อมูล (Data Preprocessing), การพั ฒ นาเครื่ องมื อ (Development) และการนาไปใช้
(Deployment) ขั้นตอนการสังเคราะห์เครื่องมือแสดงดังรูปที่
การเข้าใจปัญหา

การเตรียมข้อมูล

ฐานข้อมูล

การพัฒนาเครื่องมือ

(Classification)

การนาไปใช้

รูปที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
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ขั้นตอนที่ 1 การเข้าใจปัญหา
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจาแนก
พฤติกรรมของนักเรียนออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางการเรียน, สุขภาพกาย, ครอบครัว เศรษฐกิจ, การติดยา
เสพติด, ความปลอดภัย และพฤติกรรมทางเพศ แต่ละด้านจาแนกระดับพฤติกรรม ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปกติ เสี่ยง
และมีปัญหา
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมข้อมูล
วางแผนและออกแบบเทคนิ ค วิ ธี การขุ ด ค้ น ความรู้ ต ามหลั กของการท าเหมื องข้ อมู ล และรวบรวมข้ อมู ล จาก
ฐานข้อมูลนักเรียน นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์และจาแนกข้อมูลตามวิธีการจัดกระทาข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ ในงานวิจัยนี้ใช้
เทคนิคการแบ่งกลุ่ม (Classification) ซึ่ งเป็นการจาแนกข้อมู ลโดยมีกฎเกณฑ์ที่ชั ดเจน (ระดับพฤติ กรรมปกติ เสี่ย ง และมี
ปัญหา) และใช้อัลกอริทึมในการประมวลผลแบบต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือ
นาข้อมูลที่จัดกระทามาประมวลผลเพื่อสร้างแผนผังต้นไม้ตัดสินใจ จานวน 6 แผนผัง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
(Weka) สาหรับการทาเหมืองข้อมูลประมวลผลข้อมูลตามแบบแผนที่ได้กาหนดไว้ และปรับแผนผังต้นไม้ตัดสินใจและข้อมูล
ตามกระบวนการทาเหมืองข้อมูล
ขั้นที่ 4 การนาไปใช้
ในขั้นตอนนี้เป็นการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้จานวน 6 แผนผัง ที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการทาเหมือง
ข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 และจัดให้อยู่ในรูปของแบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนซึ่งครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวสามารถนาไปใช้
เป็นเครื่องมือตรวจสอบและคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลการวิจัย
จากการแปลความหมายของข้อมูลในแผนผังต้นไม้ตัดสินใจ จานวน 6 แผนผัง และนามาสร้างแบบคัดกรองพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียนเพื่อเป็ นเครื่องมือครูที่ปรึ กษาและครูแ นะแนวประกอบการตัดสินใจจาแนกกลุ่ มพฤติ กรรมนั กเรีย น ซึ่ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) พฤติกรรมด้านความสามารถทางการเรียน
การคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนด้านความสามารถทางการเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนใน
ชั้นเรียน (ความตั้งใจเรียน), อัตราการขาด ลา มาสาย และผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ของนักเรียนเป็นหลัก รายละเอียดของ
พฤติกรรมด้านความสามารถมีดังต่อไปนี้

รูปที่ 3 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านความสามารถทางการเรียน
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ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านความสามารถ แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านความสามารถทางการเรียน
ปกติ
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนตั้งใจเรียน, ไม่เคย
ขาด ลา มาสาย, เกรดเฉลี่ย 2.00 2.99
กลุ่มที่ 2 : นักเรียนตั้งใจเรียน, ไม่เคย
ขาด ลา มาสาย ,เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่
3.00 ขึ้นไป
กลุ่มที่ 3 : นักเรียนตั้งใจเรียน ขาด
ลา มาสายเป็น บางครั้ง เกรดเฉลี่ย
2.00 -2.99
กลุ่มที่ 4 : นักเรียนตั้งใจเรียน, ขาด
ลา มาสายเป็น บางครั้ง, เกรดเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

เสี่ยง
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนตั้งใจเรียน ไม่เคย
ขาด ลา มาสาย, เกรดเฉลี่ย ต่ากว่า
2.00
กลุ่มที่ 2 : นักเรียนตั้งใจเรียน ขาด ลา
มาสายเป็น บางครั้ง, เกรดเฉลี่ย ต่า
กว่า 2.00
กลุ่มที่ 3 : นักเรียนตั้งใจเรียน, ขาด
ลา มาสาย เป็นประจา
กลุ่มที่ 4 : นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน, ขาด
ลา มาเป็นบางครั้ง, เกรดเฉลี่ย
2.00 -2.99

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ขาด
ลา มาสาย เป็นบางครั้ง, เกรดเฉลี่ย
ต่ากว่า 2.00
กลุ่มที่ 2 : นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนขาด
ลา มาสายเป็นประจา

2) พฤติกรรมด้านสุขภาพ
การคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนด้านสุขภาพ พิจารณาเฉพาะด้านสุขภาพกายซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการ
มองเห็น (สายตา), ความแข็งแรงของร่างกาย, โรคประจาตัว, อัตราการเจ็บป่วยเป็นหลัก รายละเอีย ดของพฤติ กรรมด้าน
สุขภาพกายมีดังต่อไปนี้

รูปที่ 4 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านสุขภาพ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
ปกติ
กลุ่มที่ 1 : สายตาปกติ, ร่างกาย
แข็งแรง, ไม่เจ็บป่วย

เสี่ยง
กลุ่มที่ 1 : สายตาปกติ, ร่างกาย
แข็งแรง, เจ็บป่วยบ่อย
กลุ่มที่ 2 : สายตาปกติ, ร่างกายไม่
แข็งแรง
กลุ่มที่ 3 : สายตาปกติ, ร่างกายไม่
แข็งแรง, มีโรคประจาตัว

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1 : สายตาปกติ, แต่ร่างกายไม่
แข็งแรง, มีโรคประจาตัว,เจ็บป่วยบ่อย
กลุ่มที่ 2 : สายตาไม่ปกติ

3) พฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจ
การคั ด กรองพฤติ กรรมของนักเรี ย นด้ านครอบครัว เศรษฐกิ จ พิ จารณาจากปั จจั ย ด้ านสภาพความเป็ นอยู่ ใ น
ครอบครัว, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, สถานภาพของผู้ปกครอง, สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว, ค่าใช้จ่ายการเรียนและการ
ดารงชีวิตของนักเรียนซึ่งมีผลต่อการทางานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน รายละเอียดของพฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจมี
ดังต่อไปนี้

รูปที่ 5 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจ
ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านครอบครัว เศรษฐกิจ
ปกติ
เสี่ยง
มีปัญหา
กลุ่มที่ 1 : ครอบครัวอบอุ่น, ไม่มี
กลุ่มที่ 1 : ครอบครัวอบอุ่น, พ่อแม่อยู่ กลุ่มที่ 1 : ครอบครัวมีปัญหา
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
ด้วยกัน, นักเรียนต้องช่วย
กลุม่ ที่ 2 : นักเรียนมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ,
กลุ่มที่ 2 : ครอบครัวอบอุ่น, พ่อแม่ ครอบครัวหารายได้ระหว่างเรียน
ครอบครัวมีปัญหา
อยู่ด้วยกันนักเรียนไม่ได้ทางานหลัง
เลิกเรียน
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4) พฤติกรรมด้านการติดยาเสพติด
การคั ด กรองพฤติ กรรมของนั กเรี ย นด้ านการติ ด ยาเสพติ ด พิ จารณาจากปั จจั ย ด้ านการคบเพื่ อนของนั กเรี ย น,
พฤติกรรมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด เช่น อาการเก็บกด และชอบอยู่ตัวคนเดียว ตลอดจนการพิจารณาด้าน
สุขภาพของนักเรียนร่วมด้วย รายละเอียดของพฤติกรรมด้านการติดยาเสพติดมีดังต่อไปนี้

รูปที่ 6 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านการติดยาเสพติด
ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านการติดยาเสพติด แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านการติดยาเสพติด
ปกติ
เสี่ยง
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนไม่คบเพื่อนติด
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนไม่คบเพื่อนติดยา,
ยาเสพติด, ร่าเริงแจ่มใส ไม่เก็บกด
เก็บกด, ชอบอยู่คนเดียว
กลุ่มที่ 2 : นักเรียนไม่เสพยาเสพติด,
คบเพื่อนติดยา

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนคบเพื่อนติดยาเสพติด

5) พฤติกรรมด้านความปลอดภัย
การคั ดกรองพฤติ กรรมของนั กเรี ย นด้านความปลอดภั ย พิ จารณาจากปั จจัย ด้ านประวัติ การทะเลาะวิ วาทของ
นักเรียนเป็นหลัก, พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดารงชีวิต เช่น การแต่งกายที่ล่อแหลม, ลักษณะที่อยู่อาศัย, บุคคลที่
อาศัยอยู่ด้วย และการเดินทางมาโรงเรียน เป็นต้น รายละเอียดของพฤติกรรมด้านความปลอดภัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 7 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
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ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมด้านความปลอดภัย แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ปกติ
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนไม่มีประวัติการ
ทะเลาะวิวาท,แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย, เดินทางมาโรงเรียนด้วย
รถโดยสายและเดิน

เสี่ยง
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนไม่มีประวัติ
การทะเลาะวิวาท, แต่งกายล่อแหลม,
ขับรถมอเตอร์ไซต์มาโรงเรียน
กลุ่มที่ 2: พักอยู่หอพัก หรือพักอยู่กับ
ญาติ

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนมีประวัติการ
ทะเลาะวิวาท, ชอบแต่งกายล่อแหลม

6) พฤติกรรมด้านพฤติกรรมทางเพศ
การคั ด กรองพฤติ กรรมของนั กเรี ย นด้ านพฤติ กรรมทางเพศ พิจารณาจากปั จจั ย ด้ านพฤติ กรรมลั กษณะชู้ ส าว,
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ และปัจจัยที่มีผลต่อการตังครรภ์ซึ่งต้องสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สุขภาพทางกายและ
พฤติกรรมภายนอกอื่น ๆ ที่นักเรียนแสดงออก รายละเอียดของพฤติกรรมด้านพฤติกรรมทางเพศมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 8 แผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมทางเพศ
ผลลัพธ์จากการแปลความหมายจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจของพฤติกรรมทางเพศ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศ
ปกติ
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนไม่มีพฤติกรรม
ในลักษณะชู้สาว, ไม่เบี่ยงเบน
ทางเพศ

เสี่ยง
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนมีพฤติกรรมใน
ลักษณะชู้สาว, เบี่ยงเบนทางเพศ
กลุ่มที่ 2 : นักเรียนมีแฟนต่างเพศ, ไม่
ตั้งครรภ์

มีปัญหา
กลุ่มที่ 1 : นักเรียนตั้งครรภ์

สรุปและอภิปรายผล
การสร้างแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน โดยใช้ เ ทคนิ ค การท าเหมื อ งข้ อ มู ล ซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้ เ น้ น การ
สังเคราะห์แบบวัดจากแผนผังต้นไม้ตัดสินใจโดยจาแนกตามพฤติกรรม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางการเรียน, สุขภาพ
กาย, ครอบครัว เศรษฐกิจ, การติดยาเสพติด, ความปลอดภัย และด้านพฤติกรรมทางเพศ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมา
จากฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนหญิงล้วนซึ่ง พฤติกรรมบางอย่างอาจไม่ครอบคลุมพฤติกรรมของเพศชาย เช่น ลักษณะ
พฤติ กรรมด้ านชู้ ส าวหญิ ง กั บ หญิ ง เป็ นต้ น และนอกจากนี้ ยั ง พบว่ าการคั ด กรองพฤติ กรรมบางด้ านจาเป็ นต้ องใช้ ข้ อมู ล
พฤติกรรมด้ านอื่น ๆ มาพิจารณาร่วมด้วย เช่น การคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้ านการติด ยาเสพติด จาเป็นต้ องพิจารณา
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พฤติกรรมด้านสุขภาพร่วมด้วยเพราะหากนักเรียนมีสุขภาพกายผิดปรกติอาจเป็นผลมาจากการใช้สารเสพติด เป็นต้น ข้อมูลที่
ได้จากการสังเคราะห์เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ซึ่ง ขั้ นตอนการดั ง กล่ าวนั บ เป็ นขั้นตอนส าคั ญ ในระบบดูแ ลช่วยเหลื อนั กเรี ย น การสามารถระบุ แ ละยื นยั นพฤติ กรรมของ
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและถูกบริบทของสถานศึกษาจะทาให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา กากับ ดูแล เผ้า
ระวัง ติดตามนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในขณะเดียวกันโรงเรียนสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
หรือมีศักยภาพสูงให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนซึ่งสอดคล้องกับการหลักการจัดการศึกษาชาติ
ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ที่กาหนดไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องยึ ดหลั กว่ าผู้ เรี ยนทุ กคนมี ความ สามารถในการจัด การเรี ยนรู้แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถื อว่ าผู้ เ รีย นส าคั ญที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
ข้อเสนอแนะ
แบบคั ด กรองพฤติ กรรมนั กเรี ย นที่ สั ง เคราะห์ ไ ด้ ยั ง ขาดความสมบู ร ณ์ ท างด้ านเนื้ อหาเนื่ องจากสั ง เคราะห์ จาก
ฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนหญิงล้วน และขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ การพัฒนาแบบคัดกรองในขั้นตอน
ต่อไป คือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด โดยผู้เ ชียวชาญ ตลอดจนการนาไปทดลองใช้และปรับผลลัพธ์จนได้ตาม
เกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนาไปสู่การสร้างเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมบนมือถือ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์การวิจัย คือเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified sampling)ประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 390คน ตัวแทนครูผู้สอนสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 394 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมการการถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นไปตามทฤษฎีระบบประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้าคือ หลักสูตร
บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติมาก 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 กระบวนการ คือ
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและตรวจสอบผล ค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติมาก 3.81ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 ผลผลิต คือ วุฒิการศึกษาหรือวิทยฐานะ
เพิ่มขึ้น เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการทาวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติมาก 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 ผลสะท้อนกลับเกิดความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติมาก3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ความพึงพอใจของครูใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามทฤษฎีระบบประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า คือ สารวจความต้องการ
หลักสูตร สถานที่พัฒนา มีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 กระบวนการพัฒนาครู คือ กิจกรรมสร้างทัศนคติทางบวก
กิจกรรมเสริมแรงทางบวกกับผู้เข้ารับการพัฒนา อบรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมนิเทศ ติดตามผลมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.78 ผลผลิตพัฒนาครูคือ ครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา ครูศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครูมีวุฒิการศึกษาหรือวิทยฐานะเพิ่มขึ้น สถานศึกษามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครูคือ ครูมีแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตนเองมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74
คาสาคัญ: รูปแบบ พัฒนาครู

ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Abstract
Research purposes to study the current development of university teachers.Sample of the study were 390 persons,
composed of representatives from faculty and administrative personel of universities, by using strtified sampling, another one
were 394teachers from schools under Bangkok Office of the Basic Education Commission and Department of Education of
Bangkok Metropolitan Administration also by stratified sampling. Research instruments used in this study were a 5-point scale
questionnaires, Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and multiple regression.
The results showed that The current state of development of university teachers, according to the systemtheory,
consists of inputs is of course curriculum,personnel, the budget, equipment,technology and management. There is a very
practical level, mean, standard deviation 3.86 0.91. The process is plan, do,check and act. Mean compliance level of 3.81
standard deviations yield is 0.90. Output iscollege degrees or academic standing up. Management techniques, learning and
research in classroom, mean the practice is 3.86 standard deviation 0.86.Feedback is cooperation between the university and
basic education is the meanof more practical 3.87 standard deviation 0.85. Satisfaction of teachers in schools in the basic
education of teachers of university, according to the system theory, consists of inputs is exploring the need curriculum that
develops a very satisfying mean 4.02 standard deviation 0.75. The process isthe activities create a positive attitude. Activities
positive reinforcement to the participants, training and university joint to supervision, very satisfactory, mean, standard deviation
4.09, 0.78.Outputissatisfied with the development, teachers have self- study, college degrees or academic standing up. Schools
are constantly evolving. Very satisfied with the mean, standard deviation 4.17, 0.79.Feedback is motivated teacher to improve
themselves very satisfied with the 4.14 standard deviation 0.74.
Keywords: model,teachers development, teachers of basic education, Rajabhat University
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บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์และมีพัฒนาการจนมาถึง พ.ศ. 2547 เกิดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปลี่ยน
สถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547)จากพระราชบัญญัติกาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หน้าที่หลักเป็น
หน่วยงานผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจะมีหน่วยงานเฉพาะแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่แตกต่างกันตามความพร้อม
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน วิธีการเรียนรู้
พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) เช่นเดียวกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557 น.28-30) ได้กาหนด
กลยุทธ์ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูให้มีส่วนร่วมพัฒนาครู ขณะที่หน่วยงานผู้ใช้ครูต้องการ
ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอจัดการเรียนรู้หลากหลาย แต่ปัจจุบันครูยังไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคาดหวัง
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554 น.9, สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 น. 102-114 และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552
น.6)ประกอบกับผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาครู(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556น. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร) พบว่า
ไม่มีหน่วยงานหลักดาเนินงานพัฒนาครู ไม่มีระบบบริหารจัดการ นิเทศติดตามพัฒนาครู หลักสูตรพัฒนาครูไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู ขาด
นวัตกรรมใหม่พัฒนาครูและระบบการติดตามผลการพัฒนาสถานที่พัฒนาส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ ครูขาดแรงจูงใจพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพ
ผู้เรียนเมื่อคุณภาพของครูมีผลต่อคุณภาพของผู้เรียนประกอบกับบทบาทของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ การผลิตและพัฒนาครู ฉะนั้น รูปแบบ
การพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีส่วนช่วยพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2558
2. ศึกษาการพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยพิจารณาเฉพาะครูที่ทาการสอนในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
3. ด้านประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจานวน14,408 คน ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งประเทศและสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานครรวม 412,414 คน
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling)เพื่อกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างแล้วใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (simple random sampling) สาหรับตัวแทนคณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจานวน 390คน และตัวแทนครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานครจานวน394คน
4. ด้านตัวแปรที่ศึกษา
จากการศึกษาทฤษฎีระบบ (System Theory) รูปแบบการพัฒนาคณาจารย์ของ Orlichรูปแบบที่ 4รูปแบบการพัฒนาโดยยึดผู้ให้การอบรม
เป็นฐาน(Trainer-Based Models)3รูปแบบย่อยคือ รูปแบบย่อยการประสานความร่วมมือ (Linking –Agent) รูปแบบย่อยการสอนโดยเพื่อนร่วมงาน
(Peer-Coaching)รูปแบบย่อยผู้สนับสนุน (Advocacy) รูปแบบการพัฒนาครูแบบการสอนเนื้อหาวิชา (Subject knowledge for teaching–SKfT) ของ
Elizabeth White และรูปแบบผู้นาทาง ผู้ผลักดัน (Driver Navigator Model) ของPaul Wilson and Allison Bolster นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิดในการจัดทารูปแบบการพัฒนาครูกาหนดเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
4.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยตัวแปร 4 กลุ่ม ดังนี้
4.1.1 ปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของคณาจารย์
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของครูที่สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีวิธีการบริหารองค์กร
4.1.2 กระบวนการพัฒนา ได้แก่ หลักสูตร/การพัฒนาครู การบริหารหลักสูตรพัฒนาครู การดาเนินงานพัฒนาครู การติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาครู
4.1.3 ผลผลิต ได้แก่ ผลจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในรูปแบบของความรู้ที่ได้จากการพัฒนา ผลงานที่เกิดจากการพัฒนา
คุณวุฒิ วิทยฐานะ การเปลี่ยนพฤติกรรมทางวิชาการ
4.1.4 ผลสะท้อนกลับ ได้แก่ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาต่อการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการพัฒนาความ
สอดคล้องของผลการพัฒนากับวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของผลการพัฒนากับนโยบาย ความสอดคล้องของผลการพัฒนากับ
ความต้องการพัฒนา
4.2 ตัวแปรตามได้แก่
1. สารวจและวิเคราะห์ความต้องการของครูและผู้บริหาร
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ร่วมมือกันวางแผนพัฒนาครู
จัดทาหลักสูตรพัฒนาครู
สร้างทัศนคติความจาเป็นในการพัฒนาของครูในสถานศึกษา
ดาเนินการพัฒนาตามแผนและหลักสูตรที่กาหนด
ประเมินผลหลังการพัฒนา
ประเมินความสอดคล้องของการพัฒนา
4.3 บริบท ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎีมาเป็นกรอบความคิดในการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีระบบ (ทรงพล เจริญคา, 2555 น.335-336 และทอง
อินทร์ วงศ์โสธร, 2552 น.153-157) ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า (input) กระบวนการแปรสภาพ (transformation process) ผลผลิต (output) และผล
สะท้อนกลับ (feedback)
2. จากการวิเคราะห์ทฤษฎีระบบ (System Theory) รูปแบบการพัฒนาคณาจารย์ของ Orlichรูปแบบหลักที่ 4 รูปแบบการพัฒนาโดยยึด
ผู้ให้การอบรมเป็นฐาน (Trainer-Based Models)รูปแบบย่อยที่ 1รูปแบบการแลกเปลี่ยน (Exchange) รูปแบบย่อยที่ 2 การประสานความร่วมมือ
(Linking–Agent) รูปแบบย่อยที่ 3 รูปแบบการสอนโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer-Coaching) รูปแบบย่อยที่ 4 รูปแบบผู้สนับสนุน (Advocy) รูปแบบการ
พัฒนาครูแบบการสอนเนื้อหาวิชา (Subject knowledge for teaching–SKfT)ของ Elizabeth White และรูปแบบผู้นาทางผู้ผลักดัน (Driver
Navigator Model)ของPaul Wilson and Allison Bolster รวมถึงการศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาครู บริบทภายนอกที่มีอิทธิพล คือ แนวคิด
เกี่ยวกับทักษะการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจัยของรูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือประสานความ
ร่วมมือ (Linking Agent) สร้างทัศนคติทางบวก (Attitude) ดาเนินการพัฒนา (Development) และประเมินผลการดาเนินงาน (Assessment and
Evaluation)
ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ความหมายรูปแบบและการจัดทารูปแบบ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บริบท(แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เพื่อ
กาหนดกรอบความคิดการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา สภาพปัจจุบันการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพปัจจุบันการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนาครูตามบริบท(ทักษะการศึกษาเพื่อ
ศตวรรษที่ 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) รวมถึงความพึงพอใจของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปเป็น
ฐานข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นตอนที่ 3 รูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นาแนวคิดทฤษฎีระบบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อ
การพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทาเป็นรูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน
สรุปผลการวิจัย
คณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 397 คนพบว่าเพศหญิงร้อยละ 62.0 เพศชายร้อยละ 38.0 ช่วงอายุ
มากกว่า 30 ปี – 40 ปีมากที่สุดร้อยละ 48.6 วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่ามากที่สุดร้อยละ 62.2 ตาแหน่งอาจารย์มากที่สุดร้อยละ 83.1 คณะ
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์มากที่สุดร้อยละ 62.0 ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี – 10 ปีมากที่สุดร้อยละ 33.2 หน่วยงานมีการพัฒนาครูทุกภาคเรียน
มากที่สุดร้อยละ 45.1 และไม่พบการพัฒนาครูในหน่วยงานเลยร้อยละ 6.0มีผู้ที่ไม่เคยทาหน้าที่ในการพัฒนาครูเลยร้อยละ 16.6 ส่วนที่เหลือมีหน้าที่ใน
การพัฒนาครูที่แตกต่างกัน ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูสูงสุดร้อยละ 43.0 รองลงมาวิทยากรร้อยละ 40.4 โดยบุคลากรดาเนินการพัฒนาครู มีทั้งอาจารย์
และบุคลากรสนับสนุนจานวนสูงสุดร้อยละ 54.9 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปัจจัยนาเข้ามีระดับการปฏิบัติมากค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีหน่วยงานดาเนินการพัฒนาครูค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.80 สาหรับงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาครูมาจากงบประมาณของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98
กระบวนการพัฒนาครูมีระดับการปฏิบัติมากค่าเฉลี่ย 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 ส่วนการนาสารสนเทศของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาใช้ในการวางแผนการพัฒนามีค่าต่าสุดค่าเฉลี่ย3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91
ผลผลิตมีระดับการปฏิบัติมากค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้นระดับการปฏิบัติ
มากสูงสุดค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับครูของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสื่อสาร
ทางวิชาการผ่านระบบเครือข่ายค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91
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ผลสะท้อนกลับมีระดับปฏิบัติมากค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 พิจารณารายข้อพบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏประเมินความสอดคล้องผลการดาเนินงานกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82มหาวิทยาลัยราช
ภัฏประเมินความสอดคล้องของผลการดาเนินงานกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏนา
ปัญหา/อุปสรรคมาปรับปรุงการดาเนินงานค่าเฉลี่ยต่าสุด3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.85 และ0.86 ตามลาดับ
การพัฒนาครูตามการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 พบว่ามีความจาเป็นมากค่าเฉลี่ยรวม 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า การฝึกทักษะการเรียนรู้ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 สาหรับการสอนที่สอดแทรกทักษะการเรียนรู้โลกและวัฒนธรรมค่าเฉลี่ย
ต่าสุด 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 เช่นเดียวกับการพัฒนาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาเป็นมากค่าเฉลี่ยรวม 4.06 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พัฒนาคุณภาพการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 สาหรับการให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้ากับกระบวนการ กระบวนการกับผลผลิตการพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแปรนาเข้า 1- 10 กับตัวแปรกระบวนการ 1-15 มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
0.401 - 0.668
เช่นเดียวกับตัวแปรกระบวนการ 1-15 กับตัวแปรผลผลิต 1- 10 มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.396 - 0.658
สะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีตัวแปรชุดใดที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ปัจจัยนาเข้า(รวม) กระบวนการ(รวม) และผลผลิต(รวม)
ตัวแปรอิสระ1. รวมนาเข้า ประกอบด้วยตัวแปรย่อยในกลุ่มปัจจัยนาเข้า 10 ตัวแปร
2.รวมกระบวนการพัฒนาครู ประกอบด้วยตัวแปรย่อยในกลุ่มกระบวนการพัฒนาครู 15 ตัวแปร
ตัวแปรตาม รวมผลผลิต ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยในกลุ่มผลผลิตการพัฒนาครู10 ตัวแปร
วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรรวมนาเข้าและตัวแปรรวมกระบวนการพัฒนาครูพยากรณ์ตัวแปรรวมผลผลิตอย่างมีนัยสาคัญที่ .01มีค่า R เท่ากับ
0.846 และ R 2 เท่ากับ0.716แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองสามารถทานายตัวแปรรวมผลผลิตได้สูงถึง71.6%
รูปแบบสมการ
รวมผลผลิต
= 5.661 + 0.162 รวมนาเข้า + 0.467 รวมกระบวนการ
ความสัมพันธ์ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตรวม
ตัวแปรอิสระ1. ตัวแปรปัจจัยนาเข้า 10 ตัวแปร
2. ตัวแปรกระบวนการพัฒนาครู 15 ตัวแปร
ตัวแปรตาม รวมผลผลิต ประกอบด้วย ผลรวมของตัวแปรย่อยกลุ่มผลผลิตการพัฒนาครู 10 ตัวแปร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรปัจจัยนาเข้าและตัวแปรกระบวนการพัฒนาครูรวม 7 ตัวกับตัวแปรผลผลิตรวม พยากรณ์ตัวแปรรวมผลผลิตได้
อย่างมีนัยสาคัญที่ .01มีค่า R เท่ากับ 0.878 และ R 2 เท่ากับ 0.772แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัวนี้สามารถทานายตัวแปรรวมผลผลิตได้สูงถึง77.2%
รูปแบบสมการ รวมผลผลิต
=7.162 + 1.206กระบวน14 + 1.135กระบวนการ7 + 1.060กระบวน1
+ 0.933กระบวน12 +0.839นาเข้า2+1.234กระบวน8+0.832นาเข้า10 +1.033กระบวน15
นั่นคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดทาข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาครูการดาเนินงานควรจัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและ
เตรียมการพัฒนาครูโดยการส่งเสริมจัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ใช้เทคนิค Coaching ใน
การให้ความรู้และส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนสถานที่พัฒนาครูควรใช้สถานศึกษาที่ครูปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏควรนิเทศ
ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องจัดประเมิน 2 ด้าน คือ ประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนการ
พัฒนาครูและผลการดาเนินงานพัฒนาครูประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู
ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 395 คน
พบว่า เพศหญิงร้อยละ 70.1 เพศชายร้อยละ 29.9 ช่วงอายุ 20- 30 ปี มากที่สุดร้อยละ 37.0 วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มากที่สุดร้อยละ 70.4 สถานศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สูงสุดร้อยละ 52.4 ดารง คศ. 2 สูงสุดร้อยละ 29.4ครูปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน ประสบการณ์การสอน 0 - 5 ปี สูงสุด
ร้อยละ 31.4
ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละด้านด้านปัจจัยนาเข้าสภาพ
ปัจจุบันมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นการพัฒนาครูมีการสารวจครูเกี่ยวกับทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้มีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 สาหรับประเด็นการพัฒนาครูเกี่ยวกับสารวจครู
เกี่ยวกับความรู้กฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81
ด้านกระบวนการพัฒนาครูสภาพปัจจุบันมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็น
กระบวนการพัฒนาครู คือ การจัดกิจกรรมสร้างทัศนคติทางบวกต่อการพัฒนาตนเองมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 4.19 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 สาหรับกิจกรรมอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84
ด้านผลผลิตพัฒนาครูสภาพปัจจุบันมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 แสดงว่า เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ประเด็นผลผลิตการพัฒนาครู คือ ครูมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.68 สาหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีการสื่อสารทางวิชาการผ่านระบบเครือข่ายมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยต่าสุด 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78
122

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ด้านผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครูสภาพปัจจุบันมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ครูมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความสอดคล้องของผลการดาเนินงานกับบริบทของสถานศึกษามีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากัน คือ 4.10
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75
เมื่อพิจารณากลุ่มครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรวมนาเข้า และตัวแปรรวมกระบวนการสามารถทานาย
ตัวแปรผลผลิตได้สูงถึงร้อยละ 84.0แสดงว่าทั้งปัจจัยนาเข้าและกระบวนการพัฒนาครูส่งผลต่อผลผลิตครูได้สูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง
ใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ที่สอบถามในกลุ่มของคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏต่อสภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับการปฏิบัติของคณาจารย์
ความพึงพอใจของ
และผู้บริหารใน
ครูในสถานศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แปลผล
แปลผล
S
S
X
X
ปัจจัยนาเข้า
3.86
0.91
มาก
4.05
0.77
มาก
กระบวนการพัฒนาครู
3.81
0.90
มาก
4.09
0.78
มาก
ผลผลิตจากการพัฒนาครู
3.86
0.86
มาก
4.17
0.79
มาก
ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
3.87
0.85
มาก
4.14
0.74
มาก
บริบทการพัฒนาครูตามการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
4.18
0.76
มาก
4.06
0.71
มาก
บริบทการพัฒนาครูตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.06
0.81
มาก
3.88
0.80
มาก
คณาจารย์และผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความสาคัญต่อการพัฒนาครู จึงมีการปฏิบัติงานมากในทุกองค์ประกอบ
ของรูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยค่าเฉลี่ยรวมระหว่าง 3.81-4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.76-0.91
ซึ่งผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทาให้ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจมากทุกรายการด้วย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.88 - 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.71 – 0.80 จากตารางข้างต้นทุกรายการครูในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจมากกว่าค่าเฉลี่ยรวมของการปฏิบัติงานพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยกเว้นในส่วนของบริบทที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ครูด้านการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่อนข้างสูง ในขณะที่ครูมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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แผนภาพสภาพปัจจุบันของรูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
-

ปัจจัยนาเข้า (Input)
หลักสูตร - ครูผู้รับการพัฒนา
คณาจารย์ผู้ให้การพัฒนาครู
บุคลากร (Man)
งบประมาณ (Money)
เครื่องมือ อุปกรณ์ (Material)
การบริหารงาน (Management)

กระบวนการพัฒนาครู (Process)
- การพัฒนาหลักสูตร
- การบริหารหลักสูตร
- การดาเนินงานพัฒนาครู
- การติดตามประเมินผลการพัฒนาครู

ผลผลิตจากการพัฒนาครู (Output)
- ผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
- ความสอดคล้องกับบริบท

ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู (Feedback)
- ปัญหา / อุปสรรคจากการดาเนินงานพัฒนาครู
- ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนา

บริบท (Context)
- ทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อภิปรายผลการวิจัย
สภาพปัจจุบันการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิตผลสะท้อนกลับ
ปัจจัยนาเข้า (Input)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน่วยงานดาเนินการพัฒนาครูและจัดทาแผนพัฒนาครู เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรนาเข้า
พบว่า มีตัวแปร
ที่สามารถทานายกระบวนการทั้งหมดได้ คือ การจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครู หลักสูตรเพิ่มคุณวุฒิ การจัดเตรียมบุคลากร และ
ปัจจัยสนับสนุน ด้านสถานที่ อุปกรณ์เทคโนโลยี จากสมการการถดถอยพหุ พบว่า ตัวแปรสาคัญที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ คือ
งบประมาณทั้งของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การจัดทาแผนพัฒนาครู การเตรียมบุคลากร สถานทีอ่ ุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยและเพียงพอ สอดคล้องกับหลักการบริหาร 4M บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) เครื่องมือ อุปกรณ์ (Material) และ
การบริหารงาน (Management) (สมคิด บางโม, 2558 น. 61)
ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพึงพอใจต่อหลักสูตรที่หลากหลายให้เลือกเข้ารับการพัฒนา ทั้งหลักสูตรฝึกอบรมและ
หลักสูตรเพิ่มคุณวุฒิ หากเป็นไปได้ สถานที่พัฒนาครูควรใช้สถานที่ที่ครูปฏิบัติงาน
หลักสูตรเป็นปัจจัยนาเข้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องจัดทาให้หลากหลาย ทั้งหลักสูตรการพัฒนาครู หลักสูตรเพิ่ม
คุณวุฒิ ครูผู้เข้ารับการพัฒนามีความต้องการพัฒนาแตกต่างกัน บุคลากรที่ดาเนินงานและคณาจารย์ผู้ให้ความรู้จาเป็นต้องพัฒนา
ตนเองให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการพัฒนา สถานที่พัฒนาควรจัดเป็นทางเลือกระหว่างสถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาหนด กับสถานที่ที่ครูปฏิบัติงานตามโอกาสอันควร งบประมาณ การบริหารงานเป็นส่วนหนึ่งที่ควรพิจารณาให้มีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน
กระบวนการ (Process)
เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรกระบวนมี 11 ตัวแปรที่สามารถทานายผลผลิตได้ทั้งหมดและข้อมูลจากสมการการถดถอยพหุ พบว่า
การประชุมบุคลากรเตรียมการด้วยการนาสารสนเทศมาวางแผนประกอบการวิเคราะห์ความต้องการ กาหนดกิจกรรมที่หลากหลาย
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ในการพัฒนาครู ประเมินผลการพัฒนา ความรู้ ความสอดคล้องระหว่าง แผนกับผลการพัฒนา รวมถึงประเมินความสอดคล้อง
หลักสูตรกับความต้องการพัฒนาครูซึ่งเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA(สมคิด บางโม, 2558น. 72) ดังนี้
P-Plan - การประชุมบุคลากรวางแผนวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาครู โดย นาสารสนเทศของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบการเตรียมพัฒนาครู
D-Do - การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาครูอย่างหลากหลาย
C-Check - มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความรู้ภายหลังการพัฒนาครู
A-Act - การประเมินผลงานพัฒนาครู ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการดาเนินงานพัฒนา
ครูความสอดคล้องระหว่างแผนการพัฒนาครูและผลการดาเนินงานพัฒนาครูและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดกิจกรรมสร้างทัศนคติทางบวก
ต่อการพัฒนาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงทางบวกต่อการพัฒนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน ควรดาเนินการพัฒนาครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครู
กระบวนการพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรมีการบริหารหลักสูตรที่เป็นระบบ การดาเนินงานพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการพัฒนาของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรียมการ
พัฒนาครูโดยนาสารสนเทศของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏส่งเสริม
และจัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Coaching ในการให้
ความรู้และส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนระหว่างการดาเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดกิจกรรมสร้างทัศนคติทางบวกต่อ
การพัฒนาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงทางบวกต่อการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเองและพัฒนาโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาสอดคล้องกับแนวความคิดของ Elizabeth White(2013 น. 41 - 47) ที่ให้ความสาคัญกับการสร้าง
ทัศนคติทางบวกเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรจัดประเมินความรู้ภายหลังการพัฒนาครูและผลงานจากการฝึกอบรม
ประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการดาเนินงานพัฒนาครูความสอดคล้องระหว่างแผนการพัฒนา
ครูและผลการดาเนินงานพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีส่วนร่วมนิเทศ ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิตจากการพัฒนาครู (Output)
ผลผลิตตามความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏแสดงให้เห็นว่า ครูมีวุฒิการศึกษาหรือมีวิทยฐานะ
เพิ่มขึ้น ครูมีความรู้และทักษะเพียงพอต่อการพัฒนาการเรียน รู้มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นและพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนาครู
สอดคล้องกับความคิดเห็นของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผลผลิตการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเสริมว่าครูมี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรวมนาเข้า และตัวแปรรวมกระบวนการสามารถทานายตัวแปรผลผลิตได้
สูงถึงร้อยละ 84.7แสดงว่าทั้งปัจจัยนาเข้าและกระบวนการพัฒนาครูส่งผลต่อผลผลิตครูได้สูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง
ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่าครูมีความพึงพอใจต่อผลผลิตการพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนาครู ครูวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้น ครูมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(2557 น. 25) มุ่งพัฒนาครูของสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีศักยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินการพัฒนาครู ผลทาให้ครูได้รับความรู้และทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น มีการทาวิจัยในชั้นเรียนสอดคล้องกับรายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้กิจกรรม
การพัฒนาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (สุวิมล ว่องวานิช
และคณะ, 2556 น. 8) ซึ่งกล่าวว่า การทาวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ครูทาเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา ครูมีวุฒิการศึกษาหรือวิทยฐานะเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู (Feedback)
ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครูตามความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ประกอบด้วย
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ผลที่เกิดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการดาเนินการประเมินความสอดคล้องของผลการดาเนินงาน
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีหน้าที่บริการทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนาปัญหา / อุปสรรคจากการดาเนินงานพัฒนาครูมาพิจารณาปรับปรุง
ผลที่เกิดต่อครู ครูเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านอื่น ๆตามความสนใจ
สภาพปัจจุบันหัวข้อการพัฒนาที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งคณาจารย์และผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ควรจัดการอบรมครู เกี่ยวกับ การฝึกทักษะ
การเรียนรู้การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณการฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
อาชีพ และ การฝึกทักษะการแก้ปัญหา เพื่อรองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรจัดการอบรม เกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการให้ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุบิน ยุระรัช
(2554) ซึ่งกล่าวว่า ทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาทางการในอาเซียนเป็นความจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้
ผลจากการดาเนินงานของคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทาให้ครู
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจมาก ทั้งด้านปัจจัยนาเข้า กระบวนการพัฒนาครู และผลผลิตการพัฒนา
ครู ซึ่งครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสาคัญต่อการเพิ่มวุฒิการศึกษาเป็นอันดับแรก ส่วนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
เป็นอันดับรองลงมา สะท้อนว่า ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสาคัญของการศึกษาเป็นลาดับต้น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การวางแผนดาเนินการพัฒนาครูควรวิเคราะห์นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและความต้องการพัฒนาของครู
ก่อนจะกาหนดหลักสูตรการพัฒนาครู เนื่องจากนโยบายจากต้นสังกัดเป็นทิศทางการพัฒนาครูแต่ละปีการศึกษาของแต่ละสังกัด
1.2 การพัฒนาหลักสูตรสาหรับครูเลือกเข้ารับการพัฒนา นอกจากจะมีหลักสูตรใหม่ที่มาจากการสารวจความ
ต้องการของครูแล้ว ควรมีหลักสูตรเชิงบูรณาการระหว่างความต้องการของครู การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการสร้าง
องค์ความรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้เรียน
1.3 เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาครูควรเน้นการสร้างความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ หากเป็นไปได้ควรใช้วิธีการส่งเสริมให้
ครูในสถานศึกษาตระหนักถึงความจาเป็นของการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสถานศึกษา
1.4 การพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 เป็นความจาเป็นของการพัฒนาครูและควรสอดแทรกผ่านหลักสูตรการพัฒนาครูที่หลากหลาย
1.5 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาเป็นปัจจัยสาคัญ ควรมีหลักสูตรพัฒนาครูเกี่ยวกับภาษาของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การสื่อสารและการสอนด้วยภาษาอังกฤษในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏควรส่งเสริมให้ใช้วิธีการพัฒนาครูรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน เช่น
การชี้แนะ(Coaching)การพัฒนาครูโดยใช้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นฐานการฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต
2.1 ควรมีการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้เทคนิคการพัฒนาร่วมกัน ( Lesson Study)เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาครูซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีความแตกต่างทั้ง
กลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา และบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
(กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์
Guideline for Management of Tumbon section in Nakhonsawan Province of
Non-Formal and Informal Education Centre
มาลินี มีสาราญ1 และธีระดาภิญโญ2
1

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร 089 – 272 3089 e-mail : or-jum@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบล จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ รวมทั้งศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนจานวน 370 ชุด วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด
การ
ทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยตาบล โดยภาพรวม ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ และด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ คือ การ
วางแผน อบรม เตรียมความพร้อมสาหรับครูผู้สอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้
คาสาคัญ : แนวทางการบริหารจัดการ / ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
ABSTRACT
The purposes of this research were to study and current the management of Non-Formal and
Informal Education Centre in Tumbon, collect demographic data, and Guideline for Management of
Tumbon section in Nakhonsawan Province of Non-Formal and Informal Education Centre.The research
population included randomized 370 high school students Nakhonsawan Province. The simple random
questionnaires were distributed among the population group based on the stratified sampling method.
Data analysis and data processing were conducted by means of Statistical Package. The Descriptive
Statistics and Inference Statistics utilized in this study were Number, Percents, Mean, Standard Deviation,
Maximum, Minimum, t-Test, and ANOVA Analysis.The result of this study found out that the management
of Non-Formal and Informal Education Centre in Tumbon section was at a very. The high-school students
which differ occupations have various opinion toward to the management in general: workplace, material,
equipment and personnel. Differences are statistically significant at .05. The management guidelines will
be planning, coach, prepare for tutored and encourage technology skill in learner in order to vary and
self-development.
Keywords: Path for Management / Non-Formal and Informal Education Centre in Tumbon
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บทนา
การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550
ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการจัดการศึกษาและกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีซึ่งรัฐมีหน้าที่ ต้องจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 15 ได้กาหนดวิธีการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจห
ลักในการดาเนินงานคือ
การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน โดยมีศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน ผู้บริหารระดับสูงจึงเกิดแนวคิด เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียน
ชุมชน โดยได้เริ่มพัฒนาแนวคิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538
พัฒนามาจากที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้านที่มีหนังสือพิมพ์
รายวันบริการแห่งละ 2 ฉบับต่อวัน ซึ่งไม่เพียงพอที่จะบริการประชาชนได้อ่านและศึกษาค้นคว้า
ต่อมาในปี 2553
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญโดยการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เ ป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกสาหรับประชาชนในระดับ
ตาบลหรือแขวง โดยใช้ชื่อเรียกเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล”(สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย,2553, หน้า 1)
ในปีงบประมาณ พ
.ศ. 2558 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการให้บริการ การส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบล จานวน 77 จังหวัด พบว่า 1) ด้านอาคารสถานที่ 2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้
และ4) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก แต่ผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านอาคารสถานที่ ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย กว้างขวาง สาหรับผู้เรียน เนื่องจากสถานที่คับแคบไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และควรปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้ ให้ มี
สัญญาณ WiFi สาหรับให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และ4) ด้านบุคลากร มีครูประจาศูนย์มีเพียงพอต่อ
การให้บริการ (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2558, หน้า 1)
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนยังคงมีประเด็นข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากผลการสารวจที่ได้เป็นภาพรวมทั้ง 77 จังหวัด ทาให้ไม่สามารถชัดเจนได้ว่า
ผู้เรียนในจังหวัดใดที่มีความต้องการให้ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการ หาแนว
ทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตของภาคเหนือและเขต
รอยต่อภาคกลาง ทาให้ ผู้บริหารในพื้นที่ ใกล้เคียง สามารถนาไปเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหาร
จัดการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลให้ดียิ่งขึ้นได้ เนื่องจากมีบริบทสภาพพื้นที่ใกล้เคียง
กัน และผู้บริหารสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนาผลการศึกษาวิจัยที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบล (กศน.ตาบล) ในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ให้หน่วยงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัด
นครสวรรค์
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)
จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)
จังหวัดนครสวรรค์

133

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษ
าตามอัธยาศัยตาบล ที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบ บและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
(กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ด้านสื่อ
การเรียนรู้ และด้านบุคลากร
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 9,737 คน (สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ , 2558) และผู้บริหารสถานศึกษ าสาหรับการสัมภาษณ์
เพื่อแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษ าซึ่งต้อง
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ จังหวัดนครสวรรค์ จานวนทั้งสิ้น 5 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้าน
บุคลากร
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้ความหมายของคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยนิยามความหมายของคาต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
1. การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล หมายถึง การดาเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านบุคลากร
2. ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ในการตรวจสอบ ปรับปรุง ทะนุบารุง และ
ควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานที่ทั้งภายใน/ภายนอก ให้มั่นคงอยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยต่อการใช้งานเหมาะสม และมีการจัด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการแก่ชุมชน เพื่อสนองความต้องการและเกิดประโยชน์
สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับสิ่งที่ช่วยสนับสนุนทางการศึกษาและอานวยความ
สะดวกที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการและเกิดประโยชน์คุ้มค่า
มากที่สุด
4. ด้านสื่อการเรียนรู้ หมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน อาทิเช่น สื่อตารา ชุดวิชา สื่อ
เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสื่อจากสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว และภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ด้านบุคลากร หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่การวางแผน เตรียมการ การมอบหมาย
และกากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ให้สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ และปฏิบัติงานตามที่องค์กรกาหนดไว้
เพื่อบรรลุความสาเร็จขององค์การ
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6. แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล หมายถึง การหาวิธีการ
ปฏิบัติงานที่สามารถช่วยปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาการดาเนินงานการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)
จังหวัดนครสวรรค์
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
-

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
- ด้านอาคารสถานที่
- ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
- ด้านสื่อการเรียนรู้
- ด้านบุคลากร
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์จานวน 9,737คน ทาการ
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการเปิดจากตารางของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 370 คน โดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ อย่างเป็นสัดส่วน (Stratified Random Sampling ) และผู้บริหาร
สถานศึกษาสาหรับการสัมภาษณ์ เพื่อ แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษ าซึ่งต้องดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
จังหวัดนครสวรรค์ จานวนทั้งสิ้น 5 คน โดย ต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติ ได้แก่ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา และ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ไม่
น้อยกว่า 3 ปี โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตัวแปรตาม คือ1) การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านบุคลากร และ2) แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ฉบับ ดังนี้
1. แบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.
ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นแบบสอบถาม
ชนิดตรวจสอบรายการ จานวน 5 ข้อ
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ตอนที่ 2 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์
ในองค์ประกอบ 4 ด้าน โดยแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบลิเคิร์ท ( Likert’s scale)
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
(กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์
2. แบบสัมภาษณ์ นาไปใช้ สัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นผู้มีความ ผู้เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ มีความรู้
ทางด้านการบริหารสถานศึกษา ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล โดยพิจารณาจากค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านบุคลากร และ
พิจารณาค่าระดับความคิดเห็น จากรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าในแต่ละด้านมากาหนดเป็นขอบเขตประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content validity)
จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน และการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น ( reliability) โดยทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9537
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา
(Description Statistics) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษ
าตามอัธยาศัยตาบล (กศน .ตาบล) จังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้สถิติค่าความถี่ ( Frequency) และร้อยละ ( Percentage) ส่วนตัวแปรเชิงปริมาณ ใช้ค่าเฉลี่ย ( Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ค่าสูงสุด ( Maximum) และค่าต่าสุด ( Minimum) รวมทั้งการวิเคราะห์
ระดับการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน .ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
(กศน .ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วย
t-test
(Independent t-test) เป็นการทดสอบประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกันโดยในขั้นตอนแรกทาการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ถ้าไม่แตกต่างกันก็จะใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances Assumed
แต่ถ้าค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่างกัน ก็จะใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances not Assumed โดยมี
ระดับนัยสาคัญอยู่ที่ .05
2.2 วิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.
ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ด้วย One
Way ANOVA หรือ Brown-Forsytheโดยในขั้นแรกทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติ Leveneซึ่งหากผลการทดสอบ พบว่า ค่ าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง ไม่แตกต่างกัน ก็
จะใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA) และภายหลังการวิเคราะห์พบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะทาการทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference)แต่ถ้าผลการ
ทดสอบค่าความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ก็จะใช้สถิติ Brown-Forsythe และภายหลังการวิเคราะห์พบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะทาการทดสอบรายคู่โดยวิธีการทดสอบ Dunnett T3
3. การวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)
จังหวัดนครสวรรค์ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
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ผลการวิจัย
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)
จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า10,000 บาท (ดังตาราง 1)
ตาราง 1 จานวน และร้อยละ ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์ศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (n=370)

ร้อยละ

146
224

39.5
60.5

225
100
45

60.8
27.0
12.2

208
142
20

56.2
38.4
5.4

58
127
120
65

15.7
34.3
32.4
17.6

249
103
18

67.3
27.8
4.9

และ

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 30 ปี
31 –40 ปี
ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
4. อาชีพ
พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
ไม่ประกอบอาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป

2. การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ลาดับแรก ด้านบุคลากร รองลงมา ด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ ตามลาดับ (ดังตาราง 2)
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
จาแนกตามรายด้าน และภาพรวม
การบริหารจัดการศูนย์ฯ (กศน.ตาบล)
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
3. ด้านสื่อการเรียนรู้
4. ด้านบุคลากร
ภาพรวม

S.D.
.477
.604
.605
.495
.450

x
4.21
4.12
4.19
4.23
4.19

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ และด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตาราง 3 –7)
ตาราง 3 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามอาชีพ
การบริหารจัดการศูนย์ฯ
(กศน.ตาบล)
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์
ด้านสื่อการเรียนรู้
ด้านบุคลากร
ภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

ตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)

df

SS

MS

F

p-value

3
366
369
3
366
369
3
366
369
3
366
369

3.687
130.960
134.647
1.462
133.471
134.933
2.248
88.149
90.397
2.478
72.332
74.810

1.229
.358

3.435*

.017

.487
.365

1.336

.262

.749
.241

3.112*

.026

.826
.198

4.180*

.006

ตาราง 4 การเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล จาแนกตามอาชีพ
การบริหารจัดการศูนย์ ฯ
(กศน.ตาบล)
ด้านอาคารสถานที่
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Brown-Forsythe

Statistic

df 1

df 2

p-value

ระหว่างกลุ่ม

4.661*

3

250.937

.003
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
โดยภาพรวม จาแนกตามอาชีพ

x

พนักงานบริษัท/ห้าง
ร้าน/โรงงาน
4.27

พนักงานบริษัท/ห้าง
ร้าน/โรงงาน

4.27

-

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

4.18

-

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว
4.18
.084
(.236)
-

เกษตรกรรม

4.25

-

-

-

ไม่ประกอบอาชีพ
4.03
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-

-

-

อาชีพ

เกษตรกรรม

ไม่ประกอบอาชีพ

4.25
.013
(.855)
-.071
(.213)

4.03
.236*
(.004)
.152*
(.025)
.223*
(.001)
-

ตาราง 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริษัท/
ห้างร้าน/โรงงาน
ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว

x

พนักงานบริษัท/
ห้างร้าน/โรงงาน
4.20

4.20

-

ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว
4.11
.082
(.390)

เกษตรกรรม

ไม่ประกอบอาชีพ

4.19
.007
(.946)
-.075
(.324)

3.91
.283*
(.009)
.201*
(.028)
.276*
(.003)

4.11

-

-

เกษตรกรรม

4.19

-

-

-

ไม่ประกอบอาชีพ

3.91

-

-

-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ด้านบุคลากร
จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริษัท/
ห้างร้าน/โรงงาน
ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว

x

พนักงานบริษัท/
ห้างร้าน/โรงงาน
4.32

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว
4.23
.092
(.237)

เกษตรกรรม

ไม่ประกอบอาชีพ

4.29
.034
(.665)
-.058
(.352)

4.08
.237*
(.008)
.145
(.053)
.204*
(.007)

4.32

-

4.23

-

-

เกษตรกรรม

4.29

-

-

-

ไม่ประกอบอาชีพ

4.08

-

-

-

-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ผู้วิจัย ได้นาระดับความ
คิดเห็น โดยพิจารณาจากค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านบุคลากร
และพิจารณาค่าระดับความคิดเห็นจากรายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่า ในแต่ละด้าน มากาหนดเป็นขอบเขตประเด็นในการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ จานวน 5 คน เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการที่จะพัฒนาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ สามารถตอบสนองความต้องต่อผู้เรียน
และให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้
ด้านอาคารสถานที่ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีแนวทางการบริหารจัด การ คือ วางแผนตรวจสอบอาคารสถานที่อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน มีการปรับภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอกอาคารให้มีสีสันและเป็นแบบมีชีวิต เพื่อผู้เรียน
เกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น การสร้างความตระหนักและการสร้างจิตสานึกให้กับครูและผู้เรียนช่วยกันดูแลอาคาร
สถานที่ให้พร้อมใช้งาน มีการการพัฒนาอาคารสถานที่ ด้วยการทดสอบผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้อาคารสถานที่เป็น
สถานที่ตัวอย่างฝึกปฏิบัติ การจัดตั้งอาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอนใกล้แหล่งชุมชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่ายสาหรับการปรับปรุง บารุง รักษาอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีแนวทางการบริหารจัด การ คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
การขอความอนุเคราะห์การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในเวอร์ชั่นใหม่ ๆ จาก หน่วยงานภาคีเครือข่ายชุมชน รวมถึงการขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายชุมชน เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างเต็มที่
ด้านสื่อการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีแนวทางการบริหารจัด การ คือ การจัดวางสื่อการเรียนต่าง ๆ ให้มีสีสัน
สวยงามสะดุดตา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในสื่อการ เรียนรู้และจะได้ช่วยพัฒนาความรู้มากขึ้น การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วย
การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจในการเรียนมากขึ้น การ จัดเตรียมพร้อมสาหรับ
จานวนสื่อให้เพียงพอกับผู้เรียน และ ติดต่อประสานของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดในการติดตั้ง สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ให้ครอบคลุมทุก กศน.ตาบล เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกต่อการใช้งาน และสื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสาหรับการเรียนรู้ที่กว้างขวาง
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้านบุคลากร
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีแนวทางการบริหารจัดการ คือ การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับอบรม และการ
พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เช่น อบรมแผนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูที่ไม่
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จบสาขาเกี่ยวกับครูให้เรียนใบประกอบวิชาชีพ การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการสอน และการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคลากรจัดเตรียมเนื้อหาสาระก่อนการนามาสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเอาประเด็นสาคัญมาใช้ในการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวม ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความสาคัญกับสื่อต่าง ๆ ที่จะมาช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะทางสติปัญญาของ
ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นได้ ด้วยการจัดวางสื่อการเรียนต่าง ๆ ให้มีสีสันสวยงามสะดุดตาเกิดความสนใจ และการใช้สื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้านทักษะทางสติปัญญามากยิ่งขึ้น จึงต้องนาสื่อการเรียนมาทา
กิจกรรมประกอบกับการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 , หน้า 28 อ้างถึงใน อัจฉราณี
อัจฉริยศิลป์, 2556, หน้า 27) กล่าวไว้ว่า สื่อการสอน หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ผู้สอนและผู้เรียนนามาใช้ในระบบการเรียนการสอน
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ (ทิศนา แขมณี , 2555, หน้า 66-68 อ้างถึงใน อัจฉราณี อัจฉริยศิลป์ , 2556, หน้า
24-25 ) บรุนเนอร์เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ และเกิดเป็นการเรียนรู้
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของชูศิลป ศรีสุข (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานที่เน้นทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกแบบรูปภาพที่ใช้ออกแบบเว็บไซต์เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ และผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก
ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญในเรื่อง
ของการบริหารจัดการในการดาเนินงานของสถานศึกษาโดยการบริหารจัดการบุคลากรให้ทางานอย่างเต็มที่ มีการให้ครูเตรียม
ความพร้อมในการจัดเตรียมเนื้อหาสาระก่อนการนามาสอน การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการสอน การส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับอบรม และการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งถือว่าการดาเนินงานของสถานศึกษาจะประสบความสาเร็จได้สิ่งที่สาคัญ
ก็คือ การจัดการคนหรือบุคลากร รวมถึงทรัพยากรทางการบริหารด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด บางโม (2539, ไม่ปรากฏ
เลขหน้า, อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2557, หน้า 19) มีความเห็นว่า การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์
ขององค์การและนอกองค์การ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้สถานศึกษา
มีคุณภาพตลอดไปผู้บริหารจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานของ
สถานศึกษามีการพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของเดมมิ่ง (สมศักดิ์
สินธุระเวชญ์, 2541, หน้า 30 อ้างถึงใน นาถอนงค์ วิริยา, 2556, หน้า 30) กล่าวว่า กระบวนการจัดการที่จะนามาใช้ในการ
บริหารคุณภาพ คือ การควบคุมคุณภาพโดยใช้วงจรเดมมิ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ทุกระดับการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน
การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง ซึ่งต้องดาเนินการให้ครบวงจรหมุนเวียนพัฒนาไปแบบไม่มีหยุดนิ่ง จะทาให้ได้คุณภาพ
ที่สูงขึ้น ซึ่งกระบวนการบริหารงานดังกล่าวสามารถนาไปปรับใช้กับสถานศึกษาได้และจะทาให้สถานศึกษามีคุณภาพ
และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจได้ ขัดแย้งกับงานวิจัยของภูณิชาภัค มนัสธนกิจ (2556) พบว่า สภาพการดาเนินงานของ
ศูนย์การเรียนชุมชน อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และแนวทางพัฒนาภาคีเครือข่ายต่อ
การดาเนินของศูนย์การเรียนชุมชน ด้านบุคลากร คือ ศูนย์การเรียนชุมชน ควรจัดหาครูที่มีความรู้ความสามารถอย่างหลายหลาก
สาขาวิชาชีพ และจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับงานที่รับผิดชอบ ด้านอาคารสถานที่ คือ ศูนย์การเรียนชุมชนควรจัดหาสถานที่
ที่อยู่ใกล้ชุมชนสะดวกในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารในการหาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฯ
ด้านบุคลากร ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับอบรม และการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อ
การสอน และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้บุคลากรจัดเตรียมเนื้อหาสาระก่อนการนามาสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ด้านอาคารสถานที่ ได้แก่ การวางแผนตรวจสอบอาคารสถานที่อย่างสม่าเสมอ และการจัดตั้งอาคารสถานที่สาหรับการเรียนการ
สอนใกล้แหล่งชุมชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
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2. จากข้อค้นพบ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ด้านอาคารสถานที่
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ และด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 โดยที่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และเกษตรกรรม มีความคิดเห็
ต่อน
การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล) จังหวัดนครสวรรค์ สูงกว่านักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ประกอบอาชีพ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และเกษตรกรรม มีความ คิดเห็นที่ พึงพอใจในการบริหารจัดการ ของ
ผู้บริหาร ซึ่งจากการสัมภาษณ์ถึงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
ผู้บริหารจะใช้วิธีจัดหาสิ่งที่จะนามาสนับสนุนให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ และ สามารถตอบสนองต่อความต้องการแก่ผู้ เรียนได้
เช่น ด้านอาคารสถานที่ มีการตรวจสอบอาคารอย่างสม่าเสมอ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่ายเพื่อนามา
ปรับปรุง บารุงรักษาอาคารสถานที่ ให้มี ความแข็งแรงปลอดภัย การจัดตั้งใกล้แหล่งชุมชนสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยี โดยขอความอนุเคราะห์การใช้งานคอมพิวเตอร์ในเวอร์ชั่นใหม่ ๆ จาก
ภาคีเครือข่ายชุมชน การขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายชุมชน เพื่อให้เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างเต็มที่ ซึ่งให้ความสาคัญในเรื่องทรัพยากรทางการบริหารที่จะเป็นสิ่ง ช่วย
อานวยความสะดวกต่อการเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด บางโม ( 2558, หน้า 61- 62) การจัดการหรือการบริหาร
กิจการต่าง ๆ จาเป็นต้อง มีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการจัดการ โดยทั่วไปถือว่าทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสาคัญของการ
จัดการมีอยู่ 4 ประการ ประกอบ คน M( an) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และความรู้ด้านการจัดการ M
( anagement)
สอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์ (สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ , 2550,ไม่ปรากฏเลขหน้า อ้างถึงใน
นรเศรษฐ์ ชาลปติ , 2553, หน้า 6-7) กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการหนึ่ง
ได้รับการตอบสนองแล้วก็จะเกิดความต้องการอื่นขึ้นมาแทน ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ปราโมทย์ น้อยวัน ( 2554) แนวทางการ
จัดศูนย์การเรียนชุมชน อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างการจัดศูนย์การเรียนชุมชนทั้ง 4 ด้าน
พบว่า ด้านบุคลากร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน คือระดับประถมศึกษากับ
ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษากับระดับปริญญาตรี ด้านงบประมาณ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน คือระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษากับระดับปริญญาตรี
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ไม่แตกต่างกัน และด้าน
การบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ให้มีจานวนเพียงพอและต่อการใช้งาน
1.2. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ให้มีความทันสมัยต่อการใช้งาน
1.3 ควรสนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก กศน.ตาบล เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกต่อการใช้งาน
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
1.4 ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)
สังกัดสานักงาน กศน. ทั่วประเทศในแต่ละจังหวัด เพื่อจะได้ทราบถึงสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล(กศน.ตาบล) ได้อย่างชัดเจนและให้หน่วยงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2. ควรศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ รวมทั้งการค้นหาองค์ประกอบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็น
โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จานวน 234 คน วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อนามาหา
ค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ จานวน ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด การทดสอบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจโดยใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก “PCA” ผลการวิจัยพบว่า 1)ครู สังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ตาแหน่งครู คศ.3 ระยะเวลาในการทางานมากกว่า
10 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท 2) การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดลาดับแรก ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย ด้านการ
สร้างสัมพันธภาพ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านความสมดุล และด้านการสื่อสารสัมพันธ์เชิงประจักษ์ ตามลาดับและ 3)ครูที่มี
ตาแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นของต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาพรวม ด้านความ
สมดุล ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย ด้านการสื่อสารสัมพันธ์เชิงประจักษ์ และด้านการ
สร้างสรรค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ :การบริหารความขัดแย้ง, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ความขัดแย้ง

145

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ABSTRACT
The objectives of this research were to investigating and comparing the conflict management of
administratorson by demographic. and searching for element Conflict Management of Administrators
Bunditpatanasilpa .Institute on The research examples demographic. and searching for The Opinions on
Conflict Management Model of Administrators Bunditpatanasilpa .Institute on The research examples
by Probability Sampling and Stratified Random Sampling were 234 teachers .The data was analyzed by
the computer software to find out the statistics on percentage, mean, standard division, max-min value, ttest for Independent Samples ,and analysis of variance and Exploratory Factor Analysis Via PCA. The Results
of Research 1) The most of teachers in Bunditpatanasilpa Institute were in Senior Professional Level (academic
standing) ,10 year experiencesand Master Degree Education. 2 ) The conflict management of administrators on
the opinions of teachers inBunditpatanasilpa Institute were in highest level both each items and total as
Progress toward Goal , Relative Contribution , Balancing and Empirical Communication by orderly And
3)The conflict managementof administrators on the opinions of teachers inBunditpatanasilpa were total
different in Balancing, Relative Contribution, Progress toward Goal, Empirical Communication and
Creativity at .05 statistic significant.
KeyWords: Conflict Management /BunditpatanasilpaInstitute/ conflic
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บทนา
สิ่งที่ทุกคนไม่พึงประสงค์แต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งได้พ้นตราบเมื่อมนุษย์ยังคงต้องใช้
ชีวิตร่วมกันอยู่ภายใต้สังคมเดียวกันกับผู้อื่น ดังนั้นเมื่อไม่สามารถหลีกหนีความขัดแย้งได้ ก็ควรเรียนรู้ ทาความเข้าใจกับความ
ขัดแย้ง หรือเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ของกลุ่มหรือของคนที่เกิดความไม่
เข้าใจกันมีความรู้สึกไม่พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน ซูริลวาล & ดรัคเกอร์ (Sullivan & Decker 2005,หน้า10) แต่ละฝ่าย
มุ่งหมายที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน มีการรับรู้ ค่านิยม ความเชื่อ ความคิดเห็นและการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน การจัดการ
กับความขัดแย้งนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งกับหน้าที่ของผู้นาหรือผู้บริหารภายในองค์การ หลายคนคิดว่าความขัดแย้งเป็น
สิ่งที่เลวร้าย แต่แท้ที่จริงแล้วความขัดแย้งไม่ใช่ตัวการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ แต่เกิดจากวิธีการที่ไม่ตรงประเด็น
ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างหาก ซึ่งถ้ารู้จักวิธีที่ถูกต้อง การแก้ไขที่ดีก็จะกลายเป็นการให้คุณประโยชน์
เฉลิมพล พิทักษ์สินพาณิชย์ (2545,หน้า 41)
จากปัญหาดังกล่าวความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวันผู้บริหารไม่สามารถทาเป็นไม่สนใจหรือ
ละเลยเสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นได้โดยไม่จัดการแก้ไข การบริหารความขัดแย้งเป็นภารกิจที่
ผู้บริหารจาเป็นต้องดาเนินการให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ (2537 , หน้า 18 ) โดยไม่
สามารถเลือกได้ว่าจะต้องทางานกับใครก็ตาม ผู้บริหารต้องมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งซึ่งมีความสาคัญต่อผลการ
ปฏิบัติงาน นักทฤษฎีองค์การได้พยายามศึกษาวิจัยปัญหาเรื่องความขัดแย้งในหน่วยงานหรือนักการศึกษาได้นาศาสตร์ในเรื่อง
นี้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ด้วยเห็นว่าหากสามารถควบคุมสาเหตุของความขัดแย้ง และจัดการกับความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้ จะทาให้การปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการกับความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของความขัดแย้งในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จิราวัลย์ ดาดี (2546,หน้า 12)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการศึกษารูปแบบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะทาให้ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั้ง 15แห่ง
โดยแบ่งเป็น วิทยาลัยนาฏศิลปจานวน 12 แห่ง , วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง และเปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กร อีกทั้งทาให้ทราบรูปแบบในการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ของวิทยาลัยฯ ทั้ง 15 แห่ง อันเป็นประโยชน์ที่จะทาให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯนาไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่จะนาไปสู่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรก้าวไปข้างหน้าด้วยความสามัคคี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพื่อค้นหาองค์ประกอบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จาแนกตามลักษณะประชากร
สมมุติฐานของการวิจัย
ครูสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหาร แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้แก่ ครูสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 600 คนทาการคานวนหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) เพราะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 234 คน โดยผู้วิจัยทาการ
สุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็น ( Probability Sampling)โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ( Stratified Random
Sampling)โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ตัวแปรอิสระคือลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน ตาแหน่ง
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ระยะเวลาในการทางาน และวุฒิการศึกษา และตัวแปรตามคือ การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และรูปแบบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น
2ตอน
ตอนที่
1 ลักษณะประชากร ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน ตาแหน่ง ระยะเวลาการทางาน วุฒิการศึกษา มีจานวน
ทั้งหมด 4 ข้อ
ตอนที่
2 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s scale ) 5 ระดับ จานวน 44 ข้อ
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนน ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (วาสนา พัฒนานันท์ชัย ,
2553, หน้า 86 ) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
4.21 – 5.00 หมายถึง การบริหารความขัดแย้ง อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
3.41 – 4.20 หมายถึง การบริหารความขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
2.61 – 3.40 หมายถึง การบริหารความขัดแย้ง อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
1.81 – 2.60 หมายถึง การบริหารความขัดแย้ง อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
1.00 – 1.80 หมายถึง การบริหารความขัดแย้ง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา c( ontent validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน การตรวจสอบหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยทดสอบ (try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ประชากรที่จะศึกษา จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่า.9415
กับ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ( DescriptionStatistics) อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยที่ตัวแปรเชิงคุณภาพ ใช้สถิติความถี่ ( Frequency) และร้อยละ ( Percentage) ส่วนตัวแปรเชิงปริมาณ ใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่าสุด (Minimum)
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (
Exploratory) ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย
วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก “ PCA” (Principal Component Analysis) และหมุนแกนแบบตั้งฉาก ( Orthogonal
Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)เพื่อได้กลุ่มตัวแปรแยกออกตามองค์ประกอบหลัก มีเกณฑ์การเลือกตัวแปร
ที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งโดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร ( Eigenvalue) ที่มากกว่า 1 และถือเอา
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Standardized Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป ที่
บรรยายตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป
3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วย t-test (Independent t-test)
เป็นการทดสอบประชากร 2 กลุ่ม โดยที่สุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างเป็นอิสระต่อกัน โดยในขั้นตอนแรกทาการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยสถิติการทดสอบของ Levene หากผลการทดสอบ
พบว่า ค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ก็จะใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances Assumed แต่ถ้าค่า
ความแปรปรวน ของทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่างกันใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances not Assumedโดยมีระดับนัยสาคัญอยู่
ที่ .05
3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ด้วย One Way
ANOVA หรือBrown-Forsytheโดยในขั้นแรกทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติ Levene ซึ่งหากผลการทดสอบ พบว่า ค่าความแปรปรวนของทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน ก็จะใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และภายหลังการวิเคราะห์พบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะทาการทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) แต่ถ้าผลการทดสอบ
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ค่าความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ก็จะใช้สถิติ Brown-Forsythe และภายหลังการวิเคราะห์พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะทาการทดสอบรายคู่โดยวิธี Dunnett T3
4. วิเคราะห์
องค์ประกอบ การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัย
1.ครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 234คน ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ตาแหน่งครู
คศ.3ระยะเวลาในการทางานมากกว่า 10 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโทดังตาราง 1
ตาราง 1 จานวน และร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของครูสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. ประเภทของหน่วยงาน
วิทยาลัยช่างศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลป์
2. ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครู คศ.1
ครู คศ.2
ครู คศ.3
3. ระยะเวลาในการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
2 ปี – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
4. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จานวน (n =234)

ร้อยละ

47
187

20.1
79.9

20
40
47
127

8.5
17.1
20.1
54.3

11
83
140

4.7
35.5
59.8

105
122
7

44.9
52.1
3.0

จากตาราง 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของครูสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จานวน 234 คน พบว่า ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 79.9 และวิทยาลัยช่างศิลป์ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ
20.1
ตาแหน่งส่วนใหญ่เป็นครู คศ.3 จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3รองลงมา ครูคศ. 2.จานวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.1 และตาแหน่ง ครู คศ.1 จานวน40 คน คิดเป็นร้อยละ17.1 ตามลาดับ
ระยะเวลาในการทางานส่วนใหญ่มีระยะเวลามากกว่า 10 ปี จานวน140คน คิดเป็นร้อยละ59.8 รองลงมา 2ปี – 10
ปี จานวน83คน คิดเป็นร้อยละ 35.5และต่ากว่า 1 ปีจานวน11คน คิดเป็นร้อยละ4.7ตามลาดับ
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 105 คนคิดเป็นร้อยละ 44.9 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 3.0
ตามลาดับ
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2. องค์ประกอบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ใช้วิธีเทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจัย โดยใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ได้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
ด้านความสมดุล ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย ด้านการสื่อสารสัมพันธ์เชิงประจักษ์ และด้าน
การสร้างสรรค์ ดังภาพ 1

องค์ประกอบ 1 ด้านความสมดุล
-

มีการยกระเบียบและข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ง
มีการกล่าวขอโทษคนอื่น ๆ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทุกครั้ง
มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัดของครู
การพิจารณาความดีความชอบ จะมีการปล่อยให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
มีการแสดงท่าทีว่าเข้าใจและเอาใจใส่เมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น
มีการให้รางวัลจูงใจเพื่อให้คณะครูเกิดการแข่งขันในการปฏิบัติงาน
มีระบบการให้รางวัลอย่างยุติธรรมตามความสามารถของครูในโรงเรียน
มีการกระตุ้นให้คณะครูมองปัญหาที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่าง
มีการแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน เมื่อเกิดการแข่งขันที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง

องค์ประกอบ 2 ด้านการสร้างสัมพันธภาพ
- การหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่นาไปสู่การโต้แย้งกัน
- มีการหลีกเลี่ยงจากกรณีที่ทาให้เกิดความบาดหมางใจกับคณะครู
- มีการปล่อยให้ผู้อื่นดาเนินการตามที่ชอบแม้ว่าตัวเองจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
- การไม่กล่าวหาและบิดเบือนภาพพจน์ของครูแต่ละฝ่าย
- มีการส่งเสริมความสามัคคีในองค์การและการทางานเป็นหมู่คณะ
- การใช้หลักความสมานฉันท์ไม่มีการแบ่งแยกเป็นพวกเขาหรือพวกเรา
- การใช้หลักการเจรจาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
- มีการแยกแยะข้อแตกต่างทางความคิด เพื่อหาทางประนีประนอม
- การประสานความเข้าใจเมื่อเกิดปัญหาระหว่างครู เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามขึ้น
- มีการพบปะหารือกับครูทุกครั้ง เพื่อลดความตึงเครียดในการทางาน
- การประวิงเวลา เพื่อลดความรุนแรงเมื่อเกิดความขัดแย้ง

องค์ประกอบ 4 ด้านการสื่อสารสัมพันธ์เชิงประจักษ์
- การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับครูที่ขัดแย้งกับตน
- มีการแลกเปลี่ยนปัญหาที่ตนมีเพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ในหน่วยงาน
- มีการบอกปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง เพื่อให้ครูมีการหลีกเลี่ยง
- มีการพยายามทาให้ครูไม่พูดในสิ่งที่เป็นปัญหาความขัดแย้ง
- การให้ความสาคัญกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
- มีการพยายามทาให้ดูเหมือนว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหน่วยงาน
- การวิเคราะห์ความเห็นที่แตกต่างของครูเพื่อหาทางประนีประนอม
- การต่อรองเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็ว
- การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้ความคิดยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
- การให้ความสาคัญกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยไม่ให้ใครได้เปรียบใคร
หรือเสียเปรียบใคร

องค์ประกอบ 3 ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย
- .การโน้มน้าวไม่ให้มีการโต้เถียงกันเมื่อเกิดความขัดแย้ง
- มีการรับฟังและรับพิจารณาความคิดเห็นของครูในการ
แก้ปัญหา
- การใช้ความคิดเห็นของคณะครูเพื่อแก้ปัญหา
- มีการพยายามใช้ความร่วมมือกันของคณะครูในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง
- .มีการมุ่งขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้หมดไป
- มีการแถลงนโยบายการทางานพร้อมทั้งกาชับให้คณะครู
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- การไม่ใช้อานาจหน้าที่ในการจัดการความขัดแย้ง
- มีการเตรียมทางเลือกไว้ก่อน ก่อนที่จะขอความเห็นจากครู
- การไม่แสดงอานาจเพื่อเอาชนะความขัดแย้ง

องค์ประกอบ 5 ด้านการสร้างสรรค์
การบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

- มีการเปิดโอกาสให้คู่กรณีหาทางออกร่วมกันจากกรณี
ความขัดแย้ง
- มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ความคิดเห็นร่วมกัน
วินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ง
- เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
- การทาให้คู่กรณีเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งและลดความสาคัญ
ของตนเองลงบ้าง
- มีการให้ทุกคนแสดงออกทางด้านความคิดอย่างอิสระ
เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งจนทุกคนเป็นที่พอใจมากที่สุด

ภาพ 1 องค์ประกอบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายด้าน
และภาพรวม
ระดับการปฏิบัติ
การบริหารความขัดแย้ง
S.D.
แปลผล
x
1. ด้านความสมดุล
4.46 .474
มากที่สุด
2. ด้านการสร้างสัมพันธภาพ
4.59 .459
มากที่สุด
3. ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย
4.43 .463
มากที่สุด
4. ด้านการสื่อสารสัมพันธ์เชิงประจักษ์
4.19 .445
มาก
5. ด้านการสร้างสรรค์
4.48 .539
มากที่สุด
ภาพรวม
4.39 .344
มากที่สุด
3. การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ลาดับแรก ด้านการสร้างสัมพันธภาพได้แก่ มีการแยกแยะข้อแตกต่างทางความคิด เพื่อหาทางประนีประนอม
การประสานความเข้าใจเมื่อเกิดปัญหาระหว่างครู เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามขึ้น และการประวิงเวลา เพื่อลดความรุนแรงเมื่อเกิด
ความขัดแย้ง ตามลาดับรองลงมาด้านการสร้างสรรค์ได้แก่ มีการให้ทุกคนแสดงออกทางด้านความคิดอย่างอิสระเพื่อแก้ปัญหา
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ความขัดแย้งจนทุกคนเป็นที่พอใจมากที่สุด เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง และการทาให้คู่กรณีเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งและ
ลดความสาคัญของตนเองลงบ้าง ตามลาดับและด้านความสมดุล ได้แก่มีการแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน เมื่อเกิดการแข่งขันที่
ทาให้เกิดความขัดแย้ง มีการกระตุ้นให้คณะครูมองปัญหาที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่าง และมีระบบการให้รางวัลอย่างยุติธรรม
ตามความสามารถของครูในโรงเรียนตามลาดับ ดังตาราง 2
ตาราง 3 การเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จาแนกตามประเภทของหน่วยงาน
การบริหารความขัดแย้ง
1. ด้านความสมดุล
2. ด้านการสร้างสัมพันธภาพ
3. ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย
4. ด้านการสื่อสารสัมพันธ์เชิง
ประจักษ์
5. ด้านการสร้างสรรค์
ภาพรวม

ประเภทของ
หน่วยงาน
วิทยาลัยช่างศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลป์

x

S.D.

t

df

p-value

4.55
4.40
4.51
4.29
4.61
4.33
4.27
4.14
4.63
4.37
4.51
4.31

.546
.401
.478
.421
.424
.456
.533
.355
.547
.507
.397
.266

2.330*

178.981

.021

3.757*

231

.000

4.804*

232

.000

2.070*

167.141

.040

3.760*

232

.000

4.504*

167.964

.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.ครูสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีประเภทหน่วยงาน ระยะเวลาการทางาน และวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภาพรวม ด้านความสมดุล ด้านการสร้าง
สัมพันธภาพ ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย ด้านการสื่อสารสัมพันธ์เชิงประจักษ์ และด้านการสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่อยู่ในวิทยาลัยช่างศิลป์มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
ภาพรวมด้านความสมดุล ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย ด้านการสื่อสารสัมพันธ์เชิงประจักษ์
และด้านการสร้างสรรค์ สูงกว่า ครูที่อยู่ในวิทยาลัยนาฎศิลป์ดังตาราง 3
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จาแนก
ตามตาแหน่ง
แหล่งความ
การบริหารความขัดแย้ง
df
SS
MS
F
p-value
แปรปรวน
1. ด้านการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างกลุ่ม
3
2.028
.846 4.168*
.007
ภายในกลุ่ม
229 50.521 .203
รวม
232 52.549
2. ด้านการสื่อสารสัมพันธ์เชิง
ระหว่างกลุ่ม
3
.869
.290 1.469
.224
ประจักษ์
ภายในกลุ่ม
230 45.331 .197
รวม
233 46.200
3. ด้านการสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
3
3.611 1.204 4.313*
.006
ภายในกลุ่ม
230 64.193 .279
รวม
233 67.805
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
3
2.167
.722 6.501*
.000
ภายในกลุ่ม
229 25.441 .111
รวม
232 27.607
* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

5. ครูสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีครูที่มีตาแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ภาพรวม ด้านความสมดุล ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย ด้าน
การสื่อสารสัมพันธ์เชิงประจักษ์ และด้านการสร้างสรรค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยครูที่มีตาแหน่ง
ค.ศ 1 แตกต่างกับครูที่มีตาแหน่ง ค.ศ2 และครูที่มีตาแหน่ง ค.ศ3 ดังตาราง 4
สรุปและอภิปราย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาประเด็นสาคัญมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภาพรวม ด้าน
ความสมดุล ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย และด้านการสร้างสรรค์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมความสามัคคีในองค์กรและการทางานเป็นหมู่คณะ มีการยกระเบียบและข้อปฏิบัติ
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ง การไม่กล่าวหาและบิดเบือนภาพพจน์ของครูแต่ละฝ่าย การใช้หลักการเจรจาเป็น
เครื่องมือในการบริหาร การรับฟังและรับพิจารณาความคิดเห็นของครูในการแก้ปัญหา การพยายามใช้ความร่วมมือกันของ
คณะครูในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง วิเคราะห์ความเห็นที่แตกต่างของครูเพื่อหาทางประนีประนอม การให้ทุกคนแสดงออก
ทางด้านความคิดอย่างอิสระเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งจนทุกคนเป็นที่พอใจมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ์ (2540, หน้า 116) กล่าวว่า การบริหารความขัดแย้งกับการแก้ไขความขัดแย้งมีขอบเขตไม่เหมือนกันการแก้ไข
ความขัดแย้งเป็นการดาเนินการให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลงหรือสงบลงการแก้ไขความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความ
ขัดแย้งความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายแต่มักจะแก้ไขได้ยากการดาเนินการบริหารความขัดแย้งให้เกิดการสร้างสรรค์และมีประโยชน์
ต่อหน่วยงานลดหรือระงับความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและการแก้ปัญหาความขัดแย้งการบริหารความขัดแย้ง
ประกอบด้วยการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการลดหรือระงับความขัดแย้งเมื่อความขัดแย้งมีมาก
เกินไปและการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการต่างๆ สอดคล้องกับทฤษฎีของ สมิต สาชุกร (ออนไลน์ , 2553 )กล่าวว่า เป็น
การยากอย่างยิ่งที่เราจะสามารถหาวิธีการที่ถูกต้องแน่นอนในการใช้ในการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่วิธี
หนึ่งที่สามารถเปลี่ยนจากการทาลายที่เกิดจากความขัดแย้ง ( Destructive Conflict) ให้กลายเป็นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์
(Constructive Conflict) ก็คือ เราต้องมองลงไปที่เนื้อหาของความขัดแย้ง แทนที่จะมองที่ตัวบุคคล วิธีการนี้เป็นการมุ่งที่จะ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการตาหนิ ( Blaming) คู่กรณี ซึ่งไม่สามารถสร้างผลดี อย่างไรเลย แต่กลับเป็นการก่อให้เกิดความ
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ขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจาแนกตามพฤติกรรมที่เป็นหลักสาคัญอันเป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งพื้นฐาน 5 วิธี ได้แก่
1. การ
หลีกเลี่ยง ( Avoidance) 2. การปรองดอง ( Accommodation) 3. การประนีประนอม ( Compromise) 4. การแข่งขัน
(Competition) และ 5.การร่วมมือ ( Collaboration) ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ดวงเดือน ติยะบุตร (255 6) พบว่า การ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. จากข้อค้นพบ ครูที่อยู่ในประเภทหน่วยงาน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภาพรวม ด้านความสมดุล ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย ด้านการ
สื่อสารสัมพันธ์เชิงประจักษ์ และด้านการสร้างสรรค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่อยู่ในวิทยาลัย
ช่างศิลป์ มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภาพรวมสูงกว่า ครูที่อยู่ใน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า
ผู้บริหารการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับครูที่ขัดแย้งกับตนไม่ว่าจะเป็น มีการพยายามทาให้ดูเหมือนว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ในหน่วยงาน มีการใช้ความคิดเห็นของคณะครูเพื่อแก้ปัญหา และมีการรับฟังและรับพิจารณาความคิดเห็นของครูในการ
แก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิเจตน์ วงษ์ไหลทอง (ออนไลน์ ,2551) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
เป็นการบริหารที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้ดาเนินการด้านบริหาร
บุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจได้รับการยกยองเชิดชูเกียรติมีความ
มั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ สอดคล้องกับทฤษฎีของ จอห์นสัน และจอห์นสัน (Jhonson & Jhonson อ้างถึงใน ยุทธนา พรหมณี
, ออนไลน์, 2553 )กล่าวว่า การใช้กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งโดยแต่ละคนมีรูปแบบการแก้ปัญหาเป็นของตน สามารถ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และหาวิธีการใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งในภาวะขัดแย้ง ประเด็นหลักที่ต้องใส่
ใจ คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัว เมื่ออยู่ในภาวะขัดแย้ง คนแต่ละคนจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากผู้อื่น และการรักษา
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นแบบพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้ง 5 แบบ คือ1) ลักษณะแบบ "เต่า" (ถอนตัว , หดหัว) มี
ลักษณะหลีกหนีความขัดแย้ง ยอมละวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยการหลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับคู่กรณี จะไม่
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา 2) ลักษณะแบบ "ฉลาม" (บังคับ, ชอบใช้กาลัง) เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้
อานาจตามตาแหน่ง คานึงถึงเป้าหมายงานหรือความต้องการของตนเองมากกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3) ลักษณะ
แบบ "ตุ๊กตาหมี" (สัมพันธภาพราบรื่น) เชื่อว่าความขัดแย้งหลีกเลี่ยงได้เพื่อเห็นแก่ความกลมเกลียว ยอมยกเลิกเป้าหมาย เพื่อ
รักษาสัมพันธภาพอันดีไว้ 4) ลักษณะแบบ "สุนัขจิ้งจอก" (ประนีประนอม, แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) จะคานึงถึงเป้าหมายส่วนตน
และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอม พร้อมและเต็มใจที่จะสละวัตถุประสงค์และ
สัมพันธภาพบางส่วนเพื่อหาข้อตกลงร่วมที่ดี 5) ลักษณะแบบ "นกฮูก" (เผชิญหน้ากัน, สุขุม) จะมองความขัดแย้งว่าเป็นปัญหา
ที่จะต้องแก้ไข ให้คุณค่าแก่เป้าหมายและสัมพันธภาพ สิ่งที่ต้องการคือการบรรลุเป้าหมายของตนเองและผู้อื่น ขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ กี้ พรหมวงค์ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
จานวน 4 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ส่วนด้านการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ อยู่
ในระดับปานกลาง
3. จากข้อค้นพบ ครูที่มีตาแหน่ง คศ. 1 มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภาพรวม ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย และด้านการสร้างสรรค์ แตกต่าง
กับ ครูที่มีตาแหน่ง ค.ศ 2 และครูที่มีตาแหน่ง ค.ศ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีตาแหน่ง คศ. 1มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภาพรวมสูงกว่าครูที่มีตาแหน่ง คศ. 2 และ
ครูที่มีตาแหน่ง คศ. 3 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ของครูที่มีตาแหน่ง คศ. 1 พบว่าผู้บริหารมีการพยายามใช้ความร่วมมือกันของคณะครูในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ไม่ว่าจะ
เป็น การไม่แสดงอานาจเพื่อเอาชนะความขัดแย้ง การแถลงนโยบายการทางานพร้อมทั้งกาชับให้คณะครูปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างเคร่งครัด และมีการรับฟังและรับพิจารณาความคิดเห็นของครูในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ ประชุม โพธิกุล
(2552, หน้า 116)กล่าวว่า วิธีการกระตุ้นความขัดแย้งให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์คือการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความ
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คิดเห็นที่แตกต่างกันยอมรับอานาจในการประชุมควรมีบางคนในกลุ่มเล่นบทค้านเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนวินิจฉัยทุกสิ่ง
ก่อนลงมติให้แสดงความคิดเห็นช่วยทาให้กลุ่มได้พบกับสิ่งที่ท้าทายมีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ ฟิลเลย์ (Filly 2545, หน้า 80 )กล่าวว่ายุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 3 แบบคือ (1) การ
แก้ปัญหาแบบแพ้ – ชนะเป็นการแก้ปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างกระทาเพื่อให้ตนชนะโดยวิธีการต่างๆ (2) การแก้ปัญหาแบบแพ้ –แพ้
หรือแบบประนีประนอมต่างฝ่ายต่างลดผลประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์ไม่เต็มตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายการ
แก้ปัญหาแบบนี้ใช้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง และ (3) การแก้ปัญหาแบบชนะ – ชนะเป็นการแก้ปัญหาที่เน้นเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ใช้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุด ขัดแย้งกับงานวิจัยของ
สุภัคจิตต์ มากพันธุ์
(2555) ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พบว่า สาเหตุของความ
ขัดแย้งมี 5 ด้าน คือ ความแตกต่างกันของบุคคลในการรับรู้ ค่านิยม ความเชื่อ ทรัพยากรที่มีจากัด การติดต่อสื่อสาร ความ
แตกต่างกันในเป้าหมาย ความขัดแย้งในบทบาท และความสนิทสนมกันเป็นส่วนตัว มีความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลางและมี
ค่าเฉลี่ยต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ครูที่มีตาแหน่ง คศ. 2 มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย
ภาพรวม และด้านการสร้างสรรค์ แตกต่างกับ ครูที่มีตาแหน่ง ค.ศ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีตาแหน่ง
คศ.2 มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โดยภาพรวมต่ากว่าครูที่มี
ตาแหน่ง คศ.3 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของครูที่
มีตาแหน่ง คศ. 3 พบว่าผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้คู่กรณีหาทางออกร่วมกันจากกรณีความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็น การทาให้
คู่กรณีเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งและลดความสาคัญของตนเองลงบ้าง และมีการให้ทุกคนแสดงออกทางด้านความคิดอย่างอิสระเพื่อ
แก้ปัญหาความขัดแย้งจนทุกคนเป็นที่พอใจมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ แมนทรวง แซ่ซิ้ม (ออนไลน์ , 2552) กล่าวถึง
การบริหารความขัดแย้งเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการเข้าแทรกแซงจุดมุ่งหมายของการวินิจฉัยก็เพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของความขัดแย้งสาเหตุของความขัดแย้งโดยพิจารณาว่าบุคคลหรือกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเป้าหมายหรือ
วิธีการขอบเขตของความรับผิดชอบของบุคคลหรือของกลุ่มชัดเจนหรือไม่มีการแข่งขันเพื่อจะได้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ตลอดจนพิจารณาว่ามีความจาเป็นที่ผู้บริหารจะเข้าไปแทรกแซงจุดมุ่งหมายของการเข้าไปแทรกแซงของผู้บริหารก็เพื่อจะทา
ให้ความขัดแย้งอยู่ในระดับที่พอเหมาะและส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 4 ขั้น
ดังนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีของ ราฮิม (Rahim 2543, หน้า 19 )กล่าวถึงการจัดการกับความขัดแย้งตามแนวคิดทฤษฎี 2 มิติคือ
มิติมุ่งตนเองและมิติมุ่งผู้อื่นเกิดเป็นแบบของการจัดการกับความขัดแย้ง 5 แบบคือ (1) การผสมผสานมุ่งตนเองและผู้อื่นใน
ระดับสูง (2) การยอมตามมุ่งตนเองต่าแต่มุ่งผู้อื่นสูง (3) การเอาชนะเป็นแบบมุ่งตนเองในระดับสูงมุ่งผู้อื่นในระดับต่า (4) การ
หลีกเลี่ยงมุ่งตนเองและผู้อื่นในระดับต่า(5) การประนีประนอมเป็นการมุ่งตนเองและมุ่งผู้อื่นในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อริศรา โยศรีคุณ( 2556) ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า เมื่อศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง จาแนก
ตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการร่วมมือ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา มีระดับความเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งด้านการร่วมมือมากกว่าครูผู้สอน และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบจาแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ด้านการร่วมมือและด้านการยอมให้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ด้านการดาเนินการสู่เป้าหมาย ด้านการสร้างสัมพันธภาพ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านความสมดุล และด้านการสื่อสาร
สัมพันธ์เชิงประจักษ์ อยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรมีการบริหารความขัดแย้งที่มีความยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการบริหารความขัดแย้งที่เป็นด้านลบของทางหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
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การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม
ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The development of Learning Package on Factoring of Polynomial to
Promote the Process of Reasoning Skills for Mathayomsuksa IV Students
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email address : namouyniramol@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผลให้มีประสิทธิภาพ 70/70 (2 ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้ (3)
เปรียบเทียบทักษะแล ะกระบวนการให้เหตุผล ก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้ และ(4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 255 8 โรงเรียนบางขันวิทยา จานวน 1ห้องเรียน รวม 3 6
คนเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1)ชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
(2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และวัดทักษะและกระบวนการให้เหตุผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า (1)ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 75.36 / 75.47 (2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ สูง
กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01(3)ทักษะและกระบวนการ
ให้เหตุผล หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และ (4)ดัชนีประสิทธิผล ของชุดการเรียนรู้ ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเท่ากับ
0.72 และด้านทักษะและกระบวนการให้เหตุผลเท่ากับ 0.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.5
คาสาคัญ: ชุดการเรียนรู,้ การแยกตัวประกอบพหุนาม, ทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
Abstract
This study aimed to(1) develop the learning package on factoring of polynomial to
promote the process of reasoning skills for matayomsuksa IV student,(2) compare the learning
achievements of the students before and after learning through the learning package, (3)compare
the process of reasoning skills before and after learning through the learning package ,(4) study
the effectiveness index of the learning package .The samples consisted of 36 Matayomsuksa IV
students of Bangkhanwittaya School, AmphoeBangkhan, Nakhon Si Thammarat Province, in the
second semester of academic year 2015. The research instruments were (1) the learing package
on factoring of polynomial to promote the process of reasoning skills ,(2) the learing
achievement test on factoring of polynomial to promote the process of reasoning skills.The
statistical analysis used consisted of percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent
Samples).
The results showed that (1) the learning package on factoring of polynomial to promote
the process of reasoning skills had the effiency of 75.36 / 75.47,(2) the achievement of the
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experimental group posttest by using the learing package on factoring of polynomial to promote
the process of reasoning skills higher than pretest at the 0.01 level of significance, (3) the
process of reasoning skills of the experiment group pretest by using learning package on
factoring of polynomial to promote the process of reasoning skills was significantly higher
thanthat pretest at the 0.01 level of significance, and (4) the effectives index of the students ,
learning achievement was 0.72 and the process of reasoning skills was 0.68 .
Keywords: Learning package ;Factoring of polynomial ; Process of reasoning skills
บทนา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนที่มีเหตุผล
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหาทาให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2551) การคิดอย่างมีเหตุผลนับเป็นหัวใจ
ของการสอนคณิตศาสตร์ มีงานวิจัยจานวนมากที่ยืนยันว่าการสอนให้นักเรียน เรียนรู้อย่างเข้าใจและมีเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีกว่า
การสอนแบบให้จดจา ถึงแม้ว่าการจาจะช่วยในการหาคาตอบที่ถูกต้องได้รวดเร็วกว่า แต่ถ้านักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจจะ
มีความสามารถในการปรับ ความรู้ ไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้และสามารถจาได้ดีกว่านานกว่า ถ้านักเรียนสามารถนา
กระบวนการและหลักการมาใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ นักเรียนก็จะตระหนักว่าแนวคิดต่างๆ ทางคณิตศาสตร์นั้นมีความ
เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นการสอนในรูปแบบนี้จึงเป็นการพัฒนาทางสติปัญญาได้ดีกว่าการสอนด้วยการจดจาโดยไม่มีเหตุผล(สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2547) ซึ่งนักเรียนควรได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการควบคู่
กับความรู้ในเนื้อหาสาระ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ ไม่ใช่เรียนเพื่อการท่องจาอย่างที่กระทามาและ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องสามารถจูงใจผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสนใจในวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น(ระพีพัฒน์ แก้ว
อ่า,2553 )
การจัดการเรียนสอนนั้นครูผู้สอนควรพยายามให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มากที่สุด ครูจะต้องเปลี่ยน
บทบาทจากผู้บรรยายเป็นผู้จัดสถานการณ์ จัดสื่อการเรียนการสอนและให้คาแนะนา ซึ่งการใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็น
สื่ออย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพราะผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง โดยอาศัยคาแนะนาที่บอกไว้ในชุดการเรียนรู้
จะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนประสบความสาเร็จตามอัตภาพและได้ความรู้ในแนวเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถใช้เมื่อนักเรียนขาด
เรียนหรือครูผู้สอนมีภารกิจในเวลานั้นก็สามารถใช้ชุดการเรียนรู้ประกอบให้นักเรียนได้ศึกษา(สุรางคนา ยาหยี, 2549) ทั้งนี้ชุด
การเรียนรู้ที่นามาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนนั้นต้องผ่านการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิเคราะห์ กิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผลโดยใช้ ชุดการเรียนด้วย รู้ ศึกษาทฤษฎีหลักจิตวิทยาที่นามาใช้ในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิเคราะห์ หา
ประสิทธิภาพและหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ (เปรมทิพย์ รัตนคม, 2556)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบ
พหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70 / 70 หรือไม่อย่างไรและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม และทักษะและกระบวนการให้เหตุผลว่าหลังใช้ชุดการ
เรียนรู้ สูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ หรือไม่อย่างไร และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุ
นาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลว่ามีค่ามากกว่าเกณฑ์ 0.5 หรือไม่อย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์70 / 70
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการ
ให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล หมายถึง ชุด
ประกอบการเรียนการสอน จานวน 3 ชุด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้หลายชนิดผสมผสาน
กัน เช่นการทาแบบฝึดหัด การทาแบบฝึกคิด เพิ่มทักษะ แบบบันทึกอนุทิน และกิจกรรมการละเล่นแบบไทย เพื่อมุ่งให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดีและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา การเรียนรู้ด้วย
ตนเองและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถโดยครูเป็นผู้ให้คาแนะนาช่วยเหลือและชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นชุดการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนใช้ร่วมกัน มีลักษณะผสมระหว่างชุดการเรียนรู้สาหรับครูและชุดการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
กล่าวคือกิจกรรมบางอย่างครูต้องเป็นผู้แสดงนาให้นักเรียนดูและกิจกรรมบางอย่างนักเรียนต้องทาด้วยตนเองในระบบการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม ครูมีหน้าที่เพียงจัดอุปกรณ์และมอบชุดการเรียนรู้ให้แล้วคอยรับรายงานผลเป็นระยะๆให้คาแนะนาเมื่อมี
ปัญหาและประเมินผล โดยในแต่ละชุดการเรียนรู้ประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้ชื่อชุดการเรียนรู้คาชี้แจง จุดประสงค์
การเรียนรู้เวลาที่ใช้ สื่อการเรียนรู้สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัด และการประเมินผลการเรียนรู้
2.
ทักษะและกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การอ้างหลักฐานเพื่อยืนยันข้อสรุปของว่าเป็นจริงหรือเป็นการ
แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักการหาความสัมพันธ์ของแนวคิดและการสรุปที่สมเหตุสมผลตามแนวคิดกฎเกณฑ์หรือความ
จริงนั้นๆพร้อมทั้งสามารถที่จะยืนยันหรือคัดค้านข้อความคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ผู้วิจัยได้จากแบบวัดทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก 5 ระดับ
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผลหมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของชุดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้หลาย
ชนิดผสมผสานกัน เช่นการทาแบบฝึดหัด การทาแบบฝึกคิด เพิ่มทักษะ กิจกรรมการละเล่นแบบไทย การเขียนอนุทิน
สะท้อนผลจากการจัดการเรียนรู้ และการทาแบบทดสอบประจาชุดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วย
ตนเอง โดยครูคอยชี้แนะ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ขั้นที่
1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน เป็นการทบทวนความรู้เดิม เป็นการดึงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่เรียน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
ขั้นที่
2 ขั้นประกอบกิจกรรม ให้ผู้เรียนศึกษาชุดการเรียนรู้ ดังนี้
2.1 ศึกษาคาแนะนาในชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
2.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 ศึกษากิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
2.4 ศึกษาเนื้อหาของบทเรียน ตัวอย่าง
2.5 ทากิจกรรมการเรียนรู้ ทาแบบฝึกหัด แบบฝึกเพิ่มทักษะ การทากิจกรรมการละเล่นแบบไทย
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปบทเรียนเป็นการสรุปทบทวนความรู้ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ การเขียนอนุทิน
ขั้นที่
4 ขั้นประเมินผลการเรียน นักเรียนทาแบบทดสอบประจาชุดการเรียนรู้ แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรียนกรณีที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ถ้านักเรียนที่ผ่านจุดประสงค์หมดทุกข้อก็ให้เรียนก้าวหน้าต่อไป
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนจากการใช้ชุดการ
เรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดพฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (Cognitive Domain) จาแนกไว้ 5 ระดับสรุปได้ดังนี้
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4.1 ความรู้ความจาเกี่ยวกับการคิดคานวณ (Computation)4.2 ความเข้าใจ (Comprehension) 4.3 การนาไปใช้
(Application)4.4 การวิเคราะห์ (Analysis)และ 4.5 การสังเคราะห์ (Synthesis)
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางขันวิทยา
ตาบลบ้านลานาวอาเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 2 ห้องเรียนรวมนักเรียนทั้งหมด 60 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้อง
มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ห้องที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางขันวิทยา
ตาบลบ้านลานาวอาเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชจานวนจานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 36 คนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้มีดังนี้
1) ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
จานวน 3 ชุด ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 11 แผน แบบฝึกหัดและกิจกรรมการละเล่นแบบไทยที่
ประกอบด้วยส่วนให้นักเรียนแสดงความสามรถด้านความรู้และด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบประจาชุด
การเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผลสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ จานวน 20 ข้อและแบบ
อัตนัย 5 ข้อ ในขั้นแรกได้สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ จานวน 40 ข้อและแบบอัตนัย 10 ข้อ นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบโดยใช้ค่า IOC และนาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความยากง่ายและอานาจ
จาแนก แล้วคัดเลือกข้อสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบจานวน 20 ข้อที่มีค่าความยากตั้งแต่ 0.36 - 0.62 และค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.32 – 0.64 ข้อสอบแบบอัตนัยจานวน 5 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.75 - 0.78 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.26 –
0.44จากนั้นนาข้อสอบที่ได้คัดเลือกไว้ไปทดลองเพื่อหาความเชื่อมั่นกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่ม มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบและแบบอัตนัย เท่ากับ 0.92 และ 0.81 ตามลาดับ
การทดลองมีขั้นตอน ดังนี้
1)นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาทดสอบเพื่อวัดความรู้และ
วัดทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนก่อนเรียน(Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง 2.) ดาเนินการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้
กับกลุ่มตัวอย่างโ ดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 3 ชุดการเรียนรู้เป็นระยะเวลารวม 11 คาบโดยภายหลังจากการ
สอนในแต่ละชุดการเรียนรู้จะให้นักเรียนทาแบบทดสอบประจาชุดการเรียนรู้ 3)นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์มาทดสอบเพื่อวัดความรู้และวัดทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียน หลังเรียน (Posttest) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง และ4)ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อ ให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คะแนนด้านทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1)หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผล โดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการทาแบบฝึกหัด ทากิจกรรมในชุดการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบประจาชุดการเรียนรู้ นาผลที่ได้มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/702) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้3) เปรียบเทียบทักษะและกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและ
หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการทดสอบทีและ 4) หาดัชนี
ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนกับคะแนนเต็มให้มีค่าตาม
เกณฑ์ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70ดังตารางที่ 1

159

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
ชุดการเรียนรู้

เกณฑ์ 70 / 70

ชุดการเรียนรู้ที่ 1
ชุดการเรียนรู้ที่ 2
ชุดการเรียนรู้ที่ 3
เฉลี่ย

E1

E2

77.38
73.28
75.42
75.36

76.09
75.63
74.69
75.47

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 โดยมีคะแนนร้อยละเฉลี่ย
ระหว่างเรียนเท่ากับ 75.36 และคะแนนร้อยละเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 75.36แสดงว่าชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบ
พหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.36 / 75.47 ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบ
พหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุ
นาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การทดสอบ
ก่อนเรียน

จานวนนักเรียน
36

คะแนนเต็ม
40

x

13.64

S
2.42

t

37.75**
**

หลังเรียน
36
มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01

40

32.53

2.98

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ก่อนได้รับการจัดการ
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13..64 คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และหลังได้รับการจัดการเรียน ด้วย
ชุดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง ได้รับ
การจัดการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ผลปรากฎว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบ
พหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการทดสอบทักษะและกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทักษะและกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การทดสอบ
ก่อนเรียน

จานวนนักเรียน
36

คะแนนเต็ม
100

x

22.42

S
1.99

t

104.10**
หลังเรียน
36
**มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01

100

75.56

2.13

จากตารางที่ 3พบว่าคะแนนทักษะและกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ก่อน
ได้รับการจัดการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.42 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และหลังได้รับการ
จัดการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.56คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลังได้รับการจัดการ เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ผลปรากฎว่าคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องการ
แยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าตามเกณฑ์ตั้งแต่0.5 ขึ้นไปดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าดัชนีประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด้านทักษะและกระบวนการให้เหตุผลโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
ทักษะและกระบวนการให้
เหตุผล

จานวนคะแนน
เต็มหลังเรียน

ค่าเฉลี่ยคะแนน
สอบก่อนเรียน

ค่าเฉลี่ยคะแนน
สอบหลังเรียน

ดัชนีประสิทธิผล

40

13.64

32.53

0.72

100

22.42

75.56

0.68

จากตารางที่ 4พบว่าดัชนีประสิทธิผล ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และด้านทักษะและกระบวนการให้
เหตุผลโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.72 และ 0.68 ตามลาดับ แสดงว่าชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบ
พหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ 0.5
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์70 / 70 โดยมีค่า75.36 / 75.47
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
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3. ทักษะและกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และด้านทักษะและกระบวนการให้เหตุผล
เท่ากับ 0.72 และ 0.68 ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 70 / 70 โดยมีค่า 75.36 / 75.47 ทั้งนี้เนื่องมาจากการสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริม
ทักษะและกระบวนการให้เหตุผล ผู้วิจัยสร้างขึ้นอย่างเป็นลาดับขั้นตอนที่ชัดเจนโดยได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและหลักจิตวิทยา
ในสร้างชุดการเรียนรู้วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นชุดการเรียนรู้จานวน 3 ชุดซึ่งในแต่ละ
ชุดมีองค์ประกอบดังนี้คู่มือการใช้ชุดการเรียน รู้ชื่อชุดการเรียน รู้คาชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้เวลาสื่อการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัดและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งสาระการเรียนรู้มีการเรียงลาดับจากง่ายไปยากทาให้
ผู้เรียนเรียนรู้ไปตามลาดับขั้นและรับทราบผลการเรียนย้อนกลับได้ทันทีจึงทาให้ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
70/70 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรางคนา ยาหยี (2549 )รายงานว่าถ้าแบ่งเนื้อหาวิชาที่จะถ่ายทอดให้ผู้เรียนเป็นตอนๆที
ละน้อยเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนผู้เรียนจะสามารถรับความรู้ได้ดีกว่าให้ความรู้ผู้เรียนทีละมากๆและ
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback and Corrections) จะต้องมีการแจ้งผลการ
เรียนและข้อบกพร่องให้นักเรียนทราบ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการสอนโดยชุดการเรียนรู้
เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยชุด
การเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รชต ปัญญาพิสิทธิ์ (2553) รายงานว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่องการแยกตัวประกอบ
พหุนามสูงกว่าก่อนได้รับการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และวัชระ น้อยมี (2551)รายงานว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการให้เหตุผลและการพิสูจน์คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการ เรียนรู้ ที่ผู้วิจัย
เรียบเรียงขึ้นได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์และผ่านการหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ทาให้ชุดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามมา
ด้วย และ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นการใช้กิจกรรมกลุ่มคละความสามารถของผู้เรียนตามระดับ
ความสามารถ นักเรียนที่มีระดับความสามารถสูงจะต้องช่วยอธิบายให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่เรียนเน้นการช่วยเหลือกันของสมาชิกในกลุ่มและการยอมรับสมาชิกในกลุ่มที่เรียนอ่อนการใช้กิจกรรมการละเล่ น
แบบไทยของแต่ละชุดการเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างบรรยากาศที่ดี เอื่อต่อการจัดการเรียนรู้ ลดความตึงเครียดของ
นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลตามความสามารถของตน จึงมีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทางวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามของผู้เรียนสูงขึ้น
3. ทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 หลังจากได้รับการสอนโดยชุดการเรียนรู้ เรื่อง
การแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยชุดการ
เรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อันเนื่องมาจากชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีแบบฝึกหัดและกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงคาตอบแบบสั้นและแสดงวิธีทาอย่าง
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ละเอียดเพื่อหาคาตอบ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่สมบูรณ์ไปพร้อมกับคาตอบนั้น ซึ่งในแบบฝึกหัดและกิจกรรมจะประกอบด้วย
2 ส่วน คือส่วนที่แสดงความสามารถด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ และส่วนที่แสดงความสามารถด้านการให้เหตุผล จึงเป็นการ
ฝึกให้นักเรียนรู้จักการให้เหตุผลควบคู่ไปกับการได้คาตอบที่ถูกต้อง ส่งผลให้ความสามารถด้านการให้เหตุผลของนักเรียนสูงขึ้น
และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตามกันกับความสามารถด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพัฒน์ แก้ว
อ่า (2553) รายงานว่าด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 99 กล่าวว่าความสามารถด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์และด้านการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนเรื่องความน่าจะเป็นโดยใช้ชุดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงใน
ทิศทางตามกันในระดับค่อนข้างมากที่สุด
4. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และด้านทักษะและกระบวนการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีค่า 0.72และ 0.68 ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.5 แสดงว่าชุดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้จริง ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก ชุดการเรียนรู้ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์
และผ่านการหาประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าตามศักยภาพ เพราะนักเรียน
ได้รับการฝึกฝนในส่วนความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่เรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่
นักเรียนที่สอบไม่ผ่านจุดประสงค์และตรวจสอบความรู้อีกครั้งจนผ่านจุดประสงค์ และมีแบบฝึกคิด ลับสมอง ให้นักเรียนที่สอบ
ผ่านจุดประสงค์ได้เรียนแบบก้าวหน้าด้วยและส่วนประกอบของแบบฝึกหัดและกิจกรรมการละเล่นในแต่ละชุดการเรียนรู้ มี
ส่วนที่ให้นักเรียนแสดงเหตุผลประกอบการหาคาตอบหรือวิธีทาในแต่ละข้อ ถ้านักเรียนเขียนการให้เหตุผลไม่ถูกต้อง จะมีการ
สอนซ่อมเสริมและตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้งจนผ่านจุดประสงค์
สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมทิพย์ รัตนคม
(2556)รายงานว่าชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.68 ซึ่งสูงกว่า 0.5แสดงว่าชุดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถนาชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริม
ทักษะและกระบวนการให้เหตุผลไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะ
และกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ ควรศึกษาขั้นตอนและหลักการทางทฤษฎีในการสร้างชุดการเรียนรู้
ตลอดจนทาการวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ให้
ครบถ้วน และจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ชุดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรทาการศึกษาเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการให้เหตุผลกับเนื้อหาคณิตศาสต์เรื่องอื่นๆ
2.ควรศึกษาผลของตัวแปรตามอื่นๆ เช่น ทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะและกระบวนการเชื่อมโยง หรือ
การวัดเจตคติด้านต่างๆ ของผู้เรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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การสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
A Construction of Mathematics Instructional Package on Mathematical Skills
Using Problem-Based learning for Mathayomsuksa III
วันวิสาข์ สุมล และวิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดย
ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60รวมทั้งวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และเพื่อสารวจความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 40 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอน มีประสิทธิภาพ
79.45/77.17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมากและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : รูปแบบปัญหาเป็นฐาน, ประสิทธิภาพของชุดการสอน
Abstract
The purposes of this research were to create a construction of mathematics instructional package
on mathematical skills using Problem-Based learning, to compareachievement learning with the criteria 60
percent, to measure capabilities in solving mathematical problems and to survey the
studentsatisfaction.The sample used in this research was 40studentswho studied in the second semester
of the year 2015, Assumption college, Bangrak, which were obtained bythesimple random sampling. The
instrument used for this research was amathematics instructionalpackage, that consists of achievement
test and learning management plans. The study results were shown that a mathematics instructional
package was effective 79.45/ 77.17. Students had a learning achievement higher than criterion (60
percent). Students were able to solve mathematical problems at an excellent level and they also were
satisfaction with learning at a highest level.
Keywords: Problem-Based learning, Effective of instructional package
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บทนา
การพัฒนาประเทศต้องเริ่มที่พัฒนาการคนในประเทศ การพัฒนาคนในประเทศได้ ต้องเริ่มจากการพัฒนาการศึกษา
ของคนในประเทศนั้นๆ การศึกษานับเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหา
ต่างๆในสังคมการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประเทศใดที่ประชากรมีความรู้
และการศึกษาดีย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาจึงมีความจาเป็นและสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งหลายประเทศในโลกได้ใช้การศึกษาเป็นนโยบายหลักสาหรับการพัฒนาประเทศคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2540)โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ
5 ประการ ดังนี้
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)ซึ่งสมรรถนะทั้ง 5 ประการข้างต้นนั้นเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการทาให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนด ดังนั้นครูผู้สอนต้องพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการ
ปฏิบัติงานสอน ประกอบกับปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมจึงไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ครูจึงจาเป็นต้องพัฒนาตนเองและปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต (อัมพร ม้าคะนอง, 2554)
สิริพร ทิพย์คง (2545) กล่าวว่าคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์
ทาให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีการวางแผนการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมในขณะที่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า ในแต่ละบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะมีปัญหาเป็นหัวใจ
หลัก ซึ่งครูส่วนใหญ่สอนให้นักเรียนแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายพร้อมการตั้งคาถามเพื่อชี้นาความคิด
พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้นักเรียนดูหลายๆตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนจารูปแบบของปัญหาแต่ละปัญหาได้ ซึ่งการสอนใน
รูปแบบดังกล่าวส่งผลเสียให้กับนักเรียน ทาให้นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การสรุปความคิดรวบยอดของปัญหา
นั้น ๆ อย่างถ่องแท้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จะรอการตั้งคาถาม ชี้นาจากครู จาก
สภาพปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาหาวิธีการสอนที่สามารถทาให้ผู้เรียนได้คิดด้วยตนเอง เกิดความสนใจในปัญหา
และอยากที่จะแก้ปัญหา และเพื่อบรรลุถึงบทบาทสาคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์ในยุคนี้จาเป็นต้องให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆได้ (ปานทอง กุลนาถศิริ, 2540) การจัดการเรียนรู้ที่เป็นวิชาการมากกว่าสภาพความเป็นจริงในชีวิตประจาวัน
ทาให้ผู้เรียนไม่เห็นประโยชน์ของการเรียน ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและจัดการกับข้อมูล
ด้วยตนเองจนเข้าใจจนเกิดการเรียนรู้ด้วยสมองของผู้เรียนจนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้นั้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ครูต้องมุ่งแสดงหา
วิธีการที่จะทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จ ด้วยการเป็นผู้กากับตนเอง เป็นนักแก้ปัญหาที่ได้ผล และเป็นนักคิดเพื่อให้
สามารถสนองความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ,2545) วิธีการสอนที่หลากหลายไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือของครู แต่เป็นปรัชญาที่ครูต้องนาไปใช้เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ให้สาเร็จนั้นมีเป้าหมายที่สาคัญอยู่ 2 ประการคือทาให้นักเรียนรู้จักคิดและมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวันได้ โดยเครื่องมือที่ทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะตามเป้าหมายทั้งสองประการนั้นได้คือ การฝึกให้
นักเรียนแก้ปัญหาในชั้นเรียน ซึ่งประสบการณ์จากการฝึกทักษะในชั้นเรียนนี้จะเป็นรากฐานที่สาคัญอันจะนาไปสู่การพัฒนา
วิธีการคิดและเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่อไป ดังที่ อัมพร ม้าคะนอง (2544)ได้กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ควรสอนให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจาวัน เพื่อให้นักเรียนได้สามารถผสมผสาน
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันให้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน ฝึกทักษะด้วยประสบการณ์ ซึ่งการเรียนการสอนแบบ
ปัญหาเป็นฐาน มีลักษณะและขั้นตอนของการเรียนรู้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning :PBL)เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
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ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยงกับความรู้เดิม และคิดแก้ปัญหาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการทางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลักที่ผู้เรียนจะนาความรู้ไปใช้จริงในอนาคต(มัณฑรา
ธรรมบุศย์, 2544)จากการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PBL
พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน จะมีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ได้แก่ ทักษะการ
แก้ปัญหาทักษะการให้เหตุผลทักษะการเชื่อมโยงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ภูมี (2555)ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าหลังการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการแก้ปัญหาและ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยให้เหตุผลว่า การที่นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน น่าจะมาจากคากล่าวของ
Barrows(1980)ที่ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ การเรียนรู้ที่เป็นผลของกระบวนการทางานที่มุ่งสร้างความเข้าใจ
และหาทางแก้ปัญหา ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจกลไกของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา และยัง
สอดคล้องกับ Walton และ Matthews (1998)ที่กล่าวว่า การให้ปัญหาตั้งแต่ต้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้
และถ้านักเรียนแก้ปัญหาได้จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนจาเนื้อหาความรู้นั้นได้ง่ายและนานขึ้น เพราะมีประสบการการณ์ตรงใน
การแก้ปัญหา และจากงานวิจัยของนันธิยา ไชยสะอาด (2557)ที่ได้ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ปัญหาเป็นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าหลังการทดลอง
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้และมีทักษะด้านการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยให้เหตุผลว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานให้ผู้เรียนรู้ถึงกระบวนการคิด ทักษะความรู้ในการใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดขึ้น มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตรวจสอบความคิดของตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องและนาไปสู่การพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้
จากเหตุผลดังกล่าว ข้างต้น ผู้วิจัยจึง ศึกษาการ นารูปแบบ ปัญหาเป็นฐาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อ เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่อง ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน กับเกณฑ์ (ร้อยละ
60)
3) เพื่อวัดระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4) เพื่อสารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียนรวม 450 คน โดยแต่ละห้องมีจานวนนักเรียนไม่เท่ากัน
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรัก
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยจาแนกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่า ซึ่งใช้เกณฑ์
คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของเทอมที่ผ่านมา ในการจาแนกกลุ่ม นักเรียนเพื่อให้ในการจัดกลุ่มทากิจกรรม โดย
พิจารณาจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
กลุ่มที่
1 กลุ่มสูง คือนักเรียนที่มีคะแนนตั้งแต่ 75ถึง 80 คะแนน
กลุ่มที่
2 กลุ่มปานกลาง คือนักเรียนที่มีคะแนนตั้งแต่ 65 ถึง 74 คะแนน
กลุ่มที่
3 กลุ่มต่า คือนักเรียนที่มีคะแนนตั้งแต่ 50 ถึง 64 คะแนน
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6
คน โดยคละความสามารถของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ผ่านการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงที่น่าสนใจ ครูจะ
เป็นเพียงผู้ให้คาแนะนา กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ทบทวนความรู้เดิม และจัดสภาพให้เหมาะกับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

3. สมมติฐานในการวิจัย
1) ชุดการสอน เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05
3) นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี
4) นักเรียนมี ความพึงพอใจที่ ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ชุดการสอน เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
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ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ใบ
กิจกรรม แบบฝึกทักษะระหว่างเรียนและแบบประเมินการทากิจกรรมโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
2) แบบสารวจความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานจานวน 15 ข้อ แต่ละข้อมีระดับความพึงพอใจ5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
5. ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน โดยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
พิจารณาความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องความตรงเชิง
เนื้อหามากกว่าหรือเท่ากับ.05
2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณาความสอดคล้องความตรงเชิง
เนื้อหาซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้อหา มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 มีค่าความความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่
ในช่วง 0.20 ถึง 0.80 ค่าอานาจจาแนกอยู่ในช่วง 0.20 ถึง 0.80และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบเท่ากับ 0.76
3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสารวจความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ ปัญหาเป็นฐาน จานวน 15 ข้อ แต่ละข้อมี ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดโดยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
สารวจความพึงพอใจที่สร้างขึ้นซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้อหา มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็น
ข้อสอบปรนัย 4ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ
90 นาที
2) ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรูน้ ักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ
ดาเนินการเก็บคะแนนเพื่อประเมินผลระหว่างเรียน
3) ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบ
ปรนัย 4ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 90 นาที
4) ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุดการสอนคณิตศาสตร์
เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอน
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอน ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ ร้อยละของคะแนนระหว่างเรียน
และร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์70/70
2) การวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของนักเรียนโดยให้ มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3) การวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนจากแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนและจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย โดยมี
เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551
4) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ ปัญหาเป็นฐานใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
การแปลผลคะแนน

2

ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
ในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนจะใช้คะแนนระหว่างเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียน ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน

เกณฑ์
ผลการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
70
79.45

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
70
77.17

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพ ( E1/E2) ของ ชุดการสอน มีค่าเท่ากับ 79.45/77.17 ดังนั้น ชุดการสอน
คณิตศาสตร์เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
คือ 70/70
การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน กับเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
ในการ เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานจะใช้คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
ผลการทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

0

x

ผลสัมฤทธิ์

40

30

18

23.15

ค่าเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ
77.17

S.D.

Sig

9.16

0.000

จากตารางที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย คือ 23.15ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คือ 9.16และค่า Sig = 0.000 ที่ระดับนัยสาคัญ .05จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ การสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ60)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
การวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จะใช้คะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็น ข้อสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ และจากแบบฝึกทักษะ ซึ่งเป็น แบบฝึกระหว่างเรียนแบบอัตนัย
จานวน5 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การทดสอบ
แบบฝึกทักษะ

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
สูงสุด
18

คะแนน
ต่าสุด
9

ร้อย
ละ
14.93 74.63

2.06

20

19

10

14.95 74.75

2.65

40

37

19

29.88 74.69

4.38

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน ชนิดอัตนัย
รวม

x

S.D.

จากตารางที่ 3 พบว่าในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด 37คะแนน และต่าสุด 19คะแนน โดยมี
ค่าเฉลี่ยคือ 29.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.69 ของคะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในระดับดี มาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551
การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการสอนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
ผลสารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อ การสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ การสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
ผลการวิเคราะห์
รวมด้านบรรยากาศ
รวมด้านกิจกรรมการเรียน
รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ภาพรวม

S.D.
0.25
0.24
0.20
0.17

x

4.59
4.51
4.54
4.55

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อ การสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานคิดเป็นภาพรวมแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
4.59 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ที่สุดด้านกิจกรรมการเรียน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดด้านประโยชน์ที่ได้รับ คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.54 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ที่สุดและภาพรวมทั้งสาม
ด้านคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
ผลการทดลองจากการใช้
ชุดการสอนคณิตศาสตร์เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบปัญหา
เป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ชุดการสอนคณิตศาสตร์เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพ
79.45/77.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 70/70 ทั้งนี้เนื่องจาก ชุดการสอนที่ผู้วิจัยเรียบเรียงขึ้นโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็น
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ฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง และอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ทาให้
การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม น่าสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสรรค์ ทอง
สุขนอก (2547) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ทาให้ผู้เรียนพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียนรู้
ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการแสดงออกและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทาให้เรียนรู้ได้ดี วาสนา ภูมี (2555) กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์ที่
สนใจ ผ่านทางกระบวนการกลุ่ม การสืบค้น กระบวนการทาความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน เรื่องทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
การสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยแบบคละความสามารถ ทาให้นักเรียนมี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด ทาให้นักเรียนสามารถนาความรู้ ของแต่ละคน ไปวิเคราะห์เพื่อ
แก้ปัญหาได้ ส่งผลให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนาภูมี (2555) กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา และการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนันธิยา ไชยสะอาด (2557) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ
ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
3) นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 29.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.69 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช
2551 สาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะนักเรียนได้เรียนรู้แบบกลุ่มและคละความสามารถ ทา
ให้นักเรียนมีโอกาสได้ คิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อนักเรียนมีปัญหาเพื่อนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึง
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและร่วมกันเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมกับปัญหามากที่สุด จนนักเรียนเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่าง
หลากหลาย
4) นักเรียนมีความพึงพอใจ ที่ต่อ การสอนโดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ ปัญหาเป็นฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมาก ที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และร่วมกันทากิจกรรมเป็นกลุ่มขนาดเล็กส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนุกในการเรียนแต่ละกิจกรรม
จากการอภิปรายผลดังกล่าวข้างต้น พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 40 คน ส่งเสริม ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ . 05 เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ชุดการสอนเรื่องทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดย
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และค้นหายุทธวิธีในการ แก้ปัญหาเป็นรายบุคคลและ มีการระดมสมองกัน
ภายในกลุ่มย่อยของตนเองเพื่อหายุทธวิธีที่ดีที่สุดในแต่ละกิจกรรม ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย ทาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยแยกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1) ควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นอื่นๆ
2) ในการจัดกลุ่มเพื่อทากิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานเมื่อมีการเรียนการ
สอนจบในเนื้อหาแต่ละหน่วย ควรให้นักเรียนได้เปลี่ยนกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องมากขึ้น
3) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนจะต้องศึกษาขั้นตอนของ
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การสอนมาเป็นอย่างดี รวมทั้งเตรียมตัวในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นและใน
เนื้อหาอื่นๆ
2) ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุดการสอนที่ควบคู่กับการทากิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ เช่น
ชุดการสอนที่เน้นกระบวนการให้เหตุผล หรือ ชุดการสอนที่เน้นกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์
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การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
The Development of Learning Environment of Game Based Learning to
Enhance Problem Solving Skill on C Language Programming
กฤษณกร ต้นคาฮัก, พงศ์ธนัช แซ่จู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญ
ั หา การ
เขียนโปรแกรมภาษาซี 2) เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ
3) เพื่อศึกษาทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2558 จ านวน 44 คน การวิ จั ย ใช้ แ บบแผนการทดลองขั้น ต้ น ( Pre Experimental Design) แบบ One-Shot Case Study ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว วัดผลหลังการทดลองเสร็จสิ้นครั้งเดียวใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตาราง
และการบรรยาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัด
ทักษะ การแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม และแบบประเมินสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินคุณภาพภาพของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ จากผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.49, S.D. = 0.37) 2) ทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนในเรื่องคาสั่ง
ควบคุมแบบมีทางเลือกและคาสั่งควบคุมแบบวนซ้ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 11.86, S.D. = 1.70) และ ( =
11.11, S.D. = 2.11) ตามลาดับ และ 3) ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีของผู้เรียนในเรื่องคาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือกและ
คาสั่งคุมคุมแบบวนซ้าอยู่ในระดับดี ( = 2.86, S.D. = 0.59) และ ( = 2.84, S.D. = 0.60) ตามลาดับ ทั้งสองหน่วยการ
เรียนรู้มีจานวนผู้เรียนที่มีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเขียนโปรแกรมเฉลี่ยมากกว่าร้อย 70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้
คาสาคัญ : สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้, การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน, ทักษะการแก้ปัญหา, การเขียนโปรแกรมภาษาซี
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Abstract
The purposes of the research were 1) to develop Learning Environment of Game Based Learning
to Enhance Problem Solving Skill on C Language Programming 2) to study problem solving skill of student
and 3) to study programming skill on C language programming after using the Learning Environment of
Game Based Learning to Enhance Problem Solving Skill on C Language Programming.
The sampling group composed of 44 Mathayomsuksa 5 students who took the course in
Information Technology 3 in the second semester of the academic year 2558. The research design
followed One-Shot Case Study Pre-Experimental Design. A data collection was analyzed by using basic
statistics, averaged and standard deviation.
There were two categories research tools were used in this study. The first category of
experimental tool was Learning Environment of Game Based Learning to Enhance Problem Solving Skill
on C Language Programming. The second category of data collection tools which was consisted of
problem solving skill and programming skill test and evaluation of quality of Learning Environment of
Game Based Learning to Enhance Problem Solving Skill on C Language Programming.
The research result had shown that 1) the average of quality of three experts on Learning
Environment of Game Based Learning to Enhance Problem Solving Skill on C Language Programming was
a high level ( = 4.49, S.D. = 0.37). 2) The average score from the problem solving skill in Division and
Loops lesson of student after the treatment was a high level ( = 11.86, S.D. = 1.70) and ( = 11.11, S.D.
= 2.11) respectively. 3) For the programming skill, the average score after treatment was high level ( =
2.86, S.D. = 0.59) and ( = 2.84, S.D. = 0.60) respectively. The both lessons amount of students who
made a mean score of problem skill and programming skill as a good level or better over 70%.
Keywords: Leaning Environment, Game Based Learning (GBL), Problem Solving Skill, C Language
Programming
บทนา
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้คนในการทางาน และการเป็นพลเมือง นั้น
ค่อนข้างมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการและเทคโนโลยีก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่หลากหลาย (เบลลันกาและคณะ, 2556) มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นคนยุคใหม่ต้องมีทักษะสูง
ในการเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา การร่วมมือกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะการชีวิตและการทางาน ทักษะที่จาเป็นต่าง ๆ นี้
ผู้เรียนจะเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา หรือการได้ปฏิบัติ และการเรียนรู้จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง เพราะ
ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุดในการเรียนรู้ โดยที่ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอานวยความสะดวก (facilitator) (วิจารณ์
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พานิช, 2555) การเรียนรู้ผ่านเกมถือเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน
และท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทาให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูง
(ทิศนา แขมมณี, 2557)
เกมการณ์เรียนรู้ (Games- Based Learning: GBL) เป็นสื่อในการเรียนรู้แบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความ
สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนไว้ในเกม เมื่อผู้เรียนลงมือเล่นเกมก็จะได้รับความรู้
ต่าง ๆ ของบทเรียนนั้น ๆ ผ่านการเล่นเกมนั้น (ประหยัด จิระวรพงศ์ , ม.ป.ป.) จากการวิเคราะห์ลักษณะของเกมการเรียนรู้
แล้ว พบว่า เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 24 ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อ
การเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546) ซึ่ง
ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่เหมาะสม ให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 หัวใจสาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะ
เรียนอย่างมีชีวิตชีวา (วัฒนาพร ระงับทุกข์ , 2542) การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐานเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ทั้งในระดับความจาและความเข้าใจ นอกจากนี้การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐานยังเป็นสื่อที่น่าสนใจสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ได้ สร้างความรู้สึกสนุกสนานให้แก่ผู้เรียน และชักจูงให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จนกระทั่ง
เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกทา และฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ เรียนคิดเป็น ทาเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น
ทักษะในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หากผู้เรียนต้องการจะประสบผลสาเร็จ
ในการเรียนแล้ว ผู้เรียนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผนคิดแก้ปัญหา หากผู้สอนได้ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จั กวิธีการ
วางแผนในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและการทางานในอนาคต
เพราะจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา ฝึกคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคให้หมดไป จนเกิดเป็นความเคยชินและ
ส่งผลให้เกิดเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนั้นการฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหา และนากระบวนการแก้ปัญหา
มาใช้ในการเรียนและในชีวิตจริง จึงมีคุณค่าและประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนมากกว่าการมุ่งให้ผู้เรียนท่องจาและรู้เนื้อหาวิชาเพียง
อย่างเดียว (นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ, 2557)
ลัก ษณะของรายวิ ชาที่ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ มั กจะมี เ นื้ อ หากว้า งและรายละเอี ย ดเนื้ อ หา
ค่อนข้างมากทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน รวมไปถึงการใช้ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (Algorithm) ในการถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบจึงจะนาไปสู่การ
เขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยของ อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ (2555) พบปัญหาว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะการเขียน
โปรแกรมน้อย ทาให้ไม่เข้าใจเนื้อหา บางคนเรียนไม่ทัน การอ่านหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนอาจช่วยได้เ ฉพาะบาง
คน เนื่องจากผู้เรียนรู้สึกเบื่อและไม่สนุกกับการอ่านตาราเรียน จึงควรจะมีสื่อที่สามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
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ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา เพื่อใช้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจให้กับตนเองและมีความสุขกับการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้สอนจึงมีห น้าที่อานวยความสะดวกและสนับสนุนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามความสามารถ
การสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถทาได้โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
และเครื อข่ า ยสั งคมออนไลน์ไ ด้ เข้ า มามี บ ทบาทมากกั บ ชีวิ ต ประจ าวั น ของผู้ค นจนแทบเป็ นเรื่ องปกติ การประยุ กต์ เ อา
เทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นทางที่เหมาะสมในการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครื อข่ายในศตวรรษที่
21 เช่น การนาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในฐานะเครื่องมือในชั้นเรียน เช่น เว็บ 2.0 อย่างบล็อก วิกิ และ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาสาหรับการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา ผู้เรียนใช้
เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสืบค้นและสร้างความรู้ และใช้กระดานสนทนา โปรแกรมสมุดบันทึก อีเมล์ เป็นเครื่องมือในการทางาน
(เบลลันกาและคณะ, 2556)
ด้วยเหตุผลที่การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและสามารถส่งเสริมทักษะที่
จาเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทาให้ผู้วิจัยเห็นความสาคัญและสนใจที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เป็นหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ผู้เรียนได้ลงมือกระทาเอง ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการฝึกกระบวนการแก้ปัญหา และจาก
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมการเรียนรูบ้ นเครือข่ายที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
2. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
3. เพื่อศึกษาทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรี ยนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง การนาเสนอบทเรียนเรื่อง
คาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก (Decision) และคาสั่งควบคุมแบบวนซ้า (Loop) ในลักษณะของเกมออนไลน์บนเว็บไซต์ ที่
เรียกว่าสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) เกม 2) เนื้อหาบทเรียน 3) ภาระงาน 4) กระดานสนทนา ภายใน
เกมจะนาเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนามารู้ที่จาเป็น มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในเกม นอกจากนั้น
ภายนอกเกมผู้เรียนจะนาความรู้ที่ได้จากการเล่นเกมมาใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาในภาระงานตามกระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยาในแต่ละแผนการเรียนรู้ โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนด้วยการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี
2. การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning: GBL) หมายถึง การเรียนรู้ที่ถูกออกแบบโดยใช้เกมเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการได้รับความรู้ และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
โดยผนวกเนื้อหา เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีแบบมีทางเลือกและแบบวนซ้าเข้าไปในเกม
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3. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) หมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถ ในการแก้ปัญหาในเนื้อหา
การเรี ย นโปรแกรมภาษาซี เรื่ อ ง ค าสั่ งควบคุ ม แบบมี ท างเลื อ ก และ ค าสั่ งควบคุ ม แบบวนซ้ า โดยอาศั ย แนวทางตาม
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มี 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นทาความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นดาเนินการตาม
แผน และขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการประเมินคะแนนการทาแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม
ภาษาซีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี หมายถึง ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้คาสั่งควบคุม
การทางานแบบมีทางเลือกและแบบวนซ้าในการเขียนโปแกรมภาษาซี สามารถลาดับการทางานของโปรแกรมได้ถูกต้อง มี
ความคล่องแคล่ว สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างเขียนโปรแกรมด้วยตนเองได้ และใช้เวลาในการ
ทางานได้เหมาะสม พิจารณาจากผลการประเมินคะแนนการทาแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. การเขียนโปรแกรมภาษาซี หมายถึง เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องคาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก และหน่วย
การเรียนรู้ที่ 6 เรื่องคาสั่งควบคุมแบบวนซ้า ของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 รหัสวิชา ง32243 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
จานวน 7 แผนการเรียนรู้ รวมเวลาเรียน 14 ชั่วโมง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
กลุ่มผู้ก่อตั้งเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2005 ) อ้างถึงใน พงศ์ธนัช แซ่จู
(2554) ได้ให้ค านิยามของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึงสถานที่ และพื้นที่ว่า ง ไม่ว่า จะเป็นโรงเรีย น
ห้องเรียน ห้อ งสมุ ด ซึ่งจริง ๆ ในช่ วงศตวรรษที่ 21 นี้ต้อ งรวมถึงต าแหน่งทางกายภาพเหล่านี้ หากแต่ใ นปัจ จุบัน นี้ การ
ติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีได้ขับเคลื่อนหมุนโลกไปมากสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้อาจหมายถึงสิ่งเสมือน การเรียนแบบออนไลน์
การเรียนแบบทางไกลหรือพูดได้อีกอย่างว่าไม่จาเป็นต้องเป็นสถานที่ใด ๆ เลย บางครั้งเราน่าจะคิดหาวิธีที่สิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้สามารถเป็นระบบสนับสนุนให้เกิดสภาพการเรียนการสอนที่ดี ที่เหมาะกับความต้องการ ของผู้เรียนแต่ละคน และยัง
ช่วยส่งเสริมให้คนเกิดความอยากเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือ และเป็น
แหล่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนและนักการศึกษาบรรลุเป้าหมายแห่งความรู้
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้คาว่าสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ที่หมายถึง เครื่องมือบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นอย่างมี
โครงสร้างโดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา และช่วยอานวยความสะดวกให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น
3. การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
คาว่า “เกม” หมายถึง การแข่งขันที่มีกติกากาหนด เช่น เกมกีฬา, การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ ,
การแสดงเพื่อสาธิตกิจกรรม เช่น เกมการบริหาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
เกมเพื่อการศึกษา (Game for Education) คือเกมที่ส่งเสริมในเรื่องของทางด้านการศึกษา โดยอาจนาเนื้อหาที่มี
ตามบทเรียนนามาสร้างเป็นเกมหรืออาจจะนาเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก ตาราเรียนนามาประยุกต์ใช้ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน
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เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเรียน สังคม ฯลฯ (Williams and Smith,
2007 อ้างถึงใน โกวิทย์ ชนะเคน, 2556)
ทิศนา แขมมณี (2557) ให้ความหมายของเกมการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นตามกติกา และนาเนื้อหาข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และ
ผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
ประหยัด จิระวรพงศ์ (2549) กล่าวว่าเกมการณ์เรียนรู้ (GBL: Games- Based Learning) เป็นสื่อในการเรียนรู้แบบ
หนึ่ ง ซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ มี ค วามสนุ ก สนานไปพร้ อ ม ๆ กั บ การได้ รั บ ความรู้ โดยสอดแทรก เนื้ อ หาทั้ ง หมดของ
หลักสูตรนั้นๆ เอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมนั้น
ด้วย
จากนิยามความหมายของเกมสามารถสรุปได้ว่า เกมการเรียนรู้ หรือเกมการสอน คือ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นอย่างมี
แบบแผน มีกฎกติกา โดยการสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนและกระบวนการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เข้าไปในเกมเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน จากการเล่นเกมด้วยตนเอง
4. กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
โพลยา (1973 อ้างถึงใน วีณา ประชากูล & ประสาท เนืองเฉลิม, 2553) ได้อธิบายวิธีการแก้ปัญหาของโพลยามี 4
ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นทาความเข้าใจปัญหา (Understanding Problem) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่จ ะสืบค้นว่า
ข้อมูลคืออะไร เงื่อนไขเป็นอย่างไร
2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา (Devising a Plan) เป็นการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ เช่น การหา
รูปแบบ การคลาดเดาและตรวจสอบ การทาย้อนกลับ การเขียนแผนผังหรือภาพประกอบ ฯลฯ
3) ขั้นดาเนินการตามแผน (Carrying out Plan) เป็นการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้และต้องตรวจสอบแต่
ละขั้นตอนที่ปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่
4) ขั้นตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหา (Looking Back) ตรวจสอบโดยมองย้อนกลับหรือตรวจสอบแต่ละ
ขั้นตอน แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่
ผู้วิจัยเลือกกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นทาความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผน
แก้ปัญหา ขั้นดาเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบ มาส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฉันทนา ปาปัดถา (2557) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่าย
สังคมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร พบว่า แหล่งทรัพยากร คือ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สื่อการเรียนรู้ 2) เทคโนโลยี 3) บริบท/สภาพแวดล้อ ม และ 4)
การสื่อสาร โดยผู้วิจัยได้นา 4 องค์ประกอบนี้มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
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ปภัสสร แก้วพิลารมย์ (2554) ได้ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จานวน 25 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 73.66 โดยมีนักเรียนจานวนร้อยละ 76.00 ได้คะแนนทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
Gwo-Jen Hwanga, Po-Han Wub, et al. (2012) ได้พัฒนาเกมออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้การแก้ปัญหาบน
เว็บไซต์ในรูปแบบเกมกระดานที่มีการแข่งขัน โดยผู้เล่นจะต้ องทอยลูกเต๋าเพื่อเดินไปยังตาแหน่งบนกระดาน แต่ละตาแหน่ง
ของกระดานจะมีภาระงานของเกมอยู่ ซึ่งอาจจะเป็น การตอบคาถามโดยให้ค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือเป็นเกมย่อย (mini
game) อื่นๆ การทดลองนี้ดาเนินการกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการทดลองพบว่า วิธีการนี้ไม่
เพียงแต่ส่งเสริมการไหลของประสบการณ์การเรียนรู้ ทัศนคติ ความสนใจ และระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้เรียนเท่านั้น
แต่ยังช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการทากิจกรรมการแก้ปัญหาบนเว็บอีกด้วย
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิด
งานวิจัย (Conceptual Framework) ได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 480 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภู มิ ที่เรียนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 44 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ตัวแปรตาม คือ 1) ทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน 2) ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
3. รูปแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใช้แบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre Experimental Design) แบบ One-Shot Case Study
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การ
เขียนโปรแกรมภาษาซี
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ตามกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้ นที่ 1 การทาความเข้าใจกับปัญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนแก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน และ ขั้นที่ 4 การตรวจสอบคาตอบ 2) แบบประเมินสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ
สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สื่อและนวัตกรรม
5. การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ
5.1 การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนตามวิธีการเชิงระบบ โดยใช้
รูปแบบ ADDIE
5.1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
5.1.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้
5.1.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนและกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการส่งเสริมผู้เรียน
5.1.1.3 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทาบทเรียนผ่านเกม และวิเคราะห์เครื่องมือที่จะนามาพัฒนาเกมการเรียนรู้
5.1.1.4 วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาบทเรียน
5.1.1.5 กาหนดกรอบแนวคิดสาหรับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
5.1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) มีขั้นตอนดังนี้
5.1.2.1 ออกแบบแผนผังหน้าจอของสิ่งแวดล้อมการเรียนรูโ้ ดยมีพื้นฐานการออกแบบตามองค์ประกอบที่วิเคราะห์ไว้
ได้แก่ 1) สื่อการเรียนรู้ หมายถึง เนื้อหาที่ครูเป็นผู้สร้าง ได้แก่ เกมการเรียนรู้แบบออนไลน์ และ เอกสารบนเว็บไซต์ 2) การ
สื่อสาร ได้แก่ ห้องสนทนา และจดหมายอิเล็กทรอนิกก์ 3) เทคโนโลยี ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ เกมการเรียนรู้
แบบออนไลน์ และ 4) สภาพแวดล้อม/บริบท คือ การเรียนรู้บนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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5.1.2.2 ออกแบบบทเรียนภายในเกม
1) ออกแบบโครงสร้า งของบทเรีย น โดยโครงสร้า งของบทเรีย นมีก ารนาเสนอเนื้อ หาแบบเป็ น เชิ งเส้ น
(Sequence) โดยที่ผู้เรียนจะ
เล่นเกมตามเนื้อเรื่องไปเรื่อย ๆ ให้ครบตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2) ออกแบบบทดาเนินเรื่องในเกม โดยบทดาเนินเรื่องที่ออกแบบจะมีลักณะเป็นลาดับขั้นตอนตามเนื้อหา
ของบทเรียน ในการดาเนินแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ในเกมเป็นการผสมผสานระว่างขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยากับ
บทเรียนการเขียนโปรแกรมในแต่ละเรื่อง
5.1.3 ขั้นการพัฒนา (Development) มีขั้นตอนดังนี้
5.1.3.1 ส่วนของเว็บสิ่งแวดล้อมมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
1) เตรียมสิ่งที่จาเป็นสาหรับจัดทาเว็บไซต์
2) นาเว็บสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ฯ ที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ตรวจสอบเพื่อเสนอแนะข้อ
คิกเห็นในการแก้ปรับปรุง
3) อัพโหลดเว็บสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานฯ ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบดูข้อผิดพลาด
ทางเทคนิค
5.1.3.2 ส่วนของเกมมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
1) เตรียมทรัพยากรที่จาเป็น เช่น ภาพนิ่ง เสียงเอ็ฟเฟค สไปร์ชีท ปุ่มคอนโทรลต่าง ๆ โดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ใช้ ฉากและตัวละครจากเว็บไซต์ที่แจกฟรี ซึ่งสามารถนามาใช้ได้เลยและสวยงาม
2) พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รองรับการพัฒนาเกมที่หลากหลายรูปแบบ
สามารถนาเกมที่สร้างขึ้นไปเล่นบนอุปกรณ์ต่างได้ห ลากหลาย และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรม Construct 2 คือ ไม่ต้อง
เขียนโปแกรม
3) นาเกมที่พัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ตรวจสอบเพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นในการแก้ปรับปรุง
4) นาเกมที่สมบูรณ์เชื่อมต่อกับเว็บสิ่งแวดล้อมที่สมบูร์แล้ว เพื่อให้ครบองประกอบของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
โดยใช้เกมเป็นฐาน
5.1.4 ขั้นตอนการทดลองใช้ (Implement)
นาสิ่งแวดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ ไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ใช้ที่ไม่เคยเรียนเรื่องคาสั่งควบคุมแบบทางเลือก
และแบบวนซ้า มาก่อนจานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและนาไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5.1.5 การประเมินผล (Evaluation)
5.1.5.1 สร้างแบบประเมินสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิ
เคิร์ท (Likert) แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย จานวน 5 ข้อ , ด้านตัวอักษร
และสี จานวน 5 ข้อ และด้านส่วนของเกมจานวน 9 ข้อ และด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 5 ข้อ รวม 24 เกณฑ์การประเมินใช้
เกณฑ์มาตรฐานพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยที่คานวณดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับดี
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับควรปรับปรุง
5.1.5.2 นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนวัตกรรม จานวน 3 ท่าน ประเมินสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น
ฐานฯ
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5.1.5.3 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
5.2 การสร้างแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
5.2.1 ศึกษาทฤษฎีและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดทักษะการแก้ปัญหาและการ
เขียนโปรแกรม เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย
5.2.2 วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนและสร้างสถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับความจริงที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจาวัน เพื่อ
นามาเป็นสถานการณ์ปัญหาในแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม
5.2.3 สร้างแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม เรื่องคาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือกและคาสั่งควบคุมแบบ
วนซ้า ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (1973) 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นทาความเข้าใจปัญหา 2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3)
ขั้นดาเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ เป็นแบบอัตนัย จานวน 2 ข้อใหญ่ พร้อมทั้งเกณฑ์คะแนน
เกณฑ์การแปลผลเทียบกับคะแนนเฉลี่ย
3.50 - 4.00
ดีมาก
12.50 – 16.00
2.50 - 3.49
ดี
9.50 – 12.49
1.50 - 2.49
พอใช้
6.50 – 9.49
0.50 - 1.49
ปรับปรุง
3.50 – 6.49
0.00 - 0.49 ไม่มีความพยายาม 0.00 – 3.49
5.2.4 น าแบบวัด ทั กษะการแก้ ปั ญหาและการเขี ย นโปแกรมที่ ส ร้า งขึ้น เสนอต่อ อาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาวิ ทยานิพ นธ์เ พื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา และความเหมาะสม
ของคาถามและสถานการณ์ปัญหาที่สร้างขึ้น จากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2.5 นาแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปแกรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 3
ท่าน เพื่ อตรวจสอบและประเมิน ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างคาถามกั บเนื้อหาหรือจุด ประสงค์ (Item Objective
Congruence: IOC) ของแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปแกรม หลังจากนั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์การตัดสินดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.60 – 1.00 จึงถือว่าคาถามนั้นใช้ได้และสอดคล้องกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์
5.2.6 จัดพิมพ์แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปแกรมที่สมบูรณ์และผ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างคาถาม กับเนื้อหาหรือจุดประสงค์ (IOC) ในช่วงคะแนน 6.0 – 1.00 จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อ
นาไปใช้เก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 7 แผนการจัดการเรียน
เรียนรู้ คิดเป็นเวลาเรียน 14 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
6.1 ปฐมนิเทศนิเทศกลุ่มตัวอย่างในการเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ถึงจุดประสงค์ของการวิจัยและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนะนาวิธีการใช้สิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ
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6.2 ผู้วจิ ัยใช้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซีกับ
กลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องคาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
คาสั่งควบคุมแบบวนซ้า
6.3 หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาแล้ว กลุ่มตัวอย่างทาแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหา
และการเขียนโปรแกรม ซึ่งผ่านกระบวนการหาคุณภาพมาแล้ว
6.4 หลังสิ้นสุดการใช้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น เกี่ยวการเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม ทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม
ภาษาซี
6.5 นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์หาความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัยโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2. การวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมของผู้เรียน และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดย
ใช้เกมเป็นฐาน ใช้สถิติพนื้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
ผลของพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ มีดังนี้
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ ซึ่งนาเสนอบทเรียนเรื่อง คาสั่งควบคุม
แบบมีทางเลือก (Decision) และคาสั่งควบคุมแบบวนซ้า (Loop) ในลักษณะของเกมออนไลน์บนเว็บไซต์ ที่เรียกว่า
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบตามการวิเคราะห์ของ ฉันทนา (2557) ดังนี้ 1) สภาพบทบริบท 2) สื่อการเรียนรู้ 3)
เทคโนโลยี 4) การสื่อสาร ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบเหล่านี้มาวิเคราะห์จนได้เป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ ดัง
ภาพที่ 2 ในส่วนของเกมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเล่นเกมตามลาดับ เนื้อหาที่ผู้วิจัยจัดไว้เป็นด่าน เพื่ อให้ผู้เรียนได้เล่นเกมเพื่อ
เรียนรู้เนื้อหาบทเรียนให้ครบตามวัตถุประสงค์ ภายในเกมนั้นจะนาเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ที่จาเป็นมาใช้เพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ปัญหาในเกม นอกจากนั้นภายนอกเกมผู้เรียนจะนาความรู้ที่ได้
จากการเล่นเกมมาใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาในภาระงานที่ผู้สอนมอบหมายให้
จากภาพที่ 2 สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน คือ สภาพหรือบริบทของการเรียนรู้บนเครือข่าย ประกอบด้วย
เมนูต่อไปนี้ 1) เกม คือเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ 2) ภาระงาน 3) เนื้อหาบทเรียน คือ แหล่งเรียนรู่เพิ่มเติมสนับสนุนการทา
ภาระงาน 4) ห้องสนทนา คือการสื่อสาร ช่วยให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ
นอกจากนี้การสื่อสารยังมี การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการแสดงความคิดเห็นแบบถามตอบอยู่ในส่ วนของเนื้อหา
บทเรียนด้วย
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ภาพที่ 2 หน้าแรกและเมนูต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ

ภาพที่ 3 แสดงหน้าล็อกอินเข้าสู่เกม
จากภาพที่ 3 ก่อนการเล่นเกมผู้เรียนต้องลงทะเบียนก่อนโดยครูผู้สอนเป็นผู้ลงทะเบียนให้ ผู้เรียนจะได้ รับ Username
เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบต่อไป ระบบจาทาการบันทึกคะแนนและระดับ (Level) ล่าสุดของผู้เรียนไว้ในฐานข้อมูล ครั้งต่อไปที่
ผู้เรียนกลับมาล็อกอินอีกครั้ง ระบบจะให้ผู้เรียนเลือกได้ว่าต้องการเล่นเกมต่อจากครั้งล่าสุดหรือว่าต้องการเริ่มต้นเล่นเกมใหม่
ทั้งหมด

ภาพที่ 4 แสดงหน้าบทเรียนภายในเกมเรื่องคาสั่งควบคุมแบบทางเลือก if
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จากภาพที่ 4 ภายในเกมจะนาเสนอบทเรียนในเรื่องนั้น ๆ ก่อนการเล่นเกม เช่น ตัวอย่างเป็นบทเรียนของคาสั่งควบคุมแบบ
ทางเลือก if เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนเรื่องนี้แล้ว จึงจะสามารถเล่นเกมในหน้าต่อไปได้ ดังแสดงในภาพที่ 5 ภาพที่ 6 และ
ภาพที่ 7

ภาพที่ 5 แสดงการเล่นเกมตามกระบวนการแก้ปญ
ั หาของโพลยา ขั้นทาความเขาใจปัญหา เรื่องคาสั่งควบคุม
แบบมีทางเลือก if

ภาพที่ 6 แสดงการเล่นเกมตามกระบวนการแก้ปญ
ั หาของโพลยา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา เรื่องคาสัง่ ควบคุม
แบบมีทางเลือก if

ภาพที่ 7 แสดงการเล่นเกมตามกระบวนการแก้ปญ
ั หาของโพลยา ขั้นดาเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบคาตอบ
เรื่องคาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก if
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จากภาพที่ 5 ภาพที่ 6 และภาพที่ 7 หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องคาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก if แล้ว ใน
หน้าต่อไปผู้เรียนจะได้รบั สถานการณ์ปญ
ั หา โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการแก้ปัญหาในเกมโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
(1973) ได้แก่ ขั้นที่ 1 การทาความเข้าใจปัญหา ผู้เล่นอ่านสถานการณ์ปัญหาให้เข้าใจ ขั้นนี้ผู้เล่นต้องเลือกจับคู่ข้อความที่
สอดคล้องกันจากการวิเคราะห์ปัญหาของผู้เล่นเอง ถ้าผู้เล่นต้องการกลับไปอ่านสถานการณ์ปัญหาใหม่อีกครั้งสามารถทาได้
แล้วเข้าสู่ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นนี้ผู้เล่นจะต้องนาสิ่งที่วิเคราะห์ได้จ ากขั้นที่ผ่านมา มาใช้ในการวาดผัง งานของ
การแก้ปัญหาเพื่อนาไปเขียนโปรแกรมในขั้นที่ จากนั้นเข้าสู่ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน ผู้เล่นจะต้องเติมคาสั่งส่วนที่ขาด
หายไปโดยการพิมพ์คาสั่งลงให้ช่องว่างของโปรแกรม เมื่อโปรแกรมถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะเข้าสู่ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผลลัพธ์
ผู้เล่นตรวจสอบผลลัพธ์โดยการใส่ข้อมูลที่โจทย์ต้องการแล้วสังเกตดูการทางานของโปรแกรมว่าถูกหรือไม่ ทุกขั้นตอนจะมีการ
จับเวลาและคานวนคะแนนโดยคิดจากคะแนนเต็มหารด้วยเวลาที่ใช้ไป จะมีลักษณะคล้าย ๆ กันในทุก ๆ บทเรียน
จากการนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินและแสดงความคิดเห็น โดย
มีผลสรุปดังนี้ ด้านส่วนประกอบมัลติมีเดีย ความสอดคล้องของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและเนื้อหา ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก ( = 4.53, S.D. = 0.42) ด้านรูปแบบตัวอักษร ขนาดและสี มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.53, S.D. =
0.23) ด้านเกมการเรียนรู้ รูปแบบของเกม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่น ปริมานเนื้อหาของบทเรียนในเกม การส่งเสริ มทักษะการ
แก้ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 4.44, S.D. = 0.38) การนาเสนอบทเรียนควรมีตัวอย่างที่ชัดเจนให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ง่ายขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ องค์ประกอบ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่องทางการสื่อสาร และสารสนเทศ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ทอี่ ยู่ในระดับดี ( = 4.47, S.D. = 0.46) โดยภาพรรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.49, S.D. = 0.37)
2. ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
จากการดาเนินการวิจัยพบว่า ผลของการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี หลังจากการเรียนด้วย
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน โดยใช้แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเขียนโปรแกรม แบบอัตนัยจานวน
2 ข้อใหญ่ สาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง คาสั่งควบคุมแบบ
วนซ้า ผลปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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44
44
44
44
44
44

4
4
4
4
16

3.43
3.07
2.86
2.50
11.86

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
คาสั่งควบคุม
แบบวนซ้า
คะแนนของผู้เรียน

S.D.

แปล
ผล

คะแนนเต็ม

ขั้นทาความเข้าใจปัญหา
ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา
ขั้นดาเนินการตามแผน
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์
ภาพรวม
จานวนผู้เรียน
ที่มีการประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป

คะแนนเต็ม

จานวนผู้เรียน

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
คาสั่งควบคุม
แบบมีทางเลือก
คะแนนของผู้เรียน
ทักษะการแก้ปัญหา

0.58
0.62
0.59
0.50
1.70

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4
4
4
4
16

จานวน 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.09

S.D.
3.07
2.86
2.84
2.34
11.11

แปล
ผล

0.69
ดี
0.59
ดี
0.60
ดี
0.64 พอใช้
2.11 ดี

จานวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.82

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนของผู้เรียนในด้านทักษะการแก้ปัญหา ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ได้แก่ การทา
ความเข้าใจปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การดาเนินการตามแผน และการตรวจสอบผลลัพธ์ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง คาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก มีผู้เรียนจานวนร้อยละ 84.09 ได้คะแนนเฉลี่ยทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมใน
ระดับดีขึ้นไป ( = 11.86, S.D. = 1.70) จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องคาสั่งควบคุมแบบวนซ้า มี
ผู้เรียนจานวนร้อยละ 81.82 ได้คะแนนเฉลี่ยทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมในระดับดีขึ้นไป ( = 11.11, S.D. =
2.11) จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน เมื่อพิจารณาคะแนนทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนเป็นรายขั้นตาม
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่าทั้งสองหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยในขั้น การทาความเข้าใจปัญหาสูงที่สุด
คือ = 3.43, S.D. = 0.58 และ = 3.07, S.D. = 0.69 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ส่วนด้านการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ = 2.50, S.D. = 0.50 และ = 2.34, S.D. = 0.64 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 4
คะแนน แสดงว่า ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการของปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ดาเนินการตามแผน แล ะตรวจสอบ
ผลลัพธ์ได้ครบถ้วนแต่ยังมีความบกพร่องอยู่เล็กน้อยในบางประเด็น สรุปโดยภาพรวม ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาในหน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 และในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อยู่ในระดับดี โดยทั้งสองหน่วยการเรียนรู้มีผู้เรียนที่มีการประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาในระดับดีขนึ้ ไปเกินร้อยละ 70 จากเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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3. ผลการศึกษาทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
จากการดาเนินการวิจัยพบว่า ผลของการศึกษาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี หลังจากการเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน โดยใช้แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเขียนโปรแกรม ปรากฏตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียน

หน่วยที่ 5 คาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก
หน่วยที่ 6 คาสั่งควบคุมแบบวนซ้า

จานวนนักเรียน

ทักษะการเขียนโปรแกรม

จานวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขั้นไป

คะแนนของนักเรียน
คะแนน
เต็ม

44
44

4
4

S.D. แปลผล
2.86 0.59
2.84 0.60

ดี
ดี

จานวน

ร้อยละ

33
32

75.00
72.72

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนของผู้เรียนในด้านทักษะการเขียนโปรแกรม หลังจากการเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดย
ใช้เกมเป็นฐานฯ ที่ได้จากการทาแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
ได้แก่ การทาความเข้าใจปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การดาเนินการตามแผน และการตรวจสอบผลลัพธ์ โดยพิจารณา
จากขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน ซึ่งขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องลงมือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เพื่อแก้สถานการณ์ปัญหาตาม
โจทย์ ผลปรากฏว่า ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก มีผู้เรียนจานวนร้อยละ 75.00 ได้คะแนน
ทักษะการเขียนโปรแกรมในระดับดีขึ้นไป ( = 2.86, S.D. = 0.59) จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
คาสั่งควบคุมแบบวนซ้า มีผู้เรียนจานวนร้อยละ 72.72 ได้คะแนนทักษะการเขียนโปรแกรมในระดับดีขึ้นไป ( = 2.84, S.D. =
0.60) จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน เมื่อพิจารณาทั้งสองหน่วยการเรียนรู้พบว่า ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คาสั่งควบคุมแบบมี
ทางเลือก มีจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าหน่วยที่ 6 เรื่อง คาสั่งควบคุมแบบวนซ้า อีกทั้งยังมีคะแนนเฉลี่ย
ในด้านทักษะการเขียนโปรแกรมสูงกว่าหน่วยที่ 6 อีกด้วย
สรุปและอภิปรายผล
จากการพัฒนาสิ่งแวดล้อ มการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น ฐานเพื่อส่งเสริม ทักษะการแก้ปัญหา การเขีย นโปรแกรมภาษาซี
อภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
จากผลการพัฒนา พบว่า คุณภาพของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งผ่านการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สื่อและนวัตกรรม โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากการพัฒนาที่กระทาอย่างเป็น
ระบบโดยใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาตามรูปแบบการสอน ADDIE Model โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ ขั้นการ
วิเคราะห์ (A: analysis) ขั้นการออกแบบ (D: design) ขั้นการพัฒนา (D: development) ขั้นการทดลองใช้ (I:
implementation) และขั้นการประเมินผล (E: evaluation) โดยบนสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ประกอบด้วย เกมการเรียนรู้
ภาระงาน เนื้อหาบทเรียน และห้องสนทนา ซึ่งการออกแบบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของ ฉันทนา ปา
ปัด (2557) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัยเอกสาร ว่ามี 4 องค์ประกอบได้แก่ 1)
บริบท/สภาพแวดล้อม 2) สื่อการเรียนรู้ 3) เทคโนโลยี และ 4) การสื่อสาร
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1) บริบท/สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถ ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเครือข่าย สร้างเป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บน
เครือข่ายอินเตอร์ ซึ่งสอดคล้องแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 24 ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
2) สื่อการเรียนรู้ ผู้วิจัยออกแบบสื่อการเรียนรู้อยู่ในรูปแบบของเกมการเรียนรู้มีการสอดแทรกบทเรียน สถานการณ์
ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาไว้ในเกม เพราะจากบริบทของเนื้อหาการเขียนโปรแกรมมีขอบเขตที่
กว้างและผู้เรียนรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องไกลตัวจึงไม่มีแรงจูงใจในการเรียน ผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบการเรียนรู้ให้
สนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน จึงออกมาในรูปแบบของเกม สอดคล้องกับ งานวิจัยของประหยัด จิระวรพงศ์ ที่กล่าว
ว่า เกมการเรี ยนรู้ เป็น สื่อในการเรีย นรู้ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อ ให้มีค วามสนุก สนานไปพร้อม ๆ กั บการได้ รับความรู้ โดย
สอดแทรกเนื้อหาบทเรียนไว้ในเกม เมื่อผู้เรียนลงมือเล่นเกมก็จะได้รับความรู้ต่าง ๆ ของบทเรียนนั้น ๆ ผ่านการเล่นเกมนั้น
(ประหยัด จิระวรพงศ์, ม.ป.ป.) นอกจากนั้นภายนอกเกมผู้วิจัยยังได้จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมคือ เนื้อหาบทเรียน และ
ภาระงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม
3) เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เว็บ บล็อก forum ในการจัดการ
เรียนรู้และการสื่อสาร
4) การสื่อสาร นอกจากเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเป็นการขยายมุมมองในประเด็นที่
กาลังกล่าวถึง ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรีย น และผู้เรียนกับครูผู้สอน ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ฟอรั่มบนเครือข่าย มาใช้ในการออกแบบช่องทางสาหรับการสื่อสารบนสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ โดยสร้าง
เป็นห้องสนทนาตามหัวข้อบทเรียน
2. ทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรีย นรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 11.86, S.D. = 1.70) ในหน่วย
การเรียนรู้ที่ 6 ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( = 11.11, S.D. = 2.11) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองหน่วย
การเรียนรู้พบว่าผู้เรียนทาคะแนนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ได้สูงกว่า แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเรื่องคาสั่งควบคุม
แบบมีทางเลือกได้มากกว่าเรื่องคาสั่งควบคุมแบบวนซ้า เนื่องจากเนื้อหาคาสั่งควบคุมแบบวนซ้ามีความซับซ้อนมากกว่า แต่
เมื่อพิจารณาแต่ละขั้น ปรากฏว่าทั้งสองหน่วยการเรียนขั้นที่ผู้เรียนทาคะแนนได้สูงสุดคือ ขั้นทาความเข้าใจปั ญหา แสดงว่า
ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการของปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการได้ครบถ้วนแต่ยังมีความบกพร่องอยู่เล็กน้อยในบาง
ประเด็น เช่นการระบุประเภทของตัวแปรไม่เหมาะสม ในขั้นวางแผนการแก้ปัญหาทั้งสองหน่วยการเรียนรู้ผู้เรียนได้คะแนน
เฉลี่ย 2.86 – 3.07 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าผู้เรียนสามารถเขียนผังงานการแก้ปัญหาได้ครบถ้วน แต่
ยังบกพร่องบางประเด็น เช่นการใช้สัญลักษณ์ผังงานผิดความหมาย การลาดับการทางานผิดเพี้ยนเล็กน้อย ในขั้นตอนของการ
ดาเนินการตามแผน ทั้งสองหน่วยการเรียนรู้ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.84 – 2.86 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี
แสดงว่าผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาได้ตามที่โจทย์ต้องการได้ มีความพยายามในการแก้
ข้อผิดพลาดด้วยตนเองในขณะเขียนโปรแกรม แต่ยังไม่คล่องแคล่วและยังใช้เวลามาก ในขั้นตอนการตรวจสอบผลลัพธ์ ใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องคาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่าผู้เรียนสามารถ
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ตรวจผลลัพธ์ได้ด้วยตนเอง เลือกวิธีตรวจสอบได้เหมาะสม ส่วนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องคาสั่งควบคุมแบบวนซ้า ผู้เรียนได้
คะแนนเฉลี่ย 2.34 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แสดงว่าผู้เรียน ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีตรวจสอบผลลัพธ์ได้แต่ยงั ไม่ชัดเจน แต่ถึงอย่างไร
จากผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาโดยภาพรวมทั้งสองหน่วยการเรียนรู้มีผู้เรียนจานวนร้อยละ 84.09
และ 81.82 ตามลาดับ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภัสสร แก้วพิลารมย์ (2554) ที่พบว่า
นักเรียนมีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ที่เน้นกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้จานวนร้อยละ 70 ของผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจาก สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมกับได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะ
เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม เนื้อหาของบทเรียนภายในเกมได้รับการออกแบบและจัดลาดับความยากให้ความเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและกับตัวผู้เรียนเอง การใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามาแทรกไว้ในบทเรียนช่วยให้ผู้เรียนมี
แนวทางในการแก้ปัญ หาอย่างเป็ นลาดับขั้น ตอน ตั้งแต่เริ่มต้นวิเ คราะห์ปัญ หาจนกระทั่งตรวจสอบผลลัพธ์ที่ ได้จากการ
แก้ปัญหาตามวิธีการที่วางแผนไว้ อีกทั้งบนสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมหรือ
สนทนาในหัวข้อที่สนใจร่วมกันได้ตลอดเวลา ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
เกมยังเป็นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทุ่มเทความสนใจ และมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Gwo-Jen Hwanga, Po-Han Wub, et al. (2012) ที่ พบว่า การใช้เกมกระดานบนเว็บไซต์ในการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแต่
ส่งเสริมการไหลของประสบการณ์การเรียนรู้ ทัศนคติ ความสนใจ และระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยัง
ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการทากิจกรรมการแก้ปัญหาบนเว็บอีกด้วย
3. ทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการเขียนโปรแกรมในหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง คาสั่งควบคุมแบบ
มีทางเลือกอยู่ในระดับดี ( = 2.86, S.D. = 0.59) และในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คาสั่งควบคุมแบบวนซ้า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี ( = 2.84, S.D. = 0.60) แสดงว่าทั้งสองหน่วยการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขสถานการณ์
ปัญหาได้ตามที่โจทย์ต้องการได้ มีความพยายามในการแก้ข้อผิดพลาดด้วยตนเองในขณะเขียนโปรแกรม แต่ยังไม่คล่องแคล่ว
และยังใช้เวลามาก จากผลการวิเคราะห์คะแนนของทักษะการเขียนโปรแกรมโดยภาพรวมทั้งสองหน่วยการเรี ยนรู้มีผู้เรียน
จานวนร้อยละ 75.00 และ 72.72 ตามลาดับ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้จานวนร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการเล่นเกมบนสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐานฯ ถือเป็นการฝึกฝนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการเขียนโปรแกรมไปพร้อมกับความสนุกสนาน และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จากสื่อต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้ง นี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและสิ่ งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น
ฐาน ดังนี้
1. แบบประเมินคุณภาพของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานฯ ควรเพิ่มข้อคาถามเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา
และการเขียนโปรแกรม
2. ควรมีการแข่งขันระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองหรือการจัดอันดับ (Rank) คะแนนของผู้เรียนภายในห้อง เพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเอาชนะ
3. ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบในเกมควรมีความตื่นเต้นเร้าใจกว่านี้
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4. ควรมีการวิจัยและการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานกับกลุ่ม
สาระอื่น ๆ
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การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สวนสุนัน ทา จานวน 45 คน โดยใช้วิธีก ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด ประกอบไปด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง ซึ่งเป็นแบบปรนัย เลือกตอบจานวน 20 ข้อ มีค่า ความยากง่ายอยู่ร ะหว่าง 0.47 ถึง
0.75 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 1.00ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.820 วิเคราะห์ข้อ มูล โดย
การหาค่า เฉลี่ย เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 โดยมีค่าประสิทธิภาพ 71.55/74.00 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน
คาสาคัญ:พัฒนาการเรียนการสอน , คณิตศาสตร์ , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
Abstract
The objectives of this study were: to develop teaching-learning Real Number for
Matayomsuksa2 (grade 8) students in order to achieve the criterion of 70/70. The samples of 45, being
selected by a cluster sampling method, were students who studying in Matayomsuksa2 at
SuanSunandhaRajabhat University Demonstration School. The instrument were ; the developed computer
assisted instruction lesson in mathematic on the Real Numberand 20-item multiple choice test, having
the difficulty index between 0.47 and 0.75, the discrimination index between 0.35 and 1.00, and reliability
at 0.820. The collected data were statistically analyzed by usingmean and standard deviation.It was found
that: the efficiency of teaching and learning Real Number for Matayomsuksa2 students was 71.55/74.00
Keywords:developmentof teaching and learning, Mathematics,Real Number
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี การ
สื่อสาร การคมนาคมตลอดจนการรับส่งข้อมูล ข่าวสารและวิทยาการต่างๆและในขณะเดียวกันก็เป็นโลกแห่ง การแข่งขัน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่นๆ การเตรียมทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงมีความจาเป็นสาหรับนานาอารยประเทศ
การศึกษาเป็นทางหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพื่อให้มีศักยภาพมากพอที่จะนาพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
นานาประเทศได้ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพต้องพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์สังคม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตรู้เท่าทันโลก เพื่อ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545)
คณิตศาสตร์สามารถใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชา ที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น มี
ระบบในการคิด ช่างคิด ช่างริเริ่มกิจกรรมที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนหลายอย่าง เช่น การผลิตเครื่องจักรกล การสารวจ
ดวงดาว การสร้างอาคารฯลฯ จะสาเร็จลงได้ก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ในด้านการดารงชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์ก็เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการซื้อขาย การเดินทาง การดูเวลา การพยากรณ์ และอื่นๆ อีก
มากมาย
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส่วนหนึ่งมากจากการขาดแคลนสื่อประกอบการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมไม่หลากหลายมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพที่เป็นจริงและไม่เน้นกระบวนการให้
นักเรียนได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการนาคอมพิวเตอร์มาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายตาม
วัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา โดยมีการนาเอาเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ไปพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสศึกษาด้วยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแสดงเนื้อหาวิชาทั้งที่เป็นตัวหนังสือ รูปภาพกราฟิก ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งแสงสีเสียง ซึ่งทาให้ทาให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียน ทาให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เร้าความสนใจของ
ผู้เรียนให้อยากเรียน ซึ่งสนองการเรียนรู้รายบุคคลเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
จากประโยชน์ของการนาเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สร้างกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 194 คน ซึ่งนักเรียนมีผลการเรียนไม่แตกต่างกันเนื่องจากทาง
โรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน ดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โ ดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) จานวน 45 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งประกอบไปด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นสื่อ และแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจานวนจริง โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้
1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
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1.1 ศึกษาเนื้อหาและตัวชี้วัด เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2554 (ปรับปรุง 2557) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
1.2 ศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างสื่อ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 จัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
1.4 นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา
จานวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา จากนั้นนาผลการประเมินที่ได้มาหาค่าเฉลีย่ เลขคณิต
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100)
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง

รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์
1.2 ความเหมาะสมของการแบ่งย่อยเนื้อหา
1.3 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.4 การจัดลาดับขั้นตอนการนาเสนอเนื้อหา
1.5 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
1.6 แบบฝึกหัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ด้านการใช้ภาษา
2.1 ความถูกต้องของการใช้ภาษา
2.2 การสื่อความหมายชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
2.3 ความเหมาะสมของคาศัพท์กบั เนื้อหา
2.4 การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
3. ด้านภาพและเสียง
3.1 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา
3.2 ภาพสอดคล้องกับเนื้อหา และช่วยให้เกิดความ
เข้าใจเนื้อหา

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ท่าน ท่าน ท่าน ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ระดับคุณภาพ
ที่1 ที่ 2 ที่ 3
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
เหมาะสมมากที่สุด
5
5
5
5
0
5
5
5
5
0
เหมาะสมมากที่สุด
5
5
5
5
0
เหมาะสมมากที่สุด
5
5
5
5
0
เหมาะสมมากที่สุด
5
5
5
5
0
เหมาะสมมากที่สุด
5
5
5
5
0
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
5
5
5
5
0
เหมาะสมมากที่สุด
4
5
5
4.67
0.58
เหมาะสมมากที่สุด
5
5
4
4.67
0.58
เหมาะสมมากที่สุด
5
5
4
4.67
0.58
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
5
4
5
4.67
0.58
เหมาะสมมากที่สุด
4
5
5
4.67
0.58
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รวมเฉลี่ย

4.83 4.92 4.83

4.86

0.50

เหมาะสมมากที่สุด

1.5 นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง มาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญ
1.6 น าบทเรีย นคอมพิ วเตอร์ เรื่ อง ความรู้ เบื้อ งต้ นเกี่ย วกั บจ านวนจริง ที่ ผ่า นการประเมิน จาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับเก่งปานกลาง อ่อนเพื่อหาข้อบกพร่อง
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และตรวจสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 จานวน 2 รอบคือรายบุคคลจานวน 3
คนและกลุ่มย่อย จานวน 9 คนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.6.1 ทดลองกับนักเรียนรายบุคคล
ผู้วิจัยนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 3 คน ที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน ระดับละ1 คน เพื่อหาประสิทธิภาพรายบุคคลและข้อบกพร่อง
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพิจารณาความถูกต้องและความต่อเนื่องของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมความ
ถูกต้องความชัดเจนของภาษาเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลการทดลองใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง กับนักเรียนรายบุคคลได้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับจานวนจริง
จากการทดลองกับนักเรียนรายบุคคล
N
3

คะแนนระหว่างเรียน

คะแนนหลังเรียน

คะแนนเต็ม

X

E1

คะแนนเต็ม

X

E2

40

28.33

70.83

20

14.66

73.30

จากตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวน
จริงจากการทดลองกับนักเรียนรายบุคคล มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 70.83/73.30 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้
เท่ า กั บ 70/70 แล้ ว พบว่ า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริงผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
แต่ผู้วิจัยพบว่ายังมีข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในบางประเด็น
1.6.2 ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก
หลังจากนาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อ ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริงไปปรับปรุง
แก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 9 คน ที่มีความสามารถ
เก่ง ปานกลาง อ่อ น ระดับ ละ 3 คน เพื่อ หาประสิท ธิภ าพและข้อ บกพร่อ งจากการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนโดย
พิจารณาความถูกต้องและความต่อเนื่องของเนื้อหาความเหมาะสมของกิจกรรมความถูก ต้อ งของภาษาเวลาที่ใ ช้ใ นการจัด
กิจ กรรมการเรีย นการสอนจากนั้น นามาปรับ ปรุง แก้ไ ขซึ่งผลการทดลองใช้กับ นัก เรีย นกลุ่ม เล็ก ได้ป ระสิท ธิภ าพของ
ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จานวนจริงจากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก
N
9

คะแนนระหว่างเรียน

คะแนนหลังเรียน

คะแนนเต็ม

X

E1

คะแนนเต็ม

X

E2

40

28.66

71.65

20

14.88

74.41

จากตารางที่ 3 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวน
จริงจากการทดลองกั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เล็ ก มี ค่ า ประสิทธิภ าพเท่า กับ 71.65/74.41 ซึ่งเมื่อ พิจ ารณาตามเกณฑ์ ที่ กาหนด
ไว้ เ ท่ า กั บ 70/70 แล้ ว พบว่ า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริงผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้
1.7 นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 45 คนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาเป็นข้อสอบที่วัดความเข้าใจและความคิดรวบยอดของนักเรียนจานวน 20 ข้อ มีขั้นตอนใน การสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อนาไปสร้างแบบทดสอบ
2.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเขียนแบบทดสอบเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์และเทคนิคการวัดผลทาง
การศึกษา
2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้สาหรับทดสอบหลังเรียนโดยสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้จานวน 40 ข้อ ใช้จริง 20 ข้อ
2.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวน
จริง ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และบันทึกผลการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
2.6 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตั วชี้วัดโดยใช้หลักเกณฑ์ในการกาหนดคะแนนตาม
เกณฑ์ ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
นาคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร

IOC=

R

N

เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์
 R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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N แทนจานวนผู้เชี่ยวชาญ
การพิจารณาค่าต้องพิจารณาค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
แต่ถ้าต่ากว่า0.50ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดควรตัดทิ้งหรือนามาปรับปรุงแก้ไข (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2539 : 249) ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ พ บว่า ข้อ สอบ
ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุง แก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2.7 คัดเลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวน
จริง ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจานวน 40
คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้
2.8 นาผลการทดสอบจากข้อ 2.7 มาตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบ
หรื อ ตอบมากกว่ า 1 ตั ว เลื อ กให้ 0 คะแนน แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ ค่ า ความยากง่ า ย (difficulty) และค่ าอ านาจจ าแนก
(discrimination) ของข้อสอบแต่ละข้อโดยค่าความยากง่ายต้องอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และมีค่ าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20
ถึง 1.00 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 184) พบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.75
และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.35 – 1.00
2.9 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับจานวน
จริงที่คัดเลือกและหาคุณภาพรายข้อแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 40 คน ที่ กาลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ น
โรงเ รี ย นส าธิ ต มหาวิ ท ยา ลั ย รา ชภั ฏ ส วนสุ นั น ทา เพื่อ หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยหาความ
สอดคล้องภายในโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์สัน (Kuder-Richardson) โดยมีเกณฑ์ว่าค่าความเชื่อมั่นต้องมีค่าตั่งแต่
0.60 ขึ้นไปพบว่า แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.820
2.10 นาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการคัดเลือกในข้อ 2.9 จานวน 20 ข้อ
ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ต้องการไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้
การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจานวนจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยปฏิบัติดังนี้
1. ดาเนินการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กับกลุ่ม
ตัวอย่างและเก็บคะแนนระหว่างเรียนคะแนนแบบทดสอบย่อยรวมระยะเวลา 8 คาบคาบละ 50 นาที
2. เมื่อ สิ้น สุด การสอนตามกาหนดแล้ว ทาการทดสอบหลัง เรีย น (post-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
3. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแล้วบันทึกไว้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่
ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน
4. เปรียบเทียบคะแนนที่ได้แล้วนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของการทาแบบฝึกหัด กับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนรวม
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ของแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมดนาผลที่ได้มาเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรียน
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
ปรากฏผลดังตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จานวนจริง
คะแนนระหว่างเรียน
คะแนนหลังเรียน
N
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
E1
E2
X
X
45
40
28.62
71.55
20
14.80
74.00
จากตารางที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง
เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 โดยมีค่าประสิทธิภาพ 71.55/74.00 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1
สรุปและอภิปรายผล
ประสิทธิภาพของการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง มีประสิทธิภาพ
71.55/74.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยได้นาเทคโนโลยีเขามาใช้ในการเรียนการ
สอนโดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ตลอดเวลาเท่าที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับยุพาพรจางสาย ( 2541 ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การสอนวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเรื่อ งระบบจ านวนจริงโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนซ่ อมเสริม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนและพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนในขณะที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจานวน
จริงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการสอนที่ใช้ในชั้นเรียน
ปกติบทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบประจาหน่วยก่อนเรียนบทเรียนสาหรับซ่อมบทเรียนสาหรับเสริมและ
แบบทดสอบประจาหน่วยหลังเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.7752 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจานวนจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมส่วนใหญ่มีความก้าวหน้า
ในการเรียนสูงขึ้นหลังจากที่นักเรียนได้รับการซ่อมเสริมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 50%
และสอดคล้องกับ สุทธิ กระจะจ่าง (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กาหนดการเชิงเส้นโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กาหนดการเชิงเส้น ที่สร้างจาก
โปรแกรม The Geometer’sSketchpad มีประสิทธิภาพ 79.69/78.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง ที่ผู้วิจัย ใช้บ ทเรีย นคอมพิว เตอร์เ ป็น สื่อ ต้อ ง
คานึงเสมอว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นเพียงเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูก นามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งไม่สามารถแทน
ครูได้ ดังนั้นครูผู้สอนยังคงมีบทบาท เป็นผู้นา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
An Academic Adminstration Component of the Basic Schools under the
Jurisdiction of the Samutprakarn Primary Educational Service Area Office
เบญจวรรณ เสวีวัลลภ, ปัทมา รูปสุวรรณกุล และสุรชัย สิกขาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ และใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 ท่าน ได้มาจากการกาหนดคุณสมบัติสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลกระทาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน มีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ กษา มี 4 องค์ประกอบย่ อยองค์ ประกอบที่ 2การพัฒ นาการจัดกระบวนการเรีย นรู้ มี 2องค์ประกอบย่อ ย
องค์ประกอบที่ 3การวัดผลประเมินผล มี 5 องค์ประกอบย่อยองค์ประกอบที่ 4การพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา มี 3องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบที่ 5 การวิจัยเพื่อการศึกษา มี 3 องค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบที่ 6การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี 2องค์ประกอบย่อยองค์ประกอบที่ 7การนิเทศการศึกษา มี 4
องค์ประกอบย่อย
คาสาคัญ: องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ABSTRACT
This studyaimed. to study an academic administration component for the basic schools
under the jurisdicyion of the Samutprakarn Primary EducationalService Area Office. From
documents and related research, also from 9 qualitied experts. The instrument used to collect
datawas the semi-structured interview.
The rescarch revealed that the academic administration composes of 7 components, each
component cornposes of sub-components, as follows: 1) Curriculumdevelopment with four subcomponents;2) Learning process development with twosub-components; 3) measurement and evaluation
with five sub-components; 4) media development. Resources innovative educational technologies with
threesup-components; 5) research in education with three sub components; 6) intermal quality
assurance with twosub-components; 7) educational supervision with four sub-components.
Keywords: components of academic administration, Basic education
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บทนา
สภาพเดิมของสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรประกอบอาชีพในทางเกษตรเป็นหลักในการเลี้ยงชีพ
เลี้ยงตัวเองด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีการจัดการรักษา และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้ป่า แหล่ง
น้า และที่ดิน มีการพึ่งพากันในขั้นตอนต่างๆ ของการทาการเกษตรทาให้เกิดระเบียบในการดาเนินชีวิตของชุมชนในลักษณะ
ของการเป็นเครือญาติเป็นสายใยเกิดความเอื้ออาทรระหว่างชาวบ้านด้วยกัน สถาบันสังคมในแต่ละท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญใน
การสร้างและพิทักษ์รักษาคุณภาพชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านในภูมิภาคเหล่านั้น วิถีชีวิตของคนไทยให้ความสาคัญแก่พี่น้อง
พรรคพวกผู้ใหญ่เพราะการดาเนินชีวิตต้องพึ่งพาคนเหล่านี้ สังคมไทยในลักษณะที่กล่าวมานี้ดาเนินมาโดยต่อเนื่อง จน
ปัจจุบันได้เกิดสังคมใหม่เข้ามามีบทบาทครอบคลุมวิถีชีวิตเดิมทั้งหมดนั่นคือ เกิดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการใช้
เทคโนโลยีมากมายในชีวิตประจาวัน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างมีเครือข่ายสัมพันธ์กัน เหมือนกลไกกับเครื่องจักรสร้างให้เป็น
ระบบสังคมขนาดใหญ่ ที่มีพลังอานาจ นั่นคือ สังคมอุตสาหกรรม (industrial society) ซึ่งสังคมในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นใน
ยุโรปเมื่อสองร้อยปีมาแล้ว ซึ่งชาวยุโรปเป็นชนกลุ่มแรกที่รู้จักนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ให้เป็นเทคโนโลยีในรูป
ต่าง ๆ กัน และถูกถ่ายทอดมาเป็นลาดับ ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการใช้พลังงานโลกใน
รูปแบบต่างต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งเกิดวิกฤติพลังงานขึ้น และมีแนวโน้มที่จะหมดลง สังคมในระยะนี้จึงอยู่ในระยะก้าว
กระโดดทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามมา (ภาณุรัตน์ รัตยภาส และบุญ
รอด บุญศรี. 2537: 29) และเมื่อสังคมอุตสาหกรรมมาบังเกิดในสังคมไทยความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งไทยคงต้องพยายามก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทัน เพื่อความอยู่รอด ซึ่งเป็นทางออกทางเดียวในการ
เดินตามกระแสความเปลี่ยนแปลงให้ทักับสถานการณ์
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ทุกอย่างที่เข้ามามีบทบาทก่อให้เกิดปัญหาหลักหลายประการ แต่ที่สาคัญ
ที่สุดก็คือ คุณภาพชีวิตของประชากรลดลงสภาพการดารงชีวิตเปลี่ยนไปจากอดีต แนวโน้มของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องหา
ทางแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น และกระแสการพัฒนาที่เข้ามาในทุกด้าน ทาให้คาดหวังง่าสังคมในอนาคตจะมีลักษณะเป็นสังคม
เมื อ งที่ ชัด เจนขึ้ น พื้ น ที่ ทั้ งหมดโดยรอบกรุ งเทพ-ทะเลตะวั น ออก ทั้ งหมดจะกลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางของประเทศในการ
ติดต่อสื่อสารธุรกิจการค้าทุกประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมกว่าครึ่งหนึ่งของปรเทศจะตั้งกระจายอยู่บริเวณนี้ และจังหวัด
สมุทรปราการจะเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมโดยประชากรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่จนกลายเป็น สังคมเมืองขนาดใหญ่ที่มี
ความซับซ้อนของการดารงชีวิตมากยิ่งขึ้น การให้การศึกษาที่เพียงพอจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีในการดารงชีวิตในสังคม
และช่งยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาจะต้องช่วยกันในการให้ความรู้แก่ประชากรใน
ปัจจุบันและเยาวชนที่เติบโตต่อไปในวันข้างหน้าในการจัดการศึกษาจึงจาเป็นต้องจัดให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้า
ทางวิ ชาการ เป็ น การสร้ า งกลยุท ธ์ ใหม่ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาให้ สามารถตอบสนองความต้อ งการของบุค คล
สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในความเป็น
ไทย มีระเบียบวินัย คานึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระหมาก ษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นการ
บริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก คือ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่กาหนดนโยบาย และมาตรฐานกากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับ การที่จะปฏิบัติงานในหนี่ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารสถานศึกษา
กล่าวคือ ต้องทราบขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4 งาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การ
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บริหารงาบประมาณ 3) การบริหารบุคคล 4) การบริหารทั่วไป ซึ่งงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ
สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด
มาตราฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การจั ด โปรแกรมการศึ ก ษา และการจั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจของสถานศึ ก ษา และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553: 1)
จากเหตุผลดังกล่าว การดาเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษานับว่าเป็นการศึก ษาระดับที่สาคัญยิ่งของประเทศ
ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีฐานะเป็นผู้นาเอานโยบายไปปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนจะดาเนินไปด้วยความสาเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ถ้าผู้บริหาร
โรงเรียนมีพฤติกรรมทางการบริหารที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการ ตามทฤษฎีการบริหาร การบริหาร การบริหารงาน
ก็จะประสบความสาเร็จ
จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมของสมุทรปราการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
โดยตรง ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นบุคคลสาคัญที่สุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารงานเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในสังคม
อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและแก้ไขการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ
กรอบแนวคิด
องค์ประกอบ
การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ

แนวคิด หลักการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงาน
วิชาการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การร่างองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ดาเนินการยกร่างองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามาสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจานวน 9 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่นบทความ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. จัดทาตารางสังเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย กาหนดคาจากัด
ความที่ใช้ในการวิจัยและตัวบ่งชี้ เพื่อสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้
- ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- ด้านการวัดผลและประเมินผล
- ด้านการพัฒนาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ด้านการวิจัยเพื่อการศึกษา
- ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ด้านการนิเทศการศึกษา
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ
จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้
จาการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การ
บริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รปราการ
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 7 ด้าน แต่ละด้านมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) แนวทางการจัดทาหลักสูตร 2) การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา3) โครงสร้าง
หลักสูตร4) หลักสูตรท้องถิ่นองค์ประกอบที่ 2การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ มี 2องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)แนว
ทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) การปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้ 3) องค์ประกอบที่ 3 การวัดผลประเมินผล มี 5
องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) . การกาหนดระเบียบวัดผลและประเมินผล2) ภารกิจการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
3) การพัฒนาเครื่องมือวัดและผลประเมินผล4) การเทียบโอนผลการเรียน5) การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา มี 3องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1) ศึกษาวิเคราะห์ในการใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 2) จัดระบบสื่อ แหล่งการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี 3) การเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 5 การวิจัยเพื่อการศึกษา มี 3
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1). กานด
นโยบายและแนวทาง วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้2) ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3) สร้างเครือข่ายในการวิจัย
เพื่อการศึกษาองค์ประกอบที่ 6การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี 2องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) การจัดระบบ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกาหนด2) การจัดโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาองค์ประกอบที่ 7การนิเทศการศึกษา มี 4องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) .การ ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 2) ดาเนินการนิเทศวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย 3)
ประสานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขต
พื้นที่การศึกษา
อภิปรายผล
ในการศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า องค์ปะกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
5) ด้านการวิจัยเพื่อการศึกษา 6) ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 7) ด้านการนิเทศการศึกษา โดยการ
กาหนดความคิดเห็น ของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสอดคล้องกับ สมิธ (Smith.1969: 170) ให้ความเห็นถึงความสาคัญของการ
บริหารงานวิชาการว่ า ในด้า นการใช้เ วลาในการบริห ารงาน และการให้ความสาคัญงานในสถานศึกษา งานในความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร สอดคล้องกับ ฮอย และมิสเกล (Hoy &miskel. 2001: 301) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้ 1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (AchicvementOritentation) 2) มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
(Educational Leadership) 3)มีสอดคล้องและกลมเกลียว(Consensus and Cohesion) 4)หลักสูตรมีคุณภาพและให้
โอกาสในการเรียนรู้ (Curriculum Quality / Opportunity to Learn) 5) บรรยากาศของโรงเรียน (School Climate)
6) บรรยากาศในชั้นเรียน (Classroom Climate) 7)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parental involvement) 8) ศักยภาพใน
การประเมิน (Evaluative Potential) 9)การใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Learning Time) 10)มี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Structured instruction) 11)มีการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent Learning) 12)มี
การจัดการเรียนการสอน (Adaptive instruction) 13)มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและมีการเสริมแรง (Feedback and
Reinforcement)งานวิ ชาการจึ งถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553: 1)
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นด้านหนึ่งของการบริหารวิชาการที่สาคัญ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 33) ที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดเพิ่มเติมที่เขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
อื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทาเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นด้านหนึ่งของการบริหารวิชาการที่สาคัญ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 43) ที่กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลัก
ของสถานศึกษาอยู่ที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงถือว่าเป็นภารกิจที่
สาคัญยิ่งของการบริหารงานวิชาการหรืออาจกล่าวได้ว่าหัวใจของการบริหารงานวิชการ คือการจัดกระบวนการเรียนรู้
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ด้านการวัดผลประเมินผล
ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นด้านหนึ่งของการบริหารวิชาการที่สาคัญ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 43) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในด้านการวัดและการประเมินผล พยามยามส่งเสริมครูอาจารย์ให้มีความรู้ทางการวัดและประเมินผล
โดยการจัดการฝึกอบรม การประชุมปฏิบัติการในด้านเทคนิคการออกแบบข้อสอบการให้คะแนน การประเมินผลตลอดจน
การรายงานผลการสอบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ด้านการพัฒนาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นด้านหนึ่งของการบริหารวิชาการที่สาคัญ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับ น้าทิพย์ วิภาวิน (2547: 17) ที่ได้
นาเสนอไว้ว่า เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรืที่เรียกว่า
การบริหาร ความรู้ จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานต่างๆ
ด้านการวิจัยเพื่อการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุ ทรปราการ เป็นด้านหนึ่งของการบริหารวิชาการที่
สาคัญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุวิมล ว่องวาณิช (2544: 68) ได้ให้ความหมายและ
ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยสรุปว่า หมายถึง การวิจัยที่ผู้สอนเป็น
ผู้ดาเนินการ โดยการศึกษาวิเคราะห์ แสวงหาข้อมูลหรือพยายามดึงปัญหาในการเรียนการสอนออกมาและแสวงหาวิธีการ
เพื่อ แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ แล้วนาผลที่ได้ไปแก้ปัญหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในชั้ นเรียนที่ กาลังดาเนิน การอยู่ให้มี คุณภาพและประสิ ทธิภาพดี ยิ่งขึ้น ซึ่ งผลของการวิจัย อาจเกิ ด
ประโยชน์เฉพาะต่อปัญหานั้นในเวลานั้น เท่านั้น อาจไม่เกิดประโยชน์ต่อปัญหาอื่นก็ได้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนจึง
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงต่างจากการวิจัยทางการศึกษาทั่ว ๆ ไป
ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นด้านหนึ่งของการบริหารวิชาการที่สาคัญ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ( 2550: 143) ที่กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นการยกระดับ การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดั บ สถานศึกษาจึ งต้องจั ดให้การประกันคุ ณภายใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการบริหารการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาขั้นพื้ นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นด้านหนึ่งของการบริหารวิชาการที่สาคัญ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับ แกลทธอร์น (Glatthorn. 1990: 4) ที่กล่าวไว้ว่า
ความร่วมมือของครูในการนิเทศภายในจะต้องเกิดจากความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้ นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ความเต็ม
ใจของแต่ละคนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พฤติกรรมของบุคคลที่ทาร่วมกัน หรือช่วยเหลือกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมาย
หนึ่ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2. สถานศึกษา ควรพัฒนาและฝึกอบรมครูวิชาการให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามขอบข่าย
งานวิชาการ เพื่อให้ครูนาไปพัฒนางานอย่างจริงจัง
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3. สถานศึกษาควรดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยมีการวางแผนการนิเทศและการประเมิน ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยกระบวนการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
2. ควรศึกษาการนาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปทดลองใช้กับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยืนยันผลการใช้องค์ประกอบและความเหมาะสมของแต่ละด้านใน
การนาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการไปใช้ขยายผลต่อไป
3. ควรมีการพัฒนาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการบริหาร
องค์ประกอบอื่น เพื่อให้ตรงกับความต้องการและบริบทของสถานศึกษาที่หลากหลาย
เอกสารอ้างอิง
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
A Competency of Basic School Administrators in the next Decade
วิชชุตา ถาวรกัลปชัย, ปัทมา รูปสุวรรณกุล และสุรชัย สิกขาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า โดยใช้เทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ที่ได้ทาการเลือกผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน โดยใช้แบบสอบถามรวม 3 รอบ คือ
รอบที่ 1 สอบถามความคิดเห็นที่มุ่งเน้นไปในทศวรรษหน้าอย่างเสรี แล้วนาข้อมูลมาจัดทาเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดใน
รอบที่ 2 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประมาณค่าเป็น 5 ระดับแล้วนาข้อมูลมาจัดทาใช้ในการดาเนินการในรอบที่ 3 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 17 คนยืนยันคาตอบ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่
ใช้ ได้แก่ ความถีร่ ้อยละ, มัธยฐาน, และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ประกอบด้วยสมรรถนะ 6 สมรรถนะ
คือ1) สมรรถนะความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 24 สมรรถนะย่อย 2) สมรรถนะทักษะ (Skill) ประกอบด้วย 23
สมรรถนะย่อย 3) สมรรถนะเจตคติ (Attitude) ประกอบด้วย 28 สมรรถนะย่อย 4) สมรรถนะบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
(Traits) ประกอบด้วย 29 สมรรถนะย่อย 5) สมรรถนะแรงจูงใจ (Motives) ประกอบด้วย 16 สมรรถนะย่อย 6) สมรรถนะ
บทบาททางสังคม (Social Role) ประกอบด้วย 16 สมรรถนะย่อย โดยสมรรถนะแต่ละสมรรถนะได้กาหนดองค์ประกอบไว้
อย่างสอดคล้องกัน
สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพสมรรถนะในด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ด้าน
ความเหมาะสม (Propriety) พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้ามีคุณ ภาพ โดยมีความ
เหมาะสมที่จะนาไปใช้สร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาผลต่อไป
คาสาคัญ: สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา, ทศวรรษหน้า
ABSTRACT
This study aimed to study the status of the basic school administrators’ competency in the next
decade and Delphi technique was employed for the model developing by asking seventeen expert
subjects, in the present status of the executive competency of basic school administrators. The questions
were handed to the experts for three rounds: firstly, finding their opinions regarding the executive
competency of the basic school administrators; secondly, making a set of 5-rating scale questionnaires for
the experts to answer; and thirdly, analyzed the experts’ confirmation. The collected data were
evaluated by seven experts to find out feasibility of the basic school administrators’ competency in the
next decade. The statistics used to analyze the data were frequency, percentages, medians and ranges
between the quartiles.
The research results found that There were 6 main components of the basic school
administrators’competency in the next decade, were including: 1) Knowledge competency with 24
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subcomponents, 2) Skills competency with 23 subcomponents, 3) Attitude competency with 28
subcomponents, 4) Traits competency with 29 subcomponents, 5) Motive competency with 16
subcomponents, 6) Social-role competency with 16 subcomponents.
The assessment to check of the basic school administrators’ competency in the next decade in
the utility, feasibility, and propriety were accepted. are suitable to be used in creating the model was to
develop valid.
Keywords: the school administrators’ competency, the next decade
บทนา
ในปัจจุบันสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างกันในบริบทโลกาภิ วัตน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยง และการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Education to Sustainable Development) จึงมีความจาเป็นในการ
แก้ปัญหาและเป็นเป้าหมายของหลายประชาสังคม ดังนั้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ พศิน แตงจวง (2554: 114) กล่าวว่า
วิสัยทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับศตวรรษที่ 21ต้องจัดการศึกษาแบบกระจายอานาจแต่ต้องร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ
การจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงสมรรถนะ (Seamless competency-based curriculum) ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาคนอย่าง
สมบูรณ์ (Whole-Person Development) สอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2555: 7) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
บุคลากรหลักที่สาคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้นาวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนาไปสู่การจัดและการบริหารสถานที่ดี มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัย
สาคั ญของความสาเร็จที่ จะน าองค์ก รถึงเป้า หมายได้นั้น คื อ บุ คลากรขององค์ กรต้ องมี ขี ด ความสามารถหรือสมรรถนะ
สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556: 122-124) กล่าวว่า เพื่อให้ก้าวสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้คน
ในสังคมต้องมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking skills) มีทักษะเทคโนโลยี สื่อและสารสนเทศ (Information,
media, and technology skills) ในการจัดการศึกษาจะต้องนาเอา ICT มาใช้ ซึ่งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นทักษะที่
สาคัญ ผู้ที่มีทักษะนี้สามารถจะมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแตกต่างจากผู้ที่ไม่มีทักษะนี้ ซึ่งประกอบด้วย 4
ทักษะ (the 4 C’s) คือ 1.ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 2.ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา(Critical thinking and problem solving) 3.การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication) 4. ความ
ร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งดังที่ โบยาทซิส (Boyatzis.1982: 229) กล่าวว่าสมรรถนะประกอบด้วยปัจจัย5 ประการ ดังนี้ 1)
แรงจูงใจ (Motives) 2) ลักษณะเฉพาะ (Traits) 3) ภาพลักษณ์ (Self-Image) 4) บทบาททางสังคม (Social Role) 5) ทักษะ
(Skill)
จากสภาพการณ์ดังที่กล่าวมา ผู้นาหรือผู้บริหารในสถานศึกษามีความสาคัญยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสยั ทัศน์ชัดเจนในการ
นาพาผู้ร่วมงานไปในทิศทางที่กาหนด อีกทั้งจะต้องมีโลกทัศน์และมีสมรรถนะของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษ
หน้า การวิจัยในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษหน้า และสมรรถนะที่ได้จากการศึกษานี้
จะช่วยเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ และเป็น
การเตรียมความพร้อมให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
บริบทของประเทศไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎี
หลักการ
Delphi Technique

สมรรถนะ
การ
ของผู้บริหาร
ประเมิน
สถานศึกษา
สมรรถนะ
ขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการศึก ษาข้อมูลด้านสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัย โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้เชี่ยวชาญ รวมจานวน 17 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งจะมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รอบ โดยมีวิธีการดาเนินการดังนี้
การดาเนินการตามกระบวนการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ดังนี้
รอบที1่ วิเคราะห์ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หน้า เป็นคาถามปลายเปิด
รอบที่ 2 นาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
รอบที่ 3 นาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 3 มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติด้วย
การคานวณค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้ว
พิจารณาข้อความที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
การวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์การพิจารณาข้อความเพื่อนาไปกาหนดรูปแบบที่เหมาะสมใช้ข้อความที่มีระดับค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณาข้อความเพื่อนาไปกาหนดรูปแบบที่เหมาะสมใช้ข้อความที่มีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ 1.50
ลงมา
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
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ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า โดยประเมินด้า นความเป็นประโยชน์( Utility) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความเหมาะสม
(Propriety)
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้า โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความเหมาะสมที่มีค่าดัชนีความเหมาะสม 0.5 ขึ้นไป (IOC: Item Objective Congruence)
ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย พบว่ า สมรรถนะของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาในทศวรรษหน้ า ประกอบด้ ว ยสมรรถนะ 6 สมรรถนะ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) สมรรถนะความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 24 สมรรถนะ คื อ 1) มีความรู้ ศาสตร์ และศิล ป์ในการ
บริหารงาน 2) มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตและสังคมโลกทั้งปัจจุบันและ
อนาคต 3) มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 4) มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาในอาเซี ย น 5) มี ค วามรู้ ใ นการวิ จั ย โดยเฉพาะวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละสถานศึ ก ษา 6) มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์
กระบวนการบริหารการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 7) มีความรู้ทั้งทางกว้างและลึก แสวงหาความรู้ พัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 8) มีความรู้ด้านกฎหมาย การเมือง การปกครองรัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตย กฎหมายการศึกษา
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการศึกษา 9) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์กร 10) สามารถ
คิดวางแผนเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์มองภาพองค์รวม 11) มีความรู้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและสร้าง
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 12) มีความรู้ด้านวิชาการ ได้แก่ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
การนิเทศ การวัดและประเมินผลการศึกษา 13) มีความรู้ด้านหลักสูตรการศึกษาของไทยและหลักสูตรนานาชาติ 14)มีความรู้
ในการสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกองค์กร 15)มีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 16) มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ 17)
มีความรู้การประกันคุณ ภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 18) มีค วามรู้ในการจัด ทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
โครงการ 19) มีความรู้ในนโยบายเชิงสาธารณะ 20) มีความรอบรู้ในประเด็นต่างๆ ในสถานการณ์ของโลก 21) มีความรู้บริบท
และแนวโน้วการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับกระแสทศวรรษหน้า 22) มีความรู้ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง 23) มี
ความรู้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 24) มีความรู้การบริหารความเสี่ยง
2) สมรรถนะความทักษะ(Skills) ประกอบด้วย 23 สมรรถนะ คือ 1) มีทัก ษะเกี่ยวกับ ITและ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา 2) มีทักษะการเป็นผู้นาทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 3) มีทักษะด้าน สุจิปุลิ มาใช้ในการสื่อสารทั้ ง
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 4) มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 5) มีทักษะในการสื่อสารภาษาอาเซียน
สามารถรับและส่งสารรู้เรื่อง มีความไวและทันต่อเหตุการณ์ 6) มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น 7) มีทักษะการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร 8) มีทักษะในการคิ ดแก้ปัญหา 9) มีเทคนิควิธีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 10) มีทักษะในการ
บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพก้าวหน้าและทันสมัย 11) ทักษะการเรียนรู้และพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ 12) มี
ทักษะในการสร้างทีมสามารถสร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างบรรยากาศ ขจัดความขัดแย้ง เจรจาต่อรอง 13) มีทักษะการเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง 14) มีทักษะในการตัดสินใจที่ดี 15) มีทักษะในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 16) มีทักษะในการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนให้สถานศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ โดยรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของชุมชน(สังคม) 17) ทักษะใน
การนิ เ ทศผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชา 18) มี ทั ก ษะในการประสานงานบุ ค ลากรภายใน หน่ ว ยงานอื่ น ๆ และชุ ม ชนที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
สถานศึกษา 19) มีทักษะในการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ 20) มีทักษะในการใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ 21) มีทักษะในการแก้ไขความขัดแย้ง 22) มีทักษะในการเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 23) มีทักษะในการ
แยกแยะวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล
3) สมรรถนะเจตคติ(Attitude) ประกอบด้วย 28 สมรรถนะ คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยืนหยัดในความถูกต้อง 2) มีเจตคติเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานองค์กรและงานใน
หน้ า ที่ 3) มี คุ ณ ค่ า ของความเป็ น มนุ ษ ย์ เห็ น ความเท่ า เที ย มกั น 4) มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี รั ก และเทิ ด ทู น ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 5) มีความรับผิดชอบในงาน 6) มีความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 7) มีเจตคติหลักในการครองตน
ครองคนและ ครองงาน 8) มีความสุขกับการให้บริการเพื่อนร่วมงานและนักเรียน 9)มุ่งมั่นยึดประโยชน์ของส่วนร่วม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อการทางาน 10) มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 11) มองไกล คิดไกล มีเจตคติ
ในทางบวก มองปัญหามีไว้เพื่อแก้ไม่ใช่อุปสรรค 12) มีความประพฤติที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกๆ ด้าน
13 )ขยัน ประหยัด มีระเบียบวินัย 14) มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างทางความคิด 15) มีความ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและ ผู้ใต้บังคับบัญชา 16) รู้จักพัฒนาตนเองตลอดเวลาและไม่ลดละ 17) เป็นผู้สร้างแรงบันดาล
ใจสู่ความสาเร็จ 18) ยอมรับในศักยภาพของบุคคลที่แตกต่างกัน 19) มีความเมตตา เสียสละ 20)มีการยอมรับในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 21) มีค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ 22) ยึดถือในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 23) ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหาร
จัดการ 24)มีความพยายาม อดทน เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงอย่างไม่ย่อท้อ 25) มีความมั่นใจในตัวเองสูง มุ่งมั่น ในการทางานสู่
ความสาเร็จ 26) มีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 27) เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 28) บริหารงานด้วยข้อเท็จจริง
4) สมรรถนะบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล (Trait) ประกอบด้วย 29 สมรรถนะ คือ 1) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุก
คนและเป็นนักประสานงานเข้ากับทุกฝ่ายได้ 2) เป็นผู้รับฟังที่ดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด พร้อมรับฟังทีมงาน ความรู้สึก
ต่างๆ ของครูและผู้ใต้บังคับบัญชา 3) เป็นผู้ที่มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ได้ 4) เป็นผู้มีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 5)เป็นผู้ไม่
เห็นแก่ตัว บริสุทธิ์ โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม 6) เป็นผู้พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมงาน 7) เป็นผู้มีความมั่นใจในตนเอง
กล้าหาญ กล้าแสดงออกในเชิงจริยธรรม 8) เป็นผู้มีความคล่องแคล่ว ว่องไวต่อสถานการณ์ต่างๆ 9) เป็นผู้มีความรู้ การศึกษาดี
มีความเป็นสากลทางความคิด 10) เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี น่าเกรงขาม กริยาวาจาไพเราะ สุภาพ อ่อนน้อม 11) เป็นผู้ที่มีความ
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง 12) เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ตื่นตัว กระตือรือร้นสู่ความสาเร็จ 13) เป็นผู้ที่สามารถทางาน
เป็นทีมได้ 14) เป็นผู้มองคนในแง่ดี 15) เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขสิ่งเสพติด 16) เป็นผู้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 17) เป็นผู้มี
นิสัยรักการอ่าน 18)ช่างสังเกต เฉลียวฉลาดและมีไหวพริบทางปัญญา 19)รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวางตัวได้เหมาะสม
สถานการณ์ต่างๆ 20) เป็นผู้มีความกตัญญู 21) เป็นผู้มีภูมิธรรม 22) เป็นผู้มีภูมิฐาน 23) เป็นผู้มีจรรยาบรรณ 24)เป็นผู้มี
ความประนีประนอม 25) เป็นผู้มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ 26) เป็นผู้มีความเสียสละและทุ่มเทในการทางานทา
เพื่อส่วนรวม 27) เป็นผู้มีการแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น 28) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง 29)เป็นผู้ที่รับรู้ข่าวสาร
การติดต่อสื่อสารได้ดี (Information)
5) สมรรถนะแรงจูงใจ (Motive) ประกอบด้วย 16 สมรรถนะ คือ 1) สร้างเสริมแรงจูงใจให้เกิดขึ้นต่อตนเอง
บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกระตุ้นผู้ปกครองให้ตระหนักเรื่องการศึกษา ความรับผิดชอบต่อเด็ก และการให้ความร่วมมือ
กับสถานศึกษา 2) มีความปรารถนาให้เด็กเป็นเยาวชนที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์จริงใจต่อเป้าหมาย 3) มีการ
ยอมรับและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่าย 4) มีความพอใจ ภูมิใจ ตั้งใจ
และเต็มใจ ในงานที่รับผิดชอบ 5) มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวในความใฝ่ฝัน คิดคาดหวังไว้สูง 6) มีหลักปรัชญา ความรัก ความ
เชื่อ ความศรัทธาในวิชาชีพ จรรยาบรรณผู้บริหาร 7) มีการให้รางวัล เงิ นเดือน เงินประจาตาแหน่ง โล่ห์หรือเกียรติยศ การ
ยอมรับการยกย่องทางสังคม 8) มีความต้องการที่จะมีสมรรถนะทางการบริหารครบทุกด้าน 9) มีความชื่นชอบการพัฒนาริเริ่ม
งานใหม่ๆ อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศแม้ไม่มีรางวัลใดๆ 10) มีแรงบันดาลใจในการทางาน 11) สร้าง
คุณค่าให้กับบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม 12) มีการทาให้หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ทางบวก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดผลทางคุณภาพส่วนตน ส่วนงาน ส่วนครูนักเรียน 13) มีการได้รับการชื่นชม 14) จัดสวัสดิการและมีสิ่งอานวยความสะดวก
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ในการทางาน 15) มีการสร้างพลังมีแรงมุ่งมั่นเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้งานประสบความสาเร็จ 16) มีการปลูกฝังให้มีความ
รับผิดชอบ
6) สมรรถนะบทบาททางสังคม(Social Role) ประกอบด้วย 16 สมรรถนะ คือ 1) มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ช่วย
สร้างสังคมให้ไปในทิศทางสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ดาเนินการให้สถานศึกษาเป็นองค์กรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 3) มีบทบาทการเป็นสมาชิกหรือกรรมการที่ดีของวัด ชุมชน สังคม สมาคม
องค์กร สถานศึกษาอื่นๆ 4) มีบทบาทในการสร้างความเชื่อมโยงแบบพันธมิตร 5) มีบทบาทในการเป็นผู้นาด้านคุณธรรม
จริยธรรม 6) เป็นผู้นาสังคม ชุมชน ช่วยเหลือและนาความก้าวหน้ามาสู่ชุมชนและสังคม 7) การประสานความร่วมมือระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนเพื่อการพัฒนาจัดการศึกษา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 8)มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 9) มี
บทบาทในการประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 10) เป็นวิทยากรให้ความรู้และ
เผยแพร่เรื่องราวที่ดี 11) การเข้าร่วมกิจกรรมสาคัญต่างๆ ในท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ 12) ให้ข้อเสนอแนะองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 13) ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 14)
ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 15) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 16) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
สรุปผลในด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ด้านความเหมาะสม (Propriety) พบว่า
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้ามีคุณภาพ มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้สร้างรูปแบบเพื่อพัฒนา
ผลต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ประกอบด้วยสมรรถนะ 6 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะความรู้ (Knowledge) 2)
สมรรถนะทักษะ (Skill) 3) สมรรถนะเจตคติ (Self-Concept) 4) สมรรถนะบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล (Traits) 5) สมรรถนะ
แรงจูงใจ (Motives) 6) สมรรถนะบทบาททางสังคม (Social Role) โดยกาหนดสมรรถนะในแต่ละด้านไว้ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 17 คน โดยมีการยืนยันความคิดเห็น และดัชนีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง ที่เป็นเช่นนี้ สามารถอธิบายได้ว่า
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา จึงได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กัน และสอดคล้องกับ อารีวรรณ์ น้อยดี (2553: ง) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ ประกอบด้วย 8 ด้าน 42 รายการ ดังนี้ 1. ด้านหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 9 รายการเช่น
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในสาขาวิ ชาชี พ ของตน 2.ด้ า นการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ 5 รายการ เช่ น สามารถปฏิ บั ติ งานให้ ไ ด้ ผ ลที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ 3. ด้ านความสามารถบริ ห ารงานวิ ชาการ 6 รายการ เช่ น สามารถด าเนิ น การให้
สถานศึก ษามีมาตรฐานการศึกษาที่ ดีเยี่ยม 4.ด้านความสามารถการบริหารงบประมาณ 4 รายการ เช่ น สามารถระดม
ทรัพยากรมาจัดสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา 5. ด้านความสามารถบริหารงานบุคคล 4 รายการ เช่น สามารถดาเนินการให้มี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับสถานศึกษา 6. ด้านความสามารถบริหารทั่วไป 4
รายการ เช่น สามารถจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 7. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 รายการ เช่น มีจิตใจเป็นกลาง ไม่มุ่งแต่ พวกพ้องของตน 8. ด้านสร้างความเป็นผู้นา5 รายการ เช่น
สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี และดังที่ แมคเคลแลนด์(Mc Clelland.1993) ได้กล่าวว่า สมรรถนะ (competency) ประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วนกล่าว คือ 1) ทักษะ (Skills)2) ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล (Knowledge) 3) เจตคติ ค่านิยมและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน (Self–concept) 4) บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Trait) 5) แรงจูงใจหรือแรง
ขับภายใน (Motive)
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สมรรถนะช่วยในการพัฒนาและเพิ่ มศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ โบยาทซิส(Boyatzis.1982)
กล่าวว่าคุณลักษณะที่มาจากตัวบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมการทางาน ด้วยพื้นฐานความรู้ ทักษะ บทบาท
และลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงแรงจูงใจที่ผลักดันให้ปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุ สอดคล้องกับ สายหยุด จาปาทอง (2558:5)
ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มนุษย์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
เหมาะสมและทันเวลา จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งความรู้ สติปัญญา เจตคติ
ทักษะ และสมรรถนะให้เป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณค่า สามารถตอบสนองรองรับการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก สามารถเผชิญสิ่ งที่ท้า
ทาย สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อคนเอง องค์กรและสังคมโดยมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม
และนาความผาสุกมาสู่สังคมได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน และเพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึ กษา (สมศ.) และเพื่อ เตรี ยมพร้อมการเข้าร่ วมประชาคมอาเซียน สามารถ
ดาเนินการบริหารสถานศึกษาให้ก้าวไปสู่ความสาเร็จ จึงจะต้องมีสมรรถนะทั้ง 6 สมรรถนะที่กาหนดไว้ จึงจะช่วยเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทของประเทศไทยต่อไป
จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพสมรรถนะของผู้ บ ริ หารสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐานในทศวรรษหน้า 1) ในด้ านความเป็ น
ประโยชน์ (Utility) พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและ
เพิ่มสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 2) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) พบว่า สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานในทศวรรษหน้า มีความเป็นไปได้ใ นการน าไปใช้ในสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน 3) ด้า นความ
เหมาะสม (Propriety) พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้าที่ได้จากการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
สมรรถนะ 6 สมรรถนะ มีความเหมาะสมต่อ การพั ฒนาและเพิ่มสมรรถนะของผู้บ ริหารสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน มี ความ
เหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็นรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. สมรรถนะที่ได้จากการวิจัยนี้ สามารถนาไปใช้พัฒ นาเป็นรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ทศวรรษหน้าได้ตามความเหมาะสม
2. สามารถนาไปใช้พัฒ นาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารในหน่วยงานทางราชการอื่นๆได้ตามความ
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การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความถี่เสียง
โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้
The Development of Learning and Innovation Skills in Sound Frequency
Using Inquiry Approach
พลอยทราย โอฮาม่า
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 64 คน ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ !) แบบวัดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ผลการวิจัยพบว่ ากระบวนการเรี ยนรู้แ บบสืบ เสาะหาความรู้ ช่ วยพั ฒนาทั กษะด้ านการเรี ยนรู้แ ละนวัต กรรม รวมทั้ ง
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่อง ความถี่เสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
Abstract
This research aimed to study the results of learning activities with inquiry approach on
learning and innovation skill of the 64 grade 5-students, in the second semester of academic year
2015. The research instruments were 1) an innovation skill test and 2) an achievement test, both
were developed by the researcher. The results indicated that learning activities with inquiry
approach were successfully developing learning and innovation skill and learning achievement on
the topic of sound frequency of students in grade 5.
คาสาคัญ : ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ศตวรรษที่ 21 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
บทนา
ในศตวรรษที่ 21 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็นต้องเน้นการพัฒนาคนเป็นสาคัญ เพื่อให้รองรับกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป วิทยาศาสตร์
เป็นวิชาที่มุ่งศึกษาสิ่งต่างๆและความเป็นไปตามธรรมชาติ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
เกิดขึ้น เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์นั้นไม่ควรมุ่งเฉพาะแต่ตัว
เนื้ อ หาความรู้ แต่ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการแสวงหาความรู้ ไปพร้ อ มกั น ดั ง แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ระบุไว้ว่า การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการ
เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ วรรณทิพา
รอดแรงค้า (2544) ที่ว่า การสอนวิทยาศาสตร์ควรให้ผู้เรียนได้รับทั้งผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ คือตัวเนื้อหาความรู้ และควร
ปลูกฝังกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนไปด้วยในเวลาเดียวกัน
แต่ในความเป็นจริงแล้วสภาพการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบันยังใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ลักษณะไม่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อยู่หลายประการ ดังคากล่าวของประเวศ วะสี (2538, อ้างถึงในระเบียบ
อนันตพงศ์, 2550) ว่า การศึกษาของเรานั้นยังเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาในห้องเรียนและท่องจาจากตาราเป็นส่วนใหญ่ ผู้เรียน
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ขาดประสบการณ์ และการศึกษาจากความจริงรอบตัว สอดคล้องกับความเห็นของจรินทร จันทร์เพ็ง (2555) ที่ว่าครูบางส่วน
ยังมีพฤติกรรมการสอนแบบเดิม คือ สอนแบบบรรยายความรู้ มากกว่าจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และกิจกรรมที่จัด
ขึ้นไม่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติการ
ทดลองโดยครูเป็ นผู้ตัด สินใจทั้งหมดตั้ง แต่การเลือกหัวข้ อ ตั้ งคาถาม จั ดวัสดุ อุปกรณ์ ออกแบบการทดลอง วิเ คราะห์และ
สรุปผล จึงทาให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถม
ปลายส่วนใหญ่จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถทาคะแนนสอบแข่งขันได้ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียนและระดับชาติ การจัดการ
เรียนรู้แบบเดิมเป็นสาเหตุให้เด็กไทยขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในเรื่องต่าง ๆ
ที่เน้ นสมรรถนะการหาความรู้ และใช้ค วามรู้ใ นชี วิตจริงอยู่ใ นระดับ ต่า ดังจะเห็นได้จากจากรายงานผลประเมินการรู้เ รื่อง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยในการสอบ PISA 2012 พบว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศยังคงต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD (สสวท., 2557)
การสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ เป็นวิ ธีการหนึ่ งที่ มุ่งส่ งเสริ มให้ ผู้เ รีย นรู้ จักศึ กษาหาความรู้ คิด แก้ ปั ญหาโดยใช้
กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อให้ได้คาตอบที่มีเหตุผล มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ระเบียบ อนันตพงศ์, 2550) ดังนั้น
ในการสอนและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน ที่ใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จะช่วยเสริมทักษะความสามารถของ
นั กเรี ย นให้ สู ง ขึ้ น ในงานวิ จัย นี้ ผู้ วิจัย จึ ง สนใจศึ กษาการพั ฒ นาทั กษะในศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ ทั กษะด้ านการเรี ย นรู้ แ ละ
นวัตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความถี่เสียง โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี อีกทั้งประเทศไทยยังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องพัฒนากาลั งคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมประชากรให้ มี
ทักษะเพื่อการดารงชีวิต ยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค
1. ทักษะในศตวรรษที่ 21
จากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้ให้ความสาคัญกับทักษะ
(Skill) หรือความชานาญในการปฏิบัติมากกว่าเนื้อหาตามตารา (Content) Bernie Trilling (2009) ได้เสนอแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ที่ประสบผลสาเร็จในศตวรรษที่ 21 ว่าการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วย 3Rs + 7Cs โดย 3Rs ได้แก่ ทักษะการอ่าน
(Reading) ทักษะการเขียน (‘Riting) และทักษะทางตัวเลข (‘Rithmetic) และ 7Cs ได้แก่ ทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical thinking and problem solving) ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and
innovation) ทักษะการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา (Collaboration teamwork and leadership) ทักษะในการดาเนิน
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม (Cross cultural understanding) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communications
information and media literacy) ทักษะการคานวณ (Computing and ICT literacy) และทักษะในการทางานและการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Career and learning self – reliance)
จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 3 ทักษะ
ได้แ ก่ ทั กษะด้านทักษะการคิ ดและแก้ปัญ หาอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิ ดริเ ริ่มสร้างสรรค์แ ละนวัตกรรม ทั กษะการ
ทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา โดยรวมเรียกว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based learning) หมายถึงวิธีการที่ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการ
พัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นผสม ด้วยวิธีการฝึกให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ โดยผู้ส อนกระตุ้นให้ผู้เรี ยนใช้กระบวนการทางความคิ ดหาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรื อแนวทางการแก้ ปัญหาที่
ถูกต้องด้วยตนเอง (นภารัตน์ ศรีคาเวียง, 2555) ผลการศึกษาของพรรัตน์ กิ่งมะลิ (2552) พบว่ า การจัดการเรี ย นรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ค้นพบและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และผลการศึกษาของจีรนันท์ วงศ์ก้อม (2552) ที่
พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้
Jim Barufaldi (2002) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ (Engagement) หมายถึง ขั้นตอนการนาเข้าสู่บทเรียน กิ จกรรมในขั้นนี้จะเร้าความสนใจของนักเรียน กระตุ้นให้
นักเรี ย นคิ ด และประเมิ นความรู้ พื้ นฐานก่ อนเรี ย น 2) ขั้ นส ารวจและค้ นหา (Exploration) หมายถึ ง ขั้ นตอนที่ ผู้ เ รี ย น
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ตั้งสมมติฐาน ทาการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ เก็บรวบรวมและจัดระบบข้อมูล 3) ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป (Explanation) กิจกรรมขั้นนี้นักเรียนจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ แปลผลและนาเสนอผลที่ได้ในรูป
ต่างๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจาลอง หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ นักเรียนจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนและสร้างแนวคิดได้
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ในขั้นนี้นักเรียนจะได้มีโอกาสขยายความรู้ นาความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือนาแบบจาลอง หรือข้อสรุปที่ได้ ไปอธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ และประยุกต์แนวคิดนั้นกับบริบทในชีวิตจริง 5)
ขั้นประเมิน (Evaluation) หมายถึง ขั้นการประเมินการเรียนรู้ และประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
จากขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ในการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เสียงในชีวิ ตประจาวัน เรื่อง ความถี่ของเสียง
เพื่อศึกษาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้
2. เพื่อศึกษาความเข้าใจ เรื่อง ความถี่ของเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ระเบียบวิธีวิจัย
1. เครื่องมือในการวิจัย
1.1 เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย เสียงในชีวิตประจาวัน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) แบบวัดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ขั้นตอนในการวิจัย
ทาการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐาน ว 5.1 ป.5/2 ทดลองและ
อธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่า จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ความถี่เสียง
จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังการสอนด้วยตนเอง
การเก็บรวบรวมข้อมูลทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนตามแผน และบันทึกข้อมูลหลังสอน การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ผู้วิจัยเป็น
คนบันทึกคะแนนโดยจัดกลุ่มเป็นระดับน้อย ปานกลาง และระดับมาก โดยใช้สถิติ ร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความถี่เสียง ใช้การผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มโดยใช้สถิติ ร้อยละ
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และแบบบันทึกหลังสอนของครู
ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 บทบาทของครูและพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
กระบวนการ
บทบาทของครู
พฤติกรรมของผู้เรียน
สืบเสาะหาความรู้
1) ขั้ น ส ร้ า ง ความ ครูนาการอภิปรายโดยถามคาถามที่เชื่อมโยง นัก เรี ย นสนใจตอบค าถามของครู โดยยกตั ว อย่ า ง
กับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น ใคร ประสบการณ์ เดิ มของตนเอง เช่น คนที่เ ล่นกีต าร์ ไ ด้
สนใจ
เล่นดนตรีเป็นบ้าง เครื่องดนตรีมีกี่ประเภท เล่ าให้เ พื่อนฟัง ว่าสายกี ต าร์ จะมีค วามหนาไม่เ ท่ากั น
เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีวิธีเล่นให้มีเสียงสูง - สายที่หนาเมื่อดีดแล้วจะให้เสียงต่า สายที่บางกว่าเมื่อ
ต่า ต่างกันได้อย่างไร
ดีดแล้วจะให้เสียงสูง เป็นต้น
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กระบวนการ
บทบาทของครู
สืบเสาะหาความรู้
2) ขั้ น ส ารวจแล ะ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม วางแผนการประดิษฐ์
เครื่ อ งดนตรี จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ โดยต้ อ ง
ค้นหา
สามารถเล่ น ให้ มี เ สี ย งสู ง -ต่ า ต่ า งกั น ได้
จากนั้นนักเรียนดาเนินการสร้างเครื่องดนตรี
ตามแผนที่วางไว้ และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3) ขั้ น อธิ บ ายและ ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัด
กิ จ กรรม ว่ า เสี ย งสู ง -เสี ย งต่ า เกิ ด ขึ้ น ได้
ลงข้อสรุป
อย่างไร

4) ขั้นขยายความรู้

5) ขั้นประเมิน

- ครูอธิ บ ายเสริมว่ าเสีย งสูง -เสีย งต่ า เกิ ด

จากความเร็วของการสั่ นสะเทือน หรื อที่
เรียกว่า ความถี่ โดยสิ่งที่สั่นสะเทือนเร็วจะ
มี ค วามถี่ สู ง ท าให้ เ กิ ด เสี ย งสู ง สิ่ ง ที่
สั่ นสะเทื อ นช้ าจะมี ค วามถี่ ต่ า ท าให้ เ กิ ด
เสียงต่า
- ครูให้นักเรียนลองคาดคะเนว่า ถ้าเคาะท่อ
น้าที่ มีข นาดไม่ เท่ ากั น จะเกิด เสีย งสู ง -ต่ า
ต่างกันอย่างไร

พฤติกรรมของผู้เรียน
นักเรียนร่วมกันคิด วางแผน ประดิษฐ์เครื่องดนตรีทั้ง
ที่มีรูปร่างเลียนแบบเครื่องดนตรีจริง เช่น กีตาร์ กลอง
และแบบอื่ นๆ เช่น เครื่องดนตรีที่ใ ช้การเคาะแก้วใส่
น้า นักเรียนแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ว่าทาอย่างไร
จึงจะเกิดเสียงสูง เสียงต่า ที่ไม่เท่ากัน
นักเรียนสามารถอธิบายได้ ว่า วัตถุต้นกาเนิดเสียงที่ มี
ขนาดเล็ก เช่น ยางวงเส้นสั้นที่ขึงจนตึง หรือแก้วน้าที่
มี น้าบรรจุ อยู่ น้อย จะท าให้ เ กิ ด เสี ย งสู ง กว่ าวั ต ถุ ต้ น
กาเนิดเสียงที่มีขนาดใหญ่
- นักเรียนสามารถเชื่อมโยงคาอธิบายของครูเข้ากับ
ผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้ว่า ยางวงเส้นที่ขึ ง
ตึง จะสั่นสะเทือนเร็ว ทาให้เกิดเสียงสูง ส่วนที่ขึง
หย่อนจะสั่นสะเทือนช้า ทาให้เกิดเสียงต่า

- นักเรียนสามารถคาดคะเนได้ถูกต้องว่าเสียงที่เกิด
จากการเคาะท่ อน้าที่มีขนาดใหญ่จะมีค วามถี่ต่ า
กว่า มีเสียงต่ากว่าการเคาะท่อขนาดเล็ก

ครู ป ระเมิ น ทั ก ษะด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละ นักเรียนประเมินผลงานของเพื่อนต่างกลุ่ม โดยกลุ่มที่
นวั ต กรรม ทั้ ง 3 ด้ า น ของนั ก เรี ย นเป็ น สามารถประดิ ษฐ์เ ครื่ องดนตรี ที่ ส วยงามและมี เ สี ย ง
รายบุคคล
ไพเราะจะได้ ค ะแนนสู ง กว่ า กลุ่ ม อื่ น เมื่ อ จบภาค
การศึกษานักเรียนนาผลงานของตนเองไปจัดแสดงใน
งานนิทรรศการแฟ้มผลงานหลังเรียน

จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทาให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนาข้อสรุปความรู้ที่ได้ไปอธิบายสถานการณ์อื่น ๆ
และเชื่อมโยงกับบริบทหรือสถาณการณ์จริงได้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดทักษะด้ านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้ง 3 ด้านหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
คะแนนแบบวัดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
คะแนนเต็ม
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
คะแนนเฉลี่ย (xˉ)
การคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
3
2.80
0.41
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3
2.67
0.47
การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา
3
2.72
0.49
จากตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวั ด ทั กษะด้ านการเรี ย นรู้ แ ละ
นวั ตกรรมทั้ ง 3 ด้ านหลัง การจั ดการเรีย นรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ เมื่ อพิ จารณาคะแนนเฉลี่ ยทั กษะด้ านการเรี ยนรู้แ ละ
นวัต กรรมทั้ง 3 ด้ านของนั กเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวนทั้ง หมด 64 คน พบว่า คะแนนทักษะด้านการเรี ยนรู้ และ
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นวัตกรรมทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.67 – 2.80 สรุ ปได้ว่านักเรียนมีคะแนนทักษะด้ านการเรียนรู้และนวัต กรรมใน
ระดับมาก
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
จานวนนักเรียนทั้งหมด
จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ม
64
56

ร้อยละ
87.50

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มพบว่า มีนักเรียน
ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จานวน 56 คน จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ช่วยพัฒนาทักษะการ
คิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้

ภาพที่ 1 ภาพนักเรียนนาเสนอเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม เรื่อง ความถี่เสียง พบว่า การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทาให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ค้นพบความรู้ไ ด้ด้ วยตนเอง สามารถนาข้อสรุ ปความรู้ ที่ไ ด้ไ ปเชื่อมโยงกับ บริ บทหรื อสถาณการณ์จริง ได้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของชนธิชา ปะนัดโส (2554) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้
เมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดการเรีย นรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้จะพบว่าในขั้นสร้างความสนใจ
นักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่จะเรียนกับบริบท โดยเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ตรงของนักเรียน ในขั้นสารวจ
และค้ นหา นั กเรี ย นจะได้ ใ ช้ กระบวนการคิ ด และทั กษะการแก้ ปั ญ หาอย่ างมี วิจารณญาณเมื่ อผลที่ เ กิ ด ขึ้ นไ ม่ เ ป็ นไปตาม
สมมติฐ าน นักเรีย นจะต้องท างานร่ วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้ เกิ ดการพั ฒนาทักษะการทางานเป็ นที มร่วมกั บผู้อื่น การกาหนด
ชิ้นงานเป็นสิ่งประดิษฐ์ ทาให้ เกิด ทักษะนวัตกรรม ในขั้นอธิบ ายและลงข้ อสรุป นักเรียนจะได้ ฝึกทักษะด้านการสรุปอ้ างอิ ง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อลงข้อสรุปว่าจะสนับสนุนหรือโต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สาหรับขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินซึ่ง
นักเรียนจะต้องนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆ และได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความเข้าใจของตนเอง จะ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินการทางานและการเรียนรู้ของตนเอง
ดั ง นั้ นจึ ง สรุ ป ได้ ว่ าวิ ธีส อนแบบสื บ เสาะหาความรู้ จะช่ วยพั ฒ นาทั ก ษะด้ านการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม รวมทั้ ง
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่าวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียนได้
การทาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และ
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 อื่น ๆ ด้วย
เอกสารอ้างอิง
จรินทร จันทร์เพ็ง. (2555). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียม
ทหาร สั ง กั ด กระทรวงกลาโหม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารทั้ ง 3 ชั้ น ปี ข องโรงเรี ย นเตรี ย มทหาร สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และ ผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมี
ความสัมพันธ์กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนเตรียมทหารมีความสัมพันธ์
กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรี ยมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการเรียนด้านวิธีการสอนของครูด้านสถานที่เรียนด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนด้านสัมพันธ์ภาพระหว่าง
ครูกับนักเรียนเตรียมทหารด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนและด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับนายทหาร
นายตารวจปกครองมีความสัมพันธ์กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ปัจจัยการสร้างแรงจูงใจแรงจูงใจในการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร
Abstract
The purposes of this research were to study the learning motivation factors for Pre-cadets in
Armed Forces Academies Preparatory School, Ministry of Defense. The subjects were 320 Pre-cadets (from
all 3 year classes of Pre-cadets, academic year 2015). The research instruments were questionnaires. The
collected data were analyzed by means of Descriptive Statistic and One-Way Analysis of Variance. The
results of this study were as follows: The relation between the Pre-cadets’ average grade and the
motivation in studying was significance.In the aspect of the environment related to Pre-cadets’ families
and the motivation in studying.In the aspect of the environment related to Pre-cadets’ studying, it was
found that teaching method, learning place,educational media,relationship between teachers and Pre1

ปรัชญา กมลเพชร นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วัลลภา เฉลิมวงศาเวช อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2

223

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

cadets,relationship between Pre-cadets and their friends, and relationship between Pre-cadets and the
commanderswere significantly.
Keywords: Learning motivation factors Learning motivation Armed Forces Academies Preparatory School

บทนา
จากคากล่าวที่ว่าการศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติแสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการพัฒนาคนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประเทศใดที่ประชากรมีความรู้และการศึกษาดี ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาตามไปด้วย
ดังนั้นการศึกษาจึงมีความจาเป็นและสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหลายประเทศในโลกได้ใช้การศึกษาเป็นนโยบายหลัก
สาหรับการพัฒนาประเทศ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2557) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการศึกษาในความหมาย
ที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ให้สูงขึ้น พร้อมกับการพัฒนาจิตใจ เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
จากการศึ ก ษา ก็ จ ะส่ งผลให้ สั งคมส่ว นรวมดี ขึ้ นและยั งเป็ นรากฐานที่ สาคั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ งในการสร้ างสรรค์ ค วาม
เจริญก้าวหน้า และการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้(กระทรวงศึกษาธิการ,2544) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จึงต้องให้ความสาคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย การปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิ ด อุ ด มการณ์ และความเชื่ อ รวมทั้ ง รู้ คุ ณ ค่ า และสื บ สานวั ฒ นธรรมและขนบประเพณี อั น ดี ง ามของไทย
(กระทรวงศึกษาธิการ,2558) ซึ่งการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งปัจจัยที่สาคัญประการ
หนึ่งคือ กระบวนการเรียนการสอนซึ่งเป็นกระบวนการนาหลักสูตร ไปปฏิบัติจริงให้บรรลุผล เป็นขั้นตอนสาคัญที่ครูจะต้อง
ดาเนินการให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนได้เต็มตามศั กยภาพ มีความสมดุลทั้งร่างกาย ปัญญา จิตใจ และสังคม
เป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้เหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์ มีความคิดรวบยอด รักการเรียนรู้ รู้วิธีการและสามารถ
เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ และสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (อนุชาติ บุนนาค, 2550)จากการประเมินการ จัดการเรียนการสอนของนักเรียนเตรียม
ทหารที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนเตรียมทหารยังมีความตั้งใจในการเรียนไม่มากพอ ทาให้นักเรียนเตรียมทหารส่วนใหญ่มีผลการ
เรียนในระดับปานกลาง ทั้งที่โรงเรียนเหล่าทัพได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการเรียน ด้านความแข็งแรง
สมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร อีกทั้งครูอาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเตรียมทหารใน
ด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ซึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากการที่นักเรียนเตรียมทหารขาดแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งแสดงถึงการ
ขาดแรงจู งใจในการเรี ย น และจากการศึ ก ษาทฤษฏี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงจู งใจของบุ ค คล
ประกอบด้วยปัจจัยจากภายใน ตัวบุคคล ปัจจัยจากครอบครัว สังคมโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการสนับสนุนให้
นักเรียน เตรียมทหาร มีแรงจูงใจในการเรียน สถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จึงควรเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเรียน ของนักเรียนเตรียมทหาร ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่สามารถสร้าง
แรงจู ง ใจในการเรีย นของนั กเรี ย นเตรีย มทหาร จะมี ป ระโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นของนั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร สั งกั ด
กระทรวงกลาโหม
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วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียม
ทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม
ทบทวนวรรณกรรม
แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้การสอนเกิดประสิทธิภาพ คือ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ครูต้องใช้
ความรู้ความสามารถและเทคนิคต่างๆในการจูงใจผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงรูปแบบและระดับของแรงจูงใจที่แตกต่าง
กันของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้เรียนเกิดพลังที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่อการเรียนและการทางานเป็นอย่างมาก
เพราะการที่บุคคลจะทากิจกรรมได้เต็มความสามารถหรือไม่นั้น มักจะขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นเต็มใจทาเพียงใด ถ้ามีสิ่งจูงใจที่ตรง
กับแรงจูงใจของบุคคลนั้นก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานที่ทามากขึ้น และถ้าบุคคลมีความพอใจก็
อาจจะทุ่มเทเวลาให้แก่งานและการเรียนนั้น แรงจูงใจจึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการเรียนรู้ สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของ
นักเรียน นอกจากจะขึ้นกับความสามารถของนักเรียนแล้วยังขึ้นอยู่กับแรงจูงใจอีกด้วย หากนักเรียนมีความสามารถสูงแต่ขาด
แรงจูงใจในการเรียนก็จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ผลในการเรียนต่าได้ (แสงเดือน ทวีสิน,2545: 173, ธีระศักดิ์ พรมลาย, 2552: 14
และสุรางค์โค้วตระกูล, 2556: 179)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเรียนประกอบด้วย
1) ปัจจัยด้านบุคคล ชวน มณีวรรณ (2541: 63) พบว่าแรงจูงใจในการเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสาย
สามัญของผู้นาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ด้านการนาความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน เพศชายมีแรงจูงใจในการเข้าเรียนด้านการนา
ความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนสูงกว่าเพศหญิง ส่วนปรียาภรณ์ เพ็ญสุขใจ (2542: 63) ที่ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาครู พบว่านักศึกษาชายมีระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักศึกษาหญิงในด้านความกล้าเสี่ยงด้านการเรียนในขณะที่พระมหา
ภักดีเกตุเรน (2547: 119) ได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย์ศึกษาพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ วัดช้างไห้ อาเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีพบว่านักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดีทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน
มากในทิศทางเดียวกันสุจินต์ เพิ่มพิทักษ์และทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (2552: 12) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพพบว่า ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2)ปัจจัยด้านครอบครัว สุวภัทร แกล้วกล้า (2554: 27) กล่าวไว้ว่า การเอาใจใส่ในการเรียนของผู้ปกครองเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนที่ดี ช่วยให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นในการเรียนและมีความขยันหมั่นเพียรในการ
เรียน ทั้งนี้วัชรพล สารสอน (2543: 74) ได้ศึกษาปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทิศทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ การอาศัยอยู่กับครอบครัว ลักษณะครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดับ
การศึกษาบิดา ระดับการศึกษาของมารดา รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและความคาดหวังของบิดา
มารดาต่อการศึกษาบุ ตรส่วนกัญณัฐฐ์ เอื้อภราดร (2552: 27) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ อาเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน คือ เพศ ความคาดหวังในการศึกษาต่อต่างกัน
อาชีพผู้ปกครอง ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน ทัศนคติต่อวิธีสอน ทัศนคติต่อวิธีการทางานของนักเรียน
ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การปรับตัวกับเพื่อน และการปรับตัวกับครอบครัวในขณะที่ วร รณวิภา ชื่นสงวน
(2552: 89) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ในการเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของนักเรียนช่วงชั้น ที่ 2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าการสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
รับรู้ในการเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จากการศึกษาของอรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์ (2546: 267)พบว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(Learning Environment) เป็นสภาพสภาวะ หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวผู้เรียนที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรืออาจเป็นสิ่งที่ถูก
จัดทาจัดสร้างขึ้น อาจเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้หรือเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ อยู่ใน
ห้องเรียนหรือ นอกห้องเรีย น ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งความสาคัญของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่งผลต่อผู้เ รียนในทางบวก ส่วนจินตนา ยูนิพันธ์ (2533: 34) กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อการ
เรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้เพราะ สถาบันการศึกษาจะมีการรวมตัวหรือจับกลุ่มกันของนักศึกษา ซึ่งลักษณะของกลุ่ม
เหล่านี้จะมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ้ากลุ่มเพื่อนมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง เข้าอกเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ผู้เรียนมักจะมีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีด้วย เมื่อสังคมกลุ่มเพื่อนดี นักเรียนก็จะได้รับอิทธิพลจากเพื่อนไป
ด้วย หากพฤติกรรมด้านสังคมกลุ่มเพื่อนไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายจิตใจและการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนวิรชาม์
กุลเพิ่มทวีรัชต์ (2547: 44) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครพบว่า การที่ครูมีความเมตตากรุณา เห็นใจนักเรียน สนใจนักเรียน
อย่างสม่าเสมอ มีความยุติธรรม ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ทาให้นักเรียนรักที่จะเรียนและส่งผลให้นักเรียน
ประสบความสาเร็จในการเรียนในขณะที่วัลลภา เทพหั สดิน ณ อยุธยา (2537: 130) ได้ศึกษาเกี่ยวกั บนิสิตนัก ศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จทางการเรียนการสอน คือ ความ
สนใจในวิชาที่เรียน ผู้สอนมีความเป็นกันเอง และวิธีการสอนของอาจารย์ ส่วนปัจจัยที่มีผลให้นักเรียนศึกษาสนใจมากที่สุด 3
ปัจจัย คือ ผู้สอนเตรียมการสอนอย่างดี มีความเป็นกันเอง และกระตือรื อร้นในการสอน ส่วนปัญหาด้านการเรียนการสอน
พบว่า ปัญหาด้านอาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการสอนไม่ดี บรรยายไม่ถูกวิธี ทาให้ชั้นเรียนน่าเบื่อ ปัญหาของนักศึกษา คือ เกียจคร้าน
ง่วงนอน และขาดสมาธิส่วนเสริมศรี ชื่นเชวง (2551: 77) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรี
ของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลพบว่าสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อรูปแบบ
การเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพื่อนทาให้เกิดความสบายใจอบอุ่นใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ห่วงใยและ
ไว้วางใจกัน เมื่อมีปัญหาทั้ง ในด้านการเรียนและด้านส่วนตัวก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้ จากความสัมพันธ์ดังกล่าว นักเรียนจึง
สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้และชอบที่จะเรียนรู้อยู่เสมอสอดคล้องกับวุฒิชัย ดานะ (2553: 56) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดเลย โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวัดโดยใช้คะแนน O-NET ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านการ
บริหารจัดการ รองลงมาคือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านกายภาพ และบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ด้านวิชาการ โดยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านกายภาพ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น มีการตกแต่งเหมาะสม รองลงมา คือ โรงเรียนของท่านใช้สิ่งของหรือ
สถานที่ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนมีการจัดทาป้ายนิเทศตามจุดต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างเหมาะสม
สานักงานและห้องเรียนในโรงเรียนมีความสะอาด มีห้องเรียนเพียงพอกับนักเรียน และโรงเรียนมีเครื่องใช้และสิ่งอานวยความ
สะดวกภายในสานักงานและห้องเรียน นอกจากนั้นยังพบว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตินอกจากนั้น นารี โนภิระ (2536: 74) กล่าวว่า สัมพันธภาพ
ระหว่างครูกับนักเรียนถือว่าสาคัญที่สุดนอกจากด้านการเรียนการสอนและการให้การอบรมแก่นักเรียนแล้ว ครูยังต้ องมี
สัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน ส่งเสริมให้กาลังใจ ให้คาแนะนา มีความเมตตากรุณา มีเหตุผล มีบุคลิกภาพที่ดี ให้ความรักความ
อบอุ่น เพื่อให้เด็กปรับตัวได้ดี และเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางจิตใจให้แก่เด็กทั้งนี้มรกต ศรียาสวิน(2545: 60) ได้ศึกษาตัว
แปรที่เกี่ยวกับแรงจู งใจในการเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
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กรุงเทพมหานครพบว่าตัวแปรนิสัยทางการเรียนสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนเตรียมทหารทั้ง 3 ชั้นปีของโรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมปี
การศึกษา 2558จานวน 1,867 คน (กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนเตรียมทหาร, 2558) โดยผู้วิจัยกาหนดขนาดตัวอย่าง
ตามตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ .05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 320 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อวัดความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีต่อปัจจัยการสร้างแรงจูงใจการเข้าเรียนของนักเรียนเตรียมทหารในโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้วิจัยได้
นาเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 40 คน แล้วนาแบบสอบถามกลับมา
ปรับปรุงคุณภาพ โดยหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha
Coefficient : α) (Cronbach, 1990) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของ
ประเด็นคาถามที่ใช้ในการวิจัย พบว่าข้อคาถามมีค่าความเที่ยงสามารถนาไปใช้ในการศึกษาได้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
โดยค่าความเที่ยงที่คานวณได้มีค่ามากกว่า 0.70
การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูล คือทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) การหาค่าร้อยละ (%)ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (xˉ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัว
แปรจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 3 ชั้นปีของโรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมปี
การศึกษา 2558 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ17ปีจานวน109คน(ร้อยละ34.1) รองลงมาคือ
อายุ18ปีจานวน90คน(ร้อยละ28.1) อายุ19ปีจานวน90คน(ร้อยละ17.2) อายุ16ปีจานวน40คน(ร้อยละ12.5) อายุ20ปีขึ้นไป
จานวน14คน(ร้อยละ4.4) และอายุ15ปีจานวน12คน(ร้อยละ3.8) ตามลาดับระดับชั้นปีที่กาลังศึกษา พบว่าระดับชั้นปีที่ 3 มี
จานวน 117 คน (ร้อยละ 36.6) รองลงมาคือชั้นปีที่ 2 มีจานวน 107 คน (ร้อยละ 33.4) และชั้นปีที่ 1 มีจานวน 90 คน (ร้อย
ละ 30.0) ตามลาดับ เกรดเฉลี่ยสะสม ระหว่าง 3.00-3.49 จานวน 120 คน (ร้อยละ 37.5) รองลงมาคือ 2.50-2.99 จานวน
92 คน (ร้อยละ 28.8) 3.50-4.00 จานวน 82 คน (ร้อยละ 25.6) 2.00-2.49 จานวน 24 คน (ร้อยละ 7.5) และเกรดเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า 2.00 มีจานวน 2 คน (ร้อยละ 0.6) ตามลาดับ และเหล่าที่เลือก ประกอบด้วย ทหารบก จานวน 136 คน (ร้อย
ละ 42.5) รองลงมา คือ ตารวจ จานวน 88 คน (ร้อยละ 27.5) ทหารอากาศ จานวน 57 คน (ร้อยละ 17.8) และทหารเรือ
จานวน 39 คน (ร้อยละ 12.2) ตามลาดับรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม จาแนกตาม อายุ
ระดับชั้นปีการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม เหล่าที่นักเรียนเตรียมทหารเลือก
(n = 320)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
ร้อยละ
อายุ
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
19 ปี
20 ปีขนึ้ ไป

12
40
109
90
55
14

3.8
12.5
34.1
28.1
17.2
4.4

ตารางที1่ (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม จาแนกตาม
อายุ ระดับชั้นปีการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม เหล่าที่นักเรียนเตรียมทหารเลือก
(n = 320)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
ร้อยละ
ระดับชั้นปีที่กาลังศึกษา
ชั้นปีที่ 1
96
30.0
ชั้นปีที่ 2
107
33.4
ชั้นปีที่ 3
117
36.6
เกรดเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า 2.00
2
0.6
2.00 - 2.49
24
7.5
2.50 – 2.99
92
28.8
3.00 – 3.49
120
37.5
3.50 – 4.00
82
25.6
เหล่าที่เลือก
ทหารบก
136
42.5
ทหารเรือ
39
12.2
ทหารอากาศ
57
17.8
ตารวจ
88
27.5
ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์จากการวัดตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
วิ ธี ก ารสอนของครู ด้ า นสถานที่ เ รี ย นด้ า นสื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ด้ า นสั ม พั น ธ์ ภ าพระหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ย น ด้ า น
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับนายทหาร-นายตารวจปกครอง และ แรงจูงใจใน
การเรียนพบว่าโดยภาพรวมตัวแปรมีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ระหว่าง 3.22 – 4.37 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ตัวแปรในระดับปานกลางถึงมาก เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อยู่ระหว่าง .501 - .973
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อตัวแปรสอดคล้องกัน และข้อมูลมีการกระจายตัวอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ย เนื่องจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าวมีค่าไม่เกิน 1 จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะนาข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way Analysis of Variance) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับของตัวแปร
ตัวแปร
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
ครอบครัว
ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมด้านวิธีการ
สอนของครู
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้านสถานที่
เรียน
ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นสื่ อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้านสัมพันธ์
ภาพระหว่างครูกับนักเรียน
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้าน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับเพื่อน
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้าน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับนายทหาร-นายตารวจ
ปกครอง
แรงจูงใจในการเรียน

ค่าเฉลี่ย
(xˉ w )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความคิดเห็น

4.35

0.530

มาก

4.06

0.530

มาก

4.12

0.701

มาก

3.83

0.853

มาก

4.37

0.551

มาก

4.12

0.641

มาก

3.22

0.973

ปานกลาง

3.85

0.501

มาก

ส่วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)เพื่อศึกษาปัจจัยการสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม พบว่าปัจจัยด้านบุคคลในด้านเกรดเฉลี่ย
สะสมมีความสัมพันธ์กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมที่
ระดับ .05 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนเตรียมทหารมีความสัมพันธ์กับการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ระดับ .05 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้าน
วิธีการสอนของครูด้านสถานที่เรียนด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนด้านสัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับนักเรียนเตรียมทหารด้าน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนและด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับนายทหารนายตารวจปกครองมีความสัมพันธ์
กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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ส่วนปัจจัยด้านบุคคลด้านอายุ ระดับชั้นปี และเหล่าที่เลือกไม่มีความความสัมพันธ์กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ของนักเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)ของตัวแปรปัจจัยด้านบุคคลปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
Pตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียน

อายุ

Between Groups
Within Groups
Total
ระดับชั้นปีการศึกษา
Between Groups
Within Groups
Total
เกรดเฉลี่ยสะสม
Between Groups
Within Groups
Total
เหล่าที่เลือก
Between Groups
Within Groups
Total
สภาพแวดล้อมใน
Between Groups
ครอบครัว
Within Groups
Total
สภาพแวดล้อมด้านวิธีการ Between Groups
สอนของครู
Within Groups
Total
สภาพแวดล้อมด้านสถานที่ Between Groups
เรียน
Within Groups
Total
สภาพแวดล้อมด้านสื่อ
Between Groups
อุปกรณ์การเรียนการ Within Groups
สอน
Total

Mean

Sum of
Square
s

df

.888
85.593
86.482
.169
86.312
86.482
2.809
83.673
86.482
.279
86.203
86.482
17.945
68.537
86.482
20.230
66.252
86.482
9.834
76.647
86.482
11.324
75.157
86.482

5
314
319
2
317
319
4
315
319
3
316
319
18
301
319
13
306
319
9
310
319
12
307
319
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Sq
ua
re

V
a
l
u
e

F

.178
.273

.652

.660

.085
.272

.311

.733

.702
.266

2.644

.034*

.093
.273

.340

.796

.997
.228

4.378

.000*

1.556
.217

7.188

.000*

1.093
.247

4.419

.000*

.944
.245

3.855

.000*
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สภาพแวดล้อมด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียน
สภาพแวดล้อมด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับนายทหารนายตารวจปกครอง

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

20.901
65.580
86.482
16.279
70.203
86.482
21.056
65.426
86.482

15
304
319
17
302
319
16
303
319

1.393
.216

6.459

.000*

.958
.232

4.119

.000*

1.316
.216

6.095

.000*

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึก ษาเรื่ องปั จ จัย การสร้า งแรงจูงใจในการเรีย นของนัก เรี ยนเตรี ย มทหาร โรงเรีย นเตรี ยมทหาร สั งกั ด
กระทรวงกลาโหม พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนเตรียมทหาร พบว่ามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล เมฆนิล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมแรงจู ง ใจในการเรี ย นและพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก เรี ย นช่ ว งชั้ น ที่ 3 โรงเรี ย นสตรี บู ร ณวิ ท ย์
กรุงเทพมหานคร พบว่าเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกรดเฉลี่ย
สะสมจะเป็นตัวกาหนดว่านักเรียนเตรียมทหารจะได้ขึ้นเหล่าหรือไม่ ซึ่งเกรดเฉลี่ยสะสมดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่า 2.00 จึงทาให้
นักเรียนเตรียมทหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน และเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเตรียมทหารมีแรงจูงใจในการ
เรียน (หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร, 2554)
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร
สังกัดกระทรวงกลาโหมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพล สารสอน (2543) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตบางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร แล้วพบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทิศทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ การอาศัยอยู่กับครอบครัว ลักษณะครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาของบิดา ระดับ
การศึกษาของมารดา รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและความคาดหวังของบิดามารดาต่อการศึกษา
บุตร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา (2547) ในเรื่องแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนสาธิตที่ว่าแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสาธิตอยู่ในระดับปานกลาง
และระดับดี ซึ่งปัจจัยที่สามารถทานายแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต คือ สัมพันธภาพ
ในครอบครัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนเตรียมทหารต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันแบบโรงเรียนประจา ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน
ภายใต้ กฎ ระเบียบ ของระบบโรงเรียนทหาร ซึ่งต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ไม่มีความสะดวกสบายเหมือนอยู่กับครอบครัว
และยังต้องอยู่ห่างจากครอบครัวเป็นระยะเวลานาน จึงทาให้สภาพแวดล้อมในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร (หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร,2554)
ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านวิธีการสอนของครูพบว่ามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2537)ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
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นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 10แห่ง พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จทางการเรียน
การสอน คือ ผู้สอนมีความเป็นกันเอง และวิธีการสอนของอาจารย์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสถานที่เรียน พบว่ามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิชัย ดานะ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวัดโดยใช้คะแนน O-NETผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอยู่
ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ รองลงมาคือ
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านกายภาพ และบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านวิชาการ
โดยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านกายภาพ นอกจากนั้นยังพบว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมี
ความ สัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอีกด้วย
ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่ามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
เตรียมทหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยความหลากหลาย เรียนด้วยความสนใจและเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นจึงส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
เตรียมทหาร (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2556)
ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสัมพัน ธภาพระหว่างครูกับ นักเรียน พบว่ามีความสัมพันธ์ กับแรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียนเตรียมทหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรชาม์ กุลเพิ่มทวีรัชต์( 2547)ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4โรงเรียนวัดราชโอรส เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า การที่ครูมีความเมตตากรุณา เห็นใจนักเรียน สนใจนักเรียนอย่างสม่าเสมอ มีความ
ยุติธรรม ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ทาให้นักเรียนรักที่จะเรียนและส่งผลให้นักเรียนประสบความสาเร็ จในการ
เรียนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นารี โนภิระ (2536) ซึ่งกล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนถือว่าสาคัญที่สุด
นอกจากด้านการเรียนการสอนและการให้การอบรมแก่นักเรียนแล้ว ครูยังต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน ส่งเสริมให้กาลังใจ
ให้คาแนะนา มีความเมตตากรุณา มีเหตุผล มีบุคลิกภาพที่ดี
ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนพบว่ามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียนเตรียมทหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา ยูนิพันธ์ (2553) ที่กล่าวว่า กลุ่ม
เพื่อนมีอทิ ธิพลต่อการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้เพราะ สถาบันการศึกษาจะมีการรวมตัวหรือจับกลุ่มกันของนักศึกษา
ซึ่งลักษณะของกลุ่มเหล่านี้จะมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ้ากลุ่มเพื่อนมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง เข้าอกเข้าใจกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนมักจะมีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีด้วย เมื่อสังคมกลุ่มเพื่อนดี นักเรียนก็จะได้รับ
อิทธิพลจากเพื่อนไปด้วย หากพฤติกรรมด้านสังคมกลุ่มเพื่อนไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายจิตใจและการเรียนรู้ของ
นักเรียนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมศรี ชื่นเชวง (2551)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้
วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิช าดนตรีของนักเรียนโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการ เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพื่อนทาให้เกิดความสบายใจอบอุ่นใจ มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ห่วงใยและไว้วางใจกัน เมื่อมีปัญหาทั้ง ในด้านการเรียนและด้านส่วนตัวก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้จากความสัมพันธ์
ดังกล่าว นักเรียนจึงสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้และชอบที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับนายทหาร-นายตารวจปกครองกับการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนของนักเรียนเตรียมทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม พบว่าสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับนายทหาร-นายตารวจปกครอง
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นายทหาร-นายตารวจปกครองจะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด คอยกากับดูแลในด้านระเบียบวินัย คอยปลูกฝังอุดมการณ์ในการเป็น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
มารดานฤมล ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี และเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารดานฤมล ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธ
วิธี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 คน ของโรงเรียนมารดานฤมล
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีจานวน 16 แผน รวม 16 ชั่วโมง แบบทดสอบทักษะการคิดแก้ปัญหาและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการสอนโดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีสูง
กว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการสอนโดยใช้
กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คาสาคัญ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา
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Abstract
The purposes of this research were to: compare the academic achievement of Prathom Shksa 5 students
of Mandanarumol School before and after studying using the process of 4 Noble Truth in accordance with
Buddhist principles compare problem solving thinking skills of Prathom Suksa 5 students of
Mandanarumol School, pretest and posttest studying using the process of 4 Noble Truth in accordance
with Buddhist principles. The sample was comprised of 40 students studied at Prathom Suksa 5 level in
the 2nd semester of the academic year 2015. The tools used in this research were a learning management
plan used the process of 4 Noble Truth in accordance with Buddhist principles, a test format on problem
solving thinking skill, and a test format on academic achievement. The statistics used for data analysis
were mean, standard deviation, and t-test.
The results of the study were as follows:
The academic achievement of students after the teaching used the process of 4 Noble Truth in
accordance with Buddhist Principles was higher than before the teaching at the .05 level of statistical
significance. and The problem solving thinking skill of students after the teaching used the process of 4
Noble Truth was higher than before the teaching at the .05 level of statistical significance.
Keywords: learning management using the process of 4 Noble Truth, academic achievement, problem
solving skill
บทนา
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล กาหนดให้เยาวชนของชาติได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดย
กาหนดให้เรียนวิชาสังคมศึกษา ทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่าง
มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีความเป็นสากล การจัดการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนคุ้นเคยกับการนั่งฟัง อ่านตามที่
ครูบอก เมื่อเจอสถานการณ์จริงจึงขาดความรู้ที่จะหาช่องทางแก้ไขปัญหา ผู้เรียนไม่ได้พัฒนาความคิดของตนเท่าที่ควร เมื่อ
พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับก่อนเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าพัฒนาคน ปัญหาต่าง ๆ จึงตามมา จะเป็นปัญหา
สังคมที่สืบเนื่องมาจากคนไม่มีคุณภาพ ขาดความรู้ความสามารถทางการคิด เรียกว่าคิดเองไม่เป็น ทาไม่เป็น แก้ปัญหาตนเอง
ไม่ได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,2540, หน้า 1) ได้มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการ
คิด จึงนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ ต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า การสอนกระบวนการคิดยัง
เป็นเรื่องที่คลุมเครือไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเนื้อหาที่ครูสามารถเห็นได้ง่าย การสอนคิดจะประสบผลสาเร็จ ครูเป็นกลไกสาคัญที่
จะเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผู้สอนเป็นผู้แนะนา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2536,หน้า1-3) ได้รวบรวมสภาพ
ปัญหาในการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียน ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหามากและยาก การสอนมุ่งเน้นบรรยายเนื้อหาตาม
หนังสือแบบเรียนแล้ววัดผลสัมฤทธิ์นั้นทาให้ผลการเรียนต่า เพราะไม่สามารถจาเนื้อเรื่องได้ทั้งหมด ขาดการคิดและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี ( 2541,หน้า 10 -11) ที่กล่าวว่ากระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนส่วน
ใหญ่มักเป็นการเรียนรู้ที่เครียดและน่าเบื่อ ทาให้สุขภาพจิตของนักเรียนเสีย เน้นการท่องจา ไม่มีทักษะในการดาเนินชีวิต การ
เรียนมีคุณภาพต่า คิดไม่เป็น ทาไม่เป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ยึดแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม มี
ความรอบรู้อย่างเท่าทัน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามีการเชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนา ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
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จริยธรรมคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
,2545,หน้า 37)
ฉะนั้นการสอนวิชาสังคมศึกษา ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ได้ผลนั้น ควรกาหนดจุดมุ่งหมาย
หลักคือให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและสามารถวิเคราะห์สาระสาคัญได้ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะการ
คิดนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกคิด จากสถานการณ์ต่างๆทาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ อภิปราย
ค้นคว้าเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง ประสบการณ์ที่เรียนรู้ในชั้นเรียนจะสั่งสมให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ใน
การดารงชีวิตได้เมื่อเจอสภาพจริงในสังคมต่อไป
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีให้ผู้เรียน จากปัญหา
ที่พบในการเยี่ยมบ้านและที่โรงเรียน โดยฝึกให้เผชิญสถานการณ์จากเนื้อเรื่อง ฝึกพัฒนาทักษะ มาทาการวิจัย เพราะเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนให้คิดค้นและสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง
หาสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย และสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้จานวน 16 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่
2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบทักษะการคิดแก้ปัญหา จากนั้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน (pre - test) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
2. ทาการทดลอง โดยสอนนักเรียน ซึ่งใช้เนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต ใช้
เวลา 16 ชั่วโมง ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี
3. ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบทักษะการคิด
แก้ปัญหาฉบับเดิม จากนั้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน(post - test)เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยนาแบบทดสอบซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดิม แล้วบันทึกผล
คะแนนหลังเรียน
5. ตรวจให้คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะการคิด
แก้ปัญหาเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจาก
คะแนนการทดสอบทักษะการคิดแก้ปัญหา ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามหลักอริยสัจสี่ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้ t-test ( Dependent t-test )
2.การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษานาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
SPSS (Statistical Package for Social / for Window ) และสถิติวิเคราะห์ ดังนี้ วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่เรียนโดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

x
2.951
5.5382

n
40
40

20.60
39.73

S
20.804

t

p

.000

2) ผลทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่เรียนโดยใช้กระบวนอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทักษะการคิดแก้ปัญหา
ก่อนเรียน
หลังเรียน

40
40

n
12.85
20.03

x
4.644
2.636

S

t

9.533

.000

p

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทราครั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดการทดลองพบว่า
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารดานฤมล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี สรุปผลการวิจัยดังนี้
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีที่มีผลต่อการ พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
อริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี จานวน 16 แผนแผนละ 1 ชั่วโมง ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าทุกแผน
กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา รวมทั้งครอบคลุมสาระความรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ส่วนด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความชัดเจนและสามารถวัดได้ มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา สาหรับด้านสาระสาคัญ
ได้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ครอบคลุมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความถูกต้อง ความคิดรวบยอดเหมาะสมกับเวลาที่
ใช้สอน เหมาะกับวัยของผู้เรียน มีการลาดับความยากง่ายของสาระการเรียนรู้ ด้านการกาหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นระบบ ขั้นตอน ที่ช่วยพัฒนาทักษะการ
คิดแก้ปัญหา จัดระบบความคิดของผู้เรียนได้ดี และยังสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดประสบการณ์ให้

238

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันโดยเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้กับชีวิต เน้นกระบวนการกลุ่มที่ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เรียนโดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่เรียนโดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีท่มี ผี ลต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทราได้แผนการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีจานวน 16 แผนแผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี
เป็นวิธีสอนที่เพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน โดยเน้นการปฏิบัติจริง เป็นระบบ เป็นขั้นตอน เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบปัญหา
และให้นักเรียนได้คิดวิธีการต่างๆในการค้นคว้าหาคาตอบ และลงมือดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้มี
โอกาสปฏิบัติกิจกรรมตลอดจนได้ฝึกฝนความคิดและวิธีการปฏิบัติอย่างมีระบบแล้ว จะทาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญาตามมาด้วยซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ผู้วิจัยจะนาเสนอแต่ละประเด็นมาอภิปรายดังนี้
5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เรียนโดย
ใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการสอนแบบอริยสัจสี่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในขั้นทุกข์
นักเรียนสนใจเรียน เอาใจใส่ เมื่อได้พบกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจากแบบฝึกทักษะหลายรูปแบบ เป็นสิ่งเร้าที่ทาให้นักเรียน
อยากเรียนรู้ และท้าทายความสามารถในการคิดทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนุกสนานในการเรียน ขั้นสมุทัย นักเรียน
ได้ทากิจกรรมกลุ่ม แสดงความคิด หาสาเหตุของปัญหา จากเนื้อเรื่องในแบบฝึก ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องจากเหตุการณ์จริงใน
หนังสือพิมพ์ อันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ จึงส่งผลให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ จึงทาให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดอย่างหลากหลาย มีอิสระมีมุมมองแตกต่างกัน โดยประธานกลุ่มเป็น
ผู้ดาเนินการกระตุ้นให้สมาชิกทากิจกรรม เลขานุการจดบันทึกความคิดเห็น ขั้นนิโรธนักเรียนร่วมกันเก็บข้อมูลเพื่อเสนอแนะ
แนวทางเลือกที่เป็นความคิดของตนให้แก่กลุ่ม ได้ทางเลือกที่หลากหลาย ขั้นมรรคนักเรียนมีอิสระในการตัดสินใจเลือกและ
ปฏิบัติด้วยวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา เพื่อกาจัดปัญหาหรือทุกข์ที่กาหนดให้หมดไป นับได้ว่าการสอนแบบอริยสัจสี่ เป็นการ
สอนที่ฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน สามารถแสดงความคิดอย่างทั่วถึง ทาให้เกิดความคิดอย่างกว้างขวาง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์
ปยุตฺโต,2547) ที่ได้กล่าวว่า หลักการหรือสาระสาคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจคือการเริ่มต้นที่ปัญหาหรือทุกข์ที่ประสบ โดย
กาหนดรู้ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรือความทุกข์นั้นให้ชัดเจน แล้วสืบค้นสาเหตุ เพื่อเตรียมแก้ไข ในเวลาเดียวกัน
กาหนดเป้าหมายของตนให้ชัดเจนว่าคืออะไร จะเป็นไปได้หรือไม่ จะเป็นไปได้อย่างไร แล้วคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะกาจัดสาเหตุ
ของปัญหา โดยสอดคล้องที่จะบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้คือนักเรียนเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมเอง โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐมา ศุภชนานันท์ (2554 : บทคัดย่อ ) ที่ได้พัฒนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์ )โดยรวมทุกแผนการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสมมาก (µ = 2.60 – 3.00) ทั้งด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้สาระสาคัญ
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแหล่ง / สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.30 / 83.02 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจาเนียร กิ่งแก้ว (2556 : บทคัดย่อ ) ที่ได้ศึกษาผลของการสอนแบบอริยสัจสี่ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าข่า จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบอริสัจสี่มี
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ความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบอริยสัจสี่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกนิษฐา ผาโท (2549,หน้า 46) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบอริยสัจสี่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบอริยสัจสี่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิกร ว่องวิกย์การ (2551) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนหลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุเวศ ศิริวณิชกุล (2543,หน้า65) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพุทธสุภาษิตโดย
การสอนแบบอริยสัจสี่ กับการสอนแบบปกติ พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธสุภาษิตโดยการสอนแบบอริยสัจสี่สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ
5.2.2 ทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
เรียนโดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของบงกชรัตน์ สมานสิน (2551, หน้า 73 - 74 ) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียน
การสอนแบบอริยสัจ 4 ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์หลังจากได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบอริยสัจ 4 สูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทอลเลนท์ (Tallent, 1985, p. 30อ้างถึงในมณฑา บรรพสุทธิ์ ,2553, หน้า 87-88) ได้ทาวิจัยเรื่อง The Future Problem
Solving Program: An Investigation of Effects on Problem Solving Ability มีจุดประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษา
ผลการใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในระดับ
เกรด 5 ขอโรงเรียนที่อยู่ชานเมือง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเท็กซัส โดยมีนักเรียนกลุ่มทดลองจานวน 33 คน กลุ่มควบคุม
จานวน 28 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะได้รับการฝึกตามกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตเป็นเวลา 5 เดือน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า วิธีการฝึกการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคตมีผลต่อคะแนนรวมอย่างมีนัยสาคัญ และกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันในการแสดงออกใน 2 ขั้นตอน คือ วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และการนาเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และขั้นตอนที่มีความแตกต่างกัน คือ ขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 6 อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มทดลองนั้นมี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินและองค์ประกอบด้านการร่วมมือมากกว่า จึงทาให้มีคะแนนของ 4 ขั้นตอนแรกสูงกว่าคะแนน
กลุ่มควบคุมและสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์ (2554, หน้า 68 - 69) การศึกษาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและความสนใจ ในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ
แก้ปัญหา พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม แตกต่างกัน ความสนใจในการ
เรียนภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การที่ได้ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี้มาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ การสอนตามหลักอริยสัจสี่เป็นวิธีการสอนที่ประยุกต์มาจากพุทธวิธีของพระพุทธเจ้าที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็น คิดอย่างมีเหตุผลใช้ปัญญาในการแยกแยะปัญหา พิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นการ
คิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระบบต่อเนื่อง มีเป้าหมายชัดเจน เป็นวิธีการแห่งปัญญาซึ่งดาเนินการแก้ปัญหาตามระบบเหตุผล
เป็นการแก้ปัญหาและการจัดการกับชีวิตของตนด้วยปัญญาของมนุษย์เอง โดยนาเอาหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับทุกคนเป็นหลักความจริงกลางๆ ที่ติดเนื่องอยู่กับชีวิต การสอนตามหลักอริยสัจสี่จึงเป็น
หนทางแห่งการแก้ปัญหาชีวิต อบรมให้ผู้เรียนพัฒนาปัญญามีเจตคติที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินชีวิตในสังคม
เป็นอย่างดี การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อหาหนทางแก้ปัญหา
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่านักเรียนจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์เดิมที่ได้ยินจากการอบรมสั่งสอนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองมาแก้ไขปัญหา จากเหตุผลดังกล่าวจึงสนับสนุนได้ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่
ตามหลักพุทธวิธี มีทักษะการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช้
1) ก่อนการสอนครูควรเตรียมความพร้อมของนักเรียน ด้วยการฝึกทักษะกระบวนการคิด ภายใต้การทางานแบบ
กลุ่ม ด้วยนักเรียนที่ไม่คุ้นกับการทางานกลุ่มจะพบว่าเกิดปัญหาการเข้ากลุ่ม
2) ควรจะมีการทาวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี โดยเลือกเนื้อหาสังคม
ศึกษาอื่นๆ หรือระดับชั้นอื่นๆ
3) ควรจะมีการทาวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี โดยศึกษาตัวแปรอื่น ๆ
เช่น ทักษะการให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
4) การเตรียมการสอนผู้สอนควรทาความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนต่างๆ สื่อการเรียน เพื่อส่งผลให้
นักเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมาย
5) เนื่องจากเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรจะยก
สถานการณ์ที่นักเรียนสามารถพบได้จริงในชีวิตประจาวันเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรจะมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธี ในระดับชั้นอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นการ
ฝึกฝนให้นักเรียนมีระบบการคิดอย่างมีขั้นตอน
เป็นนักแก้ปัญหาที่ดี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหากับ
ชีวิตประจาวันได้ โดยจัดเครื่องมือให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
2) ควรทาการวิจัยการสอนแบบอริยสัจสี่กับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการฝึกทักษะการคิดแบบอื่นๆ ใน 10 วิธี
ให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบเพื่อนาไปใช้ฝึกพัฒนาความสามารถทางการคิดในวิธีการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนาไปใช้แก้ปัญหา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น (NUR 3303) ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่ม
ประชากรได้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จานวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติกาพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การวิจั ยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านตัวนักศึกษา และด้านครอบครัว พบว่าในด้านการเรียนการสอน
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ไม่ดึงดูดความสนใจนักศึกษาและอาจารย์นิเทศแต่ละท่านมี
วิธีการสอนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านตัวนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและไม่มีการ
เตรี ยมพร้อมก่อ นขึ้น ฝึกปฏิบัติ งาน และสุ ดท้ ายปั จจัย ด้านครอบครัวนั กศึก ษาส่วนใหญ่ มีค วามคิดว่ า การสนับ สนุน ของ
ครอบครัวและการได้รับกาลังใจที่ดีจากครอบครัวจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า
การเดินทางที่ใช้เวลามากและระยะทางที่ค่อนข้างไกลของสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติ
กาพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จากผลการวิจัยครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพสามารถนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติกาพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NUR 3303) ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในปีต่อๆ
ไป และเพื่อให้นักศึกษาพยาบาล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดขี ึ้น ควรมีการศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายอื่นๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาปฏิบัติทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3
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Abstract
This research aim to study the factors that are affect to the academic achievement of the
Children and Adolescence Practicum subject of the 3rd year nursing students, College of Nursing and Health,
Suan Sunandha Rajabhat University. There were 118 the 3rd year nursing students participated in this study. This
research is a survey research. The instrument of this research is the questionnaires about the factors that affect to
the academic achievement of the Children and Adolescence Practicum subject (NUR 3303). The research
statistics uses descriptive and percentage to explain the results. The research results have shown that
there were 3 main factors that effects to the Children and Adolescence Practicum subject of the 3rd year
nursing students including teaching style of each teacher, individual characteristic of each student, and family
factor. Moreover, majority of students’ opinion the distance between their home and the hospital, practical
places that they had to take time to travel to go. The College of Nursing and Health should be using the
research results to be the guideline for improvement the Children and Adolescence Practicum subject
(NUR 3303). Furthermore, the recommendation for future research is should be study the factors that are
affect to the academic achievement of the other subjects in the Nursing program either theoretical or
practical subjects.
Keywords – Academic achievement, Children and Adolescence Practicum subject, 3rd year nursing
students
บทนา
วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตของผู้ป่วยทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ พยาบาลทุกคนจึงมีความ
จาเป็นต้องใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างถูกต้องเหมาะสมและด้วยความ
ระมัดระวัง ถ้าพยาบาลคนใดให้การดูแลผู้ป่วยโดยไม่ยึดตามหลักวิชาชีพที่ตนได้เรียนมา อาจส่งผลเสีย และทาให้ผู้ป่วยได้รับ
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลทุกคนต้องมีคือ การตระหนักรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวม (Holistic care) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมต่อผู้ป่วย ซึ่งจะต้องถูกปลูกฝังและหล่อ
หลอมมาจากสถาบันการศึกษาที่ตนเองได้เรียนมา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ของแต่ละสถาบัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาการพยาบาล และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของทุกสถาบันจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพเกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ ป่วย ซึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนจะประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่นเดี ยวกับ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาขึ้นฝึกฏิบัติงานตาม
โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงกับผู้ป่วยทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ และเกิดความมั่นใจในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล และในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานนั้น นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการ
ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยได้ และอาจารย์นิเทศบนหอผู้ป่วยจะเป็นผู้ประเมินการเรียนรู้โดยการพิจารณาจากคุณลักษณะ
และความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา ซึ่งการประเมินผลการเรียนที่ได้ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฝึก
ปฏิบัติ ในรายวิชานั้นๆ จะพบว่า การประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถประเมินได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคปฏิบัติ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับจากการเรียนภาคปฏิบัติ และเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อการเรียน
การสอนในสาขาพยาบาลสาสตร์ (รุ่งฤดี กล้าหาญ, 2557) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NUR 3303) เป็น
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รายวิชาหนึ่งที่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็ก และจากการตอบแบบสารวจของนักศึกษา หลังเสร็จ
สิ้นการเรียนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรายวิชานี้ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาคทฤษฎี ส่วนใหญ่ อยู่
ในระดับดีพอใช้ กล่าวคือส่วนใหญ่ได้เกรด B และ B+ คิดเป็นร้อยละ 32.20 และในรายวิชาภาคปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
กล่าวคือส่วนใหญ่ได้เกรด A- คิดเป็นร้อยละ 29.7
ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติกาพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NUR 3303) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา
2558 โดยขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ และการวัดของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้เป็น การวิ จัยเชิ งสารวจ โดยกลุ่ มประชากรที่ใช้ใ นการวิจัยครั้งนี้ คือ นั กศึกษาพยาบาลชั้ นปี ที่ 3
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 118 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกหมดทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่แบบสารวจ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสารวจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนที่2 แบบสารวจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติ
ทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยแบบสารวจฉบับนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื่อ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่งข้อคาถามสามารถวัดได้ครอบคลุม
เนื้อหาและสาระสาคัญที่ต้องการ นอกจากนี้คณะคณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้
นักศึกษาจานวน 118 คน ตอบแบบสารวจ หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผล โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการวิจัย
ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอผลการวิเคราะห์ไว้ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ตอบแบบสอบถามจานวน 118 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 88.1 และมีเพศชายจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9
นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมามีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 23 ปี จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.2 นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลีย่ สะสม 3.01 – 3.50 จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองมา เกรดเฉลี่ย
สะสม 2.51 - 3.00 จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4
นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่ได้เกรดภาคทฤษฎีรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น B และ B+ จานวน 38
คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมา B- จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่ได้เกรดภาคปฏิบัติ
รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น A- จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมาได้เกรด B+ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.8 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจานวน ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20
2) 21ปี
3) 22ปี
4) ≥ 23ปี
3. เกรดเฉลี่ยสะสม
1) 2.51 - 3.00
2) 3.01 – 3.50
3) 3.51 – 4.00
4. เกรดภาคทฤษฎี
1) ≤ C
2) C+
3) B4) B
5) B+
6) A7) A
5. เกรดภาคปฏิบตั ิ
1) ≤ C
2) C+
3) B4) B
5) B+
6) A7) A

จานวน (N=118)

ร้อยละ

14
104

11.9
88.1

5
90
11
12

4.2
76.1
9.3
10.2

30
80
8

25.4
67.8
6.8

3
1
23
38
38
7
8

2.5
0.8
19.5
32.2
32.2
5.9
6.8

1
0
10
23
34
35
15

0.8
0
8.5
19.5
28.8
29.7
12.7

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
จากการสารวจปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NUR 3303) ของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
(1) ด้านการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ไม่ดึงดูดความสนใจ
คิดเป็นร้อยละ 32.20 รองมาคือระยะเวลาการเรียนกับเนื้อหาไม่มีความสมดุลกัน คิดเป็นร้อยละ 19.49 นอกจากนี้นักศึกษามี
ความเห็นว่าอุปกรณ์การเรียนไม่เอื้ออานวยและรูปแบบของสื่อการสอนไม่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 16.95 และอาจารย์นิเทศ
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แต่ละท่านมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนกันอาจารย์บางท่านสอนเร็วไป คิดเป็นร้อยละ 11.02 และนักศึกษาส่วนน้อยเห็นว่าสถานที่
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสาหรับ Conference ไม่เอื้ออานวย คับแคบไป คิดเป็นร้อยละ 10.17
(2) ด้านตัวนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตนเองไม่มีความพร้อมทางด้านทั้งด้านกายและจิตใจ ไม่
มีการเตรียมตัวก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 25.42 รองมาคือนักศึกษาเห็นว่าตนเองไม่มีสมาธิ ขาดความกระตือรือร้น
ไม่อดทนและไม่มีความขยันหมั่นเพียร คิดเป็นร้อยละ 22.03 นอกจากนี้นักศึกษามีความเห็นว่าตนเองไม่สนใจในการเรียน
ภาคทฤษฎี หลับในห้อง เล่นโทรศัพท์ ขี้เกี ยจอ่านหนังสือ และไม่มีการทบทวนความรู้ จึงทาให้ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 18.64
(3) ด้านครอบครัว พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสิ่งที่ทาให้ตนเองประสบผลสาเร็จในการเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นได้แก่ แรงสนับสนุนของครอบครัว การได้รับกาลังใจที่ดีจากครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 47.46
รองมาคือ นักศึกษาเห็นว่าปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาของตนเองมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 38.14
(4) ด้านอื่นๆ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเดินทางที่ใช้เวลามากและระยะทางค่อนข้างไกลเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.31 รองลงมาคือการไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนของนักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 38.14 และจากการสารวจ มีนักศึกษาส่วนน้อยที่มีความเห็นว่าบุคลากรของแหล่งฝึกปฏิบัติให้ความร่วมมือดีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 11.02
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NUR 3303) ของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
1. ด้านการเรียนการสอน ปัจจัยทีม่ ีผลได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ไม่ดึงดูดความสนใจ และอาจารย์นิเทศแต่
ละท่านมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านสถานที่สาหรับ Conference ไม่เอื้ออานวย คับแคบไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Creamer (1989 อ้างถึงในสุมาลี เอกพลและนางสาวบุษบงกช บุญกุศล, 2557) พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มี 7 ด้าน ซึ่งได้กล่าวถึงปัจจัยด้านครูผู้สอน ประกอบด้วยภูมิหลังและรูปแบบการสอนมี
ส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ รุ่งฤดี กล้าหาญ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบตั ิของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า คุณภาพ
ของอาจารย์ผสู้ อนมีความสัมพันธ์ระดับสูงมากกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
2. ด้านตัวนักศึกษา ปัจจัยที่มผี ลได้แก่ ตัวนักศึกษาเองไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มกี ารเตรียมตัว
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้การไม่มีสมาธิ ขาดความอดทนกระตือรือร้นและความขยัน และนอนหลับในห้องเรียนของ
นักศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี เอกพลและนางสาวบุษบงกช บุญ
กุศล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วย
องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ซึง่ ได้แก่ ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลทีไ่ ด้จากการสะสมประสบการณ์และระดับ
สติปัญญาที่ได้มาแต่กาเนิดและองค์ประกอบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับสติปญ
ั ญา ซึ่งมีอยูภ่ ายในตัวผู้เรียนหรืออาจเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกก็ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของฤทัยรัตน์ ชิดมงคล และเปรมฤดี บริบาล (2555) ที่พบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลแต่ละคนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้งานวิจัยของ
นรากร พลหาญ และสมสมร เรืองวรบูรณ์ (2555) และ รุ่งฤดี กล้าหาญ (2557) ยังพบว่าความมีวินัยในตัวเองของนักศึกษา
พยาบาลแต่ละคนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติอีกด้วย

247

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

3. ด้านครอบครัว ปัจจัยที่มีผลได้แก่ การสนับสนุนของครอบครัว การได้รับกาลังใจที่ดี หรือบางครอบครัวมีปัญหา
ภายในครอบครัว อาจส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้อานวยการค้นคว้าเรือ่ งเด็กแห่งมหาวิทยาลัย
แมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา (พัฒนพงษ์ สีกา, 2551) ได้ สรุปถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะใน
ด้านที่มิได้เกี่ยวข้องกับสติปญ
ั ญาได้แก่ ปัญหาการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ์
4. ด้านอื่นๆ ปัจจัยที่มผี ลได้แก่ การเดินทางที่ใช้เวลามากและระยะทางค่อนข้างไกล ทาให้ใช้เวลานานและนักศึกษา
เกิดความเหนื่อยล้า ส่งผลต่อการศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมลดน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tayyaba (2012 อ้างถึงใน
สุมาลี เอกพลและนางสาวบุษบงกช บุญกุศล, 2557) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนลักษณะของนักเรียนและครู ในเขตชนบทและเขตเมืองของแต่ละจังหวัดของ ประเทศ
ปากีสถาน โดยตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้กล่าวถึงภูมิหลังของนักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ภาษาท้องถิ่น
ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนของนักเรียน ความปลอดภัยของโรงเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนที่มี อยู่ที่บ้าน และงานอดิเรก
ของผู้เรียน ซึ่งการเดินทางที่ใช้เวลามากและระยะทางค่อนข้างไกล ทาให้นักศึกษาต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
ระยะทางที่ไกลทาให้ใช้เวลานานและนักศึกษาเกิดความเหนื่อยล้าเนือ่ งจากสภาพแวดล้อมรถติด
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครัง้ นี้
1. อาจารย์ควรมีเนื้อหาการเรียนและเกณฑ์การวัดผลที่ได้มาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกัน
2. นักศึกษาควรมีการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองในการเรียนวิชาชีพพยาบาล
3. ครอบครัวควรมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่
4. ควรมีการจัดหารถรับส่งบริการแก่นักศึกษาเป็นการประหยัดรายจ่ายและเวลาของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มี
เวลาไปพักผ่อนและทบทวนเนื้อหา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่ดีขึ้น ควรมีการศึกษาหาปัจจัยที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายอื่นๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เช่น รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ การพยาบาลสูติศาสตร์ และการพยาบาลจิตเวช เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จสุล่วงด้วยดี เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากท่านคณบดี และรองคณบดี
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ซึ่งได้ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัย อีกทั้งยังช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน นอกจากนี้ขอขอบคุณนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
เก็บแบบสารวจจนงานวิจัยได้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา (2) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของนักศึกษา และ (3) หาความสัมพั นธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างอัตลักษณ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้ องกับการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2559
จานวน 10 สาขาวิชา จานวน 248 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้การหาความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และคานวณหาค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์เ พียรสัน จากการศึกษาพบว่ า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี รองลงมามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก และมีความรู้ความเข้าใจในระดับ
พอใช้ ตามลาดับ ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และรายประเด็นอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของนักศึกษากับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(r=.628 ) และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านต่างๆ กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์
พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับอัตลักษณ์ด้านใฝ่
รู้ โดยมีค่าสหสัมพันธ์สูงกว่าด้านอื่น รองลงมาคือด้านจิตอาสา ส่วนด้านสู้งานมีค่าสหสัมพันธ์น้อยที่สุด และความสัมพันธ์
ระหว่างอัตลักษณ์ของนักศึกษากับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.547) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้ องกับการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของนักศึกษากับอัตลักษณ์ด้านต่างๆ พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับอัตลักษณ์
จิตอาสา โดยมีค่าสหสัมพันธ์สูงกว่าด้านอื่น รองลงมาคือด้านด้านใฝ่รู้ ส่วนด้านสู้งานมีค่าสหสัมพันธ์น้อยที่สุด และเมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์แต่ละด้านพบว่าอัตลักษณ์แต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยที่อัตลักษณ์ด้านจิตอาสามีความสัมพันธ์กับด้านสู้งานสูงกว่าคู่อื่น ๆ รองลงมาคือด้านใฝ่รู้กับด้านสู้งาน และ
ด้านจิตอาสากับด้านใฝ่รู้ ตามลาดับ
คาสาคัญ: อัตลักษณ์, จิตอาสา, ใฝ่รู้, สู้งาน
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ABSTRACT
The purposes of this research were to (1) study the knowledge and understanding of the
students towards the identity of students (2) study the opinion of the students towards the projects/the
activities implement that were consistent with the development of the identity (3) analyze the
relationship between the identity and the understanding on the identity of the students, and analyze the
relationship between the identity and the opinion towards the projects/the activities implement that
were consistent with the development of the identity of the students. The populations were the fifth
year students in academic year 2016, the Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University. The
samples were 248 students from 10 majors. The research instrument was questionnaire. The statistic used
in this study were frequency, percentages, mean and Pearson’s Correlation. The findings were as follows,
the students had knowledge and understanding on the identity in a high level that was 62.1 percent, the
highest level was 21.8 percent, and a fair level was 16.1 percent respectively. The students had opinion
toward the projects/the activities implement that were consistent with the development of the identity
of the students also in overall and each category in a high level. The correlation between the identity
and “knowledge and understanding” of the students had positive correlation, the Pearson’s Correlation
(r) was .628. The findings illustrated that the relationship between the identity in each category and the
knowledge and understanding in the identity had positive correlated. The relationship between the
identity on seeking knowledge had the highest correlated with statistical significance of a level of .01 and
the identity on public consciousness was the second level, and the identity on hardworking had the
lowest level. The correlation between the identity and the opinion towards the projects/the activities
implement that were consistent with the development of the identity of the students had positive
correlation. The findings revealed that the relationship between the identity in each category and
opinion towards the projects/the activities implement that were consistent with the development of the
identity of the students had positive correlated. The relationship between the identity on public
consciousness had the highest correlated with statistical significance of a level of .01 and the identity on
seeking knowledge was the second level, and the identity on hardworking had the lowest level. The
identity in each category also had positive correlated with statistical significance of a level of .01. The
relationship between the identity on public consciousness had the highest correlated with hardworking.
Seeking knowledge and hardworking had moderate correlated, and public consciousness with seeking
knowledge had the lowest correlated
Keywords: Identity, public consciousness, seeking knowledge, hardworking
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บทนา
การจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่
สาคัญทุกระดับการศึกษา คือผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ ความสามารถ หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
ได้กาหนดไว้ในการศึกษาแต่ละระดับ นอกจากนี้สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมีการกาหนด “เอกลักษณ์” (Uniqueness) เพื่อ
แสดงถึงความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษาหรือความสาเร็จของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกาหนด “อัตลักษณ์” (Identity) ซึ่งหมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง แลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
หรื อสภาของสถาบั น การศึ กษานั้น ๆ ซึ่งในทางปฏิ บั ติทุ กสถานศึก ษาจะต้ องกาหนดไว้ ตั้งแต่เ มื่อ ก่อ ตั้ งสถานศึ ก ษา และ
ดาเนิ นการพัฒ นาผู้ เรีย นให้ มีคุณลั กษณะที่พึ งประสงค์สอดคล้อ งกับ อัตลั กษณ์ ของสถานศึกษา ต่ อมาเมื่อ ได้มี การจัดตั้ ง
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เพื่อทาหน้าที่
พัฒนาเกณฑ์ วิธีก ารประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมิน ผลจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยให้ประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก ๆ 5 ปี ซึ่งในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (ปี พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ได้กาหนดกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการ
พัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ และ ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ทาให้
สถาบันแต่ละแห่งได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสถาบัน และผู้เรียน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบัน
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ได้ กาหนด เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก” และกาหนดอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย คือ
“จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งมอบหมายให้คณะและ
หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม โครงการ และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบัณฑิตมี
จิตอาสา ใฝ่รู้ และสู้งาน ในส่วนของคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีภารกิจหลักในการ
ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไปพัฒนาการศึกษาของชาติในระดับต่าง ๆ ก็ดาเนินการพัฒนา
นักศึกษาของคณะผ่านทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
คณะ ครุศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือคณะครุศาตร์ ที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร์ โดยศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ที่กาหนดไว้ว่า “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
หรื อ คณะครุ ศ าสตร์ ที่ ส อดคลองกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ชั้ น ปี ที่ 5 คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์
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3. หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์
กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา
ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื้อหาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ หรือคณะครุศาสตร์ที่สอดคลองกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คือ จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาจากประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2559 รวม 10 สาขาวิชา จานวน 675 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2559
รวม 10 สาขาวิชา กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางของ Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 248 คน
คานวณหาจานวนกลุ่ม ตัว อย่า งในแต่ ล ะสาขาวิชาโดยการเทีย บสัด ส่ว นร้อ ยละ แล้ วจึ งสุ่ มแบบเป็ นระบบ (Systematic
Sampling)
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้ ท ราบระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ชั้ น ปี ที่ 5 คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์
2. ได้ทราบคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
หรือคณะครุศาสตร์ที่สอดคลองกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา
3. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อานวย พุ่มพุทรา และคณะ (2555 : 31-32) ได้ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และจาแนกตามรายด้าน
ได้แก่ ด้านจิตบริการ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม พบว่าทั้งนักศึกษา อาจารย์ และผู้รับบริการ
มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และจาแนกรายด้าน ทั้งด้านจิตบริการ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้าน
การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน
ราเชนทร์ เหมือนชอบ และคณะ. (2556: 16) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาตัวบ่งชี้รูปแบบอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากผลการศึกษาตัวบ่งชี้รูปแบบอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้ง 3 ส่วน พบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์
นักศึกษา “คนเก่ง คนดีและมีความสุข” มีดังนี้

253

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

1. ด้านการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรจัดโครงการอัตลักษณ์ “คนเก่ง คนดีและมี
ความสุข” ควรมีแบบจัดทาโครงการที่เป็นตัวบ่งชี้วัดโครงการว่าเป็นโครงการที่เสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาของคณะมนุษย์ใน
ด้านใด
2. ด้านการประชาสัมพันธ์รูปแบบอัตลักษณ์นักศึกษา “คนเก่ง คนดีและมีความสุข” ควรมีการเน้นอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นาสนีน อาแซ และเก็ตถวา บุญปราการ(2556:43) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ของเลขานุการแพทย์ใน
สถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของเลขานุการแพทย์ในสถานพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า การ
สร้างอัตลักษณ์ของเลขานุการแพทย์ในสถานพยาบาล มีหลากหลายลักษณะ มีทั้งอัตลักษณ์ร่วมของเลขานุการแพทย์และอัต
ลั ก ษณ์ ร ะดั บ ปั จ เจก ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ เ หล่ า นี้ ถู ก สร้ า งผ่ า นการปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการท างานกั บ กลุ่ ม บุ ค คลต่ า งๆในพื้ น ที่ ข อง
สถานพยาบาล มีการทับซ้อนระหว่างอัตลักษณ์ อัตลักษณ์มิได้จาเป็นต้องมีหนึ่งเดียว แต่อาจมีหลากหลายอัตลักษณ์ประกอบ
รวมกันภายในบุคคลเดียว ดังกล่าวนี้เพื่อบ่งบอกและแสดงตัวตนถึงการมีอยู่ของเลขานุการแพทย์ในสถานพยาบาลแห่งนี้
มยุรา ชูทอง และคณะ (2553: 6) วิจัยเรื่อง การสารวจการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปีการศึกษา 2553 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตจาแนกในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา และด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็น
นักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
นิยามศัพท์
อัตลักษณ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด อัตลักษณ์ เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการประเมินในสองรอบที่ผ่านมาที่ได้มี การตรวจสอบปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ว่ามีการ
กาหนดไว้ หรือไม่เท่ านั้น ซึ่งในทางปฏิบั ติทุกสถานศึกษาจะต้องกาหนดไว้ตั้งแต่ เมื่อก่อตั้งสถานศึกษา ส่วนการประเมิ น
ภายนอกรอบสามจะประเมินผลว่าตัวผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะเป็นไป ตามสาระที่กาหนดไว้ใ นปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ
1. จิตอาสา หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินตรา ธนบัตร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้วย
กาลังและแรงกาย แรงสมอง แรงใจที่ตนมี เรียกได้ว่าเป็นการเสียสละในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้ว และแบ่งปันให้กับผู้อื่น
2. ใฝ่รู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียน การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. สู้งาน หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
นักศึกษา คือ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 สังกัดคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นคณะ
หนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีจานวน 10 สาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2. สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 3. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 4.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ
การสอนภาษาไทย 6. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย 7. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 8.
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 9. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ 10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาความรู้ความเข้าใจและอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนด อัตลักษณ์ เป็น 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน เพื่อให้การ
ดาเนินการศึกษาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์จึงดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้า จากเอกสารโดยศึกษาจากหนังสือ บทความ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประกันคุณภาพ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม (questionnaire)
ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา ลักษณะของคาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จานวน
2 ข้อ
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ลักษณะของคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choices)
จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์ ที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 4 อัตลักษณ์ของนักศึกษา ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จานวน
15 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน
ตรวจสอบเพื่อหาค่าความเที่ยง (Validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.๙ จากนั้นผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่
ปรับแก้ตามความแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นคือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 30 คน นาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s
coefficiency) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาภาคปกติ
ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ หาค่าความถี่ หาค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียรสัน หรือ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
(SPSS for Windows)
ผลการวิจัย
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ จากการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2559 จานวน 248 คน พบว่า เป็นเพศหญิง จานวน 205 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.7 และเป็นเพศชาย จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
2) สาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างศึกษากาลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามากทีส่ ุด จานวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.7 รองลงมาเป็นสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนภาษาไทยมีจานวนเท่ากันคือ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีจานวนเท่ากันคือ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและแนะแนวและการสอนภาษาไทย มีจานวนเท่ากันคือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ตามลาดับ และสาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนมีจานวนน้อยที่สดุ คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์
จากการวัดระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์อยู่ในระดับดี โดยนักศึกษาสามารถ
ตอบคาถามถูก 3-4 ข้อ จานวน 154 คนคิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาตอบคาถามถูก 5 ข้อ จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
21.8 อยู่ในระดับดีมาก และตอบคาถามถูก 1-2 ข้อ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อ พบว่า ข้อคาถามที่นักศึกษาตอบถูกมากที่สุดคือ อัตลักษณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ท่านทราบมาก่อนหรือไม่ มีนักศึกษาตอบถูกจานวน 241 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.2 รองลงมา คือ ข้อคาถาม อัตลักษณ์ของนักศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับใครมากทีส่ ุด ตอบถูกจานวน 221 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.1 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ มีผตู้ อบถูกจานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ
69.0 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา ตอบถูกจานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และความหมาย
ของอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผตู้ อบถูกน้อยที่สุด จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 สาขาวิชาเอก ทีม่ ีคะแนนอยู่ใน
ระดับดีมากมี 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 รองลงมามีคะแนนอยู่ในระดับดี
จานวน 8 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย คอมพิวเตอร์ศึกษา การสอน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การสอนภาษาจีน การสอนภาษาอังกฤษ การสอนสังคมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ย
3.91 3.74 3.72 3.71 3.70 3.50 3.40 และ 3.36 ตามลาดับ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวและ มี
คะแนนเฉลีย่ ต่าทีส่ ุดคือ 2.91 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชัน้ ปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จากการศึกษา พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา “จิตอาสา ใฝ่รู้ สูง้ าน” ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับดี โดยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.961 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ทาให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่สังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 4.109
รองลงมาคือ การกาหนดอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยทีว่ ่า “เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก” มีค่าเฉลี่ย 4.077 มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษามี “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” มีค่าเฉลี่ย 4.044 มหาวิทยาลัยให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
เสริมสร้าง/พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา มีค่าเฉลีย่ 4.024 โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา มี
ความเหมาะสมและสะท้อนอัตลักษณ์ของนักศึกษา มีค่าเฉลีย่ 3.991 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน ใน
การดาเนินงานการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาให้มี “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” มีค่าเฉลี่ย3.988 มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ให้นกั ศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.976 มหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคมและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้ มีค่าเฉลี่ย 3.960 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการและเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมการเรียนการ
สอนกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.911 มหาวิทยาลัยฯมีการติดตามผลด้าน “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ของ
นักศึกษาจากการประเมินผลรายวิชา มีค่าเฉลี่ย 3.899 ส่วนมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์นักศึกษา
ผ่าน Website, Poster และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สดุ คือ 3.859
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4. อัตลักษณ์ของนักศึกษา
จากการศึกษา พบว่า อัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.129 และเมื่อพิจารณาแต่ละอัตลักษณ์ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกอัตลักษณ์
โดยอัตลักษณ์สู้งานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.171 รองลงมาอัตลักษณ์ใฝ่รู้ ค่าเฉลี่ย 4.106 ส่วนอัตลักษณ์จิตอาสามีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด คือ 4.095
5. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา และความสัมพันธ์
ระหว่างอั ตลัก ษณ์กั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการดาเนิน งานโครงการ/กิ จกรรมของมหาวิทยาลัย ที่สอดคลอ งกั บการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา
จากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่
5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีค่าสหสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ .628 และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์กับอัตลักษณ์
ด้านต่างๆ พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับอัต
ลักษณ์ด้านใฝ่รู้ โดยมีค่าสหสัมพันธ์สูงกว่าด้านอื่น (r= 0.567) รองลงมาคือด้านจิตอาสา (r= 0.551) ส่วนด้านสู้งานมีค่า
สหสัมพันธ์น้อยที่สุด (r= 0.548)
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .547 และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษากับอัตลักษณ์ด้านต่างๆ พบว่ามีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับอัตลักษณ์จิตอาสา โดยมีค่าสหสัมพันธ์สูงกว่าด้านอื่น (r= 0.562) รองลงมา
คือด้านด้านใฝ่รู้ (r= 0.482) ส่วนด้านสู้งานมีค่าสหสัมพันธ์น้อยที่สุด (r= 0.430
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ของอัตลักษณ์แต่ละด้าน พบว่าอัตลักษณ์แต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยอัตลักษณ์ด้านจิตอาสามีความสัมพันธ์กับด้านสู้งานสูงกว่าคู่อื่น ๆ (r= 0.697) รองลงมาคือ
ใฝ่รู้กับสู้งาน (r= 0.667) และ จิตอาสากับใฝ่รู้ (r= 0.627) ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจและอัตลักษณ์ของนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ ผลการศึกษาพบว่า
1. นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอั ต
ลักษณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 21.8
และมีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 16.1 ตามลาดับ
2. นั ก ศึก ษาภาคปกติ ชั้ น ปีที่ 5 คณะครุศ าสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริน ทร์ ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.964 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีทุกข้อ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอั ตลักษณ์ และอัตลักษณ์กับของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีค่าสหสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ .628 และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับอัตลักษณ์กับอัตลักษณ์
ด้า นต่ า งๆ พบว่ า ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อั ต ลั กษณ์ มี ค วามสัม พั น ธ์ ใ นเชิ งบวกอย่ า งมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
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กับอัตลักษณ์ด้านใฝ่รู้ โดยมีค่าสหสัมพันธ์สูงกว่าด้านอื่น (r= 0.567) รองลงมาคือด้านจิตอาสา (r= 0.551) ส่วนด้านสู้งานมี
ค่าสหสัมพันธ์น้อยที่สุด (r= 0.548
ความสัม พั น ธ์ ระหว่ างอั ต ลั กษณ์ กั บ ความคิด เห็ น ของนั ก ศึก ษาเกี่ ย วกั บการดาเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .547 และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษากับอัตลักษณ์ด้านต่างๆ พบว่ามีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับอัตลักษณ์จิตอาสา โดยมีค่าสหสัมพันธ์สูงกว่าด้านอื่น (r= 0.562) รองลงมา
คือด้านด้านใฝ่รู้ (r= 0.482) ส่วนด้านสู้งานมีค่าสหสัมพันธ์น้อยที่สุด (r= 0.430) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์
แต่ละด้าน พบว่าอัตลักษณ์แต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 โดยอัตลักษณ์ด้านจิตอา
สามีความสัมพันธ์กับด้านสู้งานสูงกว่าคู่อื่น ๆ (r= 0.697) รองลงมาคือใฝ่รู้กับสู้งาน (r= 0.667) และ จิตอาสากับใฝ่รู้ (r=
0.627) ตามลาดับ
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาสนีน อาแซ และเก็ตถวา บุญปราการ (2556) ซึ่งศึกษาเรื่อง การ
สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องเลขานุ ก ารแพทย์ ใ นสถานพยาบาล ผลการวิ จั ย พบว่ า การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องเลขานุ ก ารแพทย์ ใ น
สถานพยาบาลมีหลากหลายลักษณะ มีทั้งอัตลักษณ์ร่วมของเลขานุการแพทย์ และอัตลักษณ์ระดับปัจเจก อัตลักษณ์เหล่านี้ถูก
สร้างผ่านการปฏิสัมพันธ์ในการทางานกั บกลุ่มบุคคลต่างๆในพื้นที่ของสถานพยาบาล มีการทับซ้อนระหว่างอัตลักษณ์ อัต
ลักษณ์มิได้จาเป็นต้องมีหนึ่งเดียวแต่อาจมีหลากหลายอัตลักษณ์ประกอบรวมกันภายในบุคคลเดียว ดังกล่าวนี้เพื่อบ่งบอกและ
แสดงตัวตนถึงการมีอยู่ของเลขานุการแพทย์ในสถานพยาบาลแห่งนี้ และสอดคล้องกับงานวิจัยอานวย พุ่มพุทรา และคณะ
(2555) ได้ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรุปได้ว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และจาแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านจิตบริการ ด้านการคิดวิเคราะห์ และ
ด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม พบว่าทั้งนักศึกษา อาจารย์ และผู้รับบริการ มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งใน
ภาพรวม และจาแนกรายด้าน ทั้งด้านจิตบริการ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับ สายสวาท เผ่าพงษ์ และคณะ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา ที่สรุปว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์บัณฑิตควรได้รับการพัฒนาให้เป็นคุณลักษณะเด่นของบัณฑิต เพื่อที่
บัณฑิตจะได้เป็นที่พึงประสงค์ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้บริการสุขภาพ รวมถึงนามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ ควบคุมคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ ปภาวรินท์ นักธรรมา (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา อัต
ลักษณ์ของนักศึกษาสาขาการตลาด กรณีศึกษา : ห้อง MK201 คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
ซึง่ พบว่า อัตลักษณ์ของนักศึกษา สาขาการตลาด มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปได้เป็นอย่างดี เพราะนักศึกษาสาขาการตลาดมีความ
เข้าใจในอัตลักษณ์ของสาขาเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเข้าใจในระดับพอใช้ จึงควรพิจารณากลุ่มนี้ให้มีความเข้าใจ เพื่อ
นักศึกษาจะได้ตระหนักในอัตลักษณ์ของสาขา ตลอดจนประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับก็จะเป็นผู้ที่มีความสาเร็จในชีวิตตามที่ตน
ได้มุ่งหวังไว้อย่างแน่นอน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. คณะครุศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ของนักศึกษา “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้
งาน” ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เห็นความสาคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์
๒. คณะครุศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัย ควรส่งเสริม หรือ ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภั ฎ
ราชนครินทร์ ที่เน้นการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ให้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยอัตลักษณ์ของนักศึกษาเฉพาะแต่ละสาขาวิชาเอก เพื่อจะได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาวิจัยอัตลักษณ์ของบัณฑิต โดยการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา และติดตามประเมินบัณฑิตภาย หลัง
สาเร็จการศึกษาต่อเนื่อง 1-2 ปี เพื่อติดตามอัตลักษณ์บัณฑิตและประเมินพัฒนาการ ซึ่งจะส่งผลให้มกี ารควบคุมคุณภาพ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่องและทราบปัญหาในการพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตตามความเป็นจริง
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ผลการพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
A Development of Game Based Learning to Enhance Problem Solving
for Computer Algorithm
สุมันตา สุภธีระ และพรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น 40002 ประเทศไทย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึมและ
ประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนวัตกรรมและด้านเนื้อหา
รายวิชาคอมพิวเตอร์จานวน 3 ท่านและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 12 คนแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือเกมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึมและแบบประเมิน คุณภาพของเกมการเรียนรู้ด้านส่วนประกอบ
ด้านมัลติมีเดีย ด้านตัวอักษรและสีและด้านส่วนของเกมข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิจัยจะนามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติได้แก่ค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการ ประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญพบว่าเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึมสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีสรุปได้ว่า
เกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึมที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้ร่วมกับการเรียนได้
คาสาคัญ: เกมการเรียนรู,้ ทักษะการแก้ปัญหา
Abstract
The purposes of this research were as follows: to develop and find out the quality of Game Based
Learning to enhance problem solving for computer algorithm. The samples were3 experts in technical and in
academic and 12 students studying in eleven-grade in Kaennakhon Wittayalai school, KhonKaen province,
selected by purposive sampling, categorized as high-, middle- and low-groups. Tools used in the research was
composed of 1) Game Based Learning to enhance problem solving for computer algorithm 2) Evaluation of
quality of game base learning that consists 3 aspects: 1)multimedia 2) font and color 3)part of Game Based
Learning.A data collected was analyzed by using basic statistics, averaged and standard deviation. The results
revealed that evaluation of the overall quality of Game Base Learning is a high level. In conclusion, This Game
Based Learning to enhance problem solving for computer algorithm can be used with the current educational
materials.
Keywords: Game Base Learning, Problem Solving
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บทนา
ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์โน็ตบุคแท็บเล็ต
สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิคต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ทาให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ การติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง เราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนั้นมีบทบาทและมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต้องเรียนรู้ของ
มนุษย์ทุกคนในศตวรรษที่21คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ซึ่งเป็นหัวใจของทักษะเพื่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่21โดยทักษะนี้ประกอบด้วย ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือ หากไม่มีทักษะเหล่านี้ในศตวรรษที่21 จะเป็นคนที่ตามโลกไม่ทันและใช้ชีวิตในยุคที่เทคโนโลยี
ก้าวไกลได้อย่างยากลาบาก (วิจารณ์พานิช , 2555) นอกจากนั้นการเรียนการสอนในสถานการศึกษาได้มีนาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 รายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และได้มีการจัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้ให้ความสาคัญของการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้ว่า “...ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มา
ใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล...” แต่ทว่าการเรียนการสอนในสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ (พิฌานิกาไทยจินดา , 2554 อ้างถึงในณัฐศักดิ์จันทร์เพชร ,
วัลลยาธรรมอภิบาล, จินตนากสินันท์ , 2558: 108) โดยการการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีครูเป็นศูนย์กลางไม่มีกิจกรรมในการ
เรียนที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนบางคนขาดความสนใจไม่กล้าซักถามและแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงรวมทั้งการเรียนการสอนยัง
ขาดกิจกรรมที่ใช้เกมในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระร่วมกับเสริมความสนุกสนานให้กับผู้เรียนทาให้ผู้เรียนเกิดความเครียดและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมักอยู่ในรูปเอกสารประกอบการสอนเครื่องฉาย
ภาพใบงานและใบความรู้เป็นหลักซึ่งความน่าสนใจมีน้อยยังขาดการนาสื่อการสอนประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเช่นสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่ควร และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 24 ได้กล่าวว่า ผู้เรียนควรได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอน
เป็นสิ่งที่สาคัญ ควรออกแบบให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
และลงมือปฏิบัติจริง โดยทักษะการแก้ปัญหานั้นเป็นสิ่งสาคัญในการออกแบบอัลกอริทึม ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานก่อนการเขียน
โปรแกรม
การออกแบบอัลกอริทึมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเนื้อหาสาระ
ประกอบด้วยหลักการแก้ปัญหา ผังงาน และรหัสเทียมโดยทั้งสามเรื่องล้วนเป็นอัลกอริทึมพื้นฐานก่อนการเข้าสู่การเขียนโปรแกรมจริง
โดยในงานวิจัยของอุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์(2555) ได้กล่าวว่า ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม เป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องฝึกคิด
วิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามขบวนการจึงจะนามาเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ได้ ซึ่งผู้เรียนต้องใช้เวลาในการคิดและวิเคราะห์โจทย์ตัวอย่างค่อนข้างนาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความเข้าใจที่เป็นพื้นฐาน
ของแต่ละคน ถ้าเรียนได้อย่างเข้าใจก็สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ไม่ยากนัก หากผู้เรียนไม่มีพื้นฐานความเข้าใจอย่างแท้จริงก็ไม่
สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างแน่นอน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ผู้เรียนไม่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ จากข้อความดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่าหากผู้เรียนขาดกระบวนการแก้ปัญหา สาหรับการออกแบบอัลกอริทึม จะส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนในวิชาการเขียน
โปรแกรม ด้วยเหตุนี้การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา จึงเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบอัลกอริทึม
ดังนั้นทักษะการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญโดยในงานวิจัยของกิรณา อึ้งสกุล และคณะ(2557) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง และเกี่ยวเนื่องกันทุกขั้นตอน
ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทา
ความเข้าใจปัญหาขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นดาเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบ
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ด้วยวิธีการสอนที่เน้นส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจะ ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้และ
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเกมคอมพิวเตอร์จะผสมผสานปัจจัยที่มีแรงกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะไม่พบใน
สื่อการสอนแบบอื่นเพราะนอกจากสื่อประเภทจะให้ทั้งความสนุกสนานยังสามารถทาให้ผู้เล่นคลั่งไคล้ไหลหลงที่จะเรียนรู้
(โกวิท รพีพิศาล, 2553) ดังนั้น หากเราใช้เกมในการถ่ายทอดเนื้อหา จะทาให้การเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเกมจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนาน และได้รับประสบการณ์ตรงเนื่องจากเป็นผู้เล่นเอง (ทิศนา เขมณี , 2557) นอกจากนั้นในงานวิจัย
ของ สกุลสุขศิริ(2550)ได้กล่าวว่า การนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆอย่างเช่น Game Base Learning มาใช้ประกอบกับการฝึกอบรมเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่
กาหนดไว้ในเกม
ด้วยเหตุนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงได้นาบทเรียนเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามาออกแบบและพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการ
ออกแบบอัลกอริทึม ให้มีความสนุกสนานและมีความน่าสนใจโดยมีการสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนภายในเกม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.พัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
2.เพื่อประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1.1 ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จานวน 661 คน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
2.กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
2.1 ผู้เชี่ยวชาญได้มาโดยการคัดเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน
3 ท่าน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม จานวน 3 ท่าน โดยต้องเป็นผู้ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมี
ประสบการณ์สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์มากกว่า 2 ปี หรือ เป็นครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมี
ประสบการณ์สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป
2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 จานวน 12 คนแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง 4คน กลุ่มปานกลาง 4คน และกลุ่มอ่อน 4คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ได้มาโดยการคัดเลือกมาแบบเจาะจง ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่ม
อ่อน กลุ่มละ 1 คน รวม 3 คน เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องต่างๆ ของเกมกการเรียนรู้
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแบบกลุ่มย่อย ได้มา โดยการคัดเลือกมาแบบเจาะจง ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่ม
อ่อน กลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องต่างๆ ของเกมการเรียนรู้
3. ขอบเขตของเนื้อหา
เนื้อหาที่จะนามาใช้พัฒนาเกมการเรียนรู้เป็นเนื้อหาในรายวิชา ง 32102เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2เรื่อง การ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีขอบเขตของเนื้อหาดังนี้
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กระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการแก้ปัญหา

รหัสเทียม
คาสั่งกาหนดค่าเริ่มต้น
คาสั่งรับข้อมูล
คาสั่งแสดงผลข้อมูล
คาสั่งคานวณ

ผังงาน

กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผังงานแบบ
ลาดับ

การเขียนอัลกอริทึม
การวิเคราะห์ปัญหา

ผังงานแบบ
ทางเลือก
ผังงานแบบวน
ซ้า

คาสั่งเปรียบเทียบและทางานตามเงื่อนไข
คาสั่งทางานซ้า (Loop)

ภาพที่ 1 ขอบเขตเนื้อหา
4.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้การวิจัยมีดังนี้
1) เกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
2) แบบประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้
3)แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม ได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสรุป
ได้ดังต่อไปนี้
1. เกม
เกมหมายถึงกิจกรรมที่มีความสนุกสนานมีการกาหนด กฎเกณฑ์ กติกาการเล่นเพื่อให้ผู้เล่นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่
กาหนดไว้และยังสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้เพราะเกมสามารถสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสุขและผ่อนคลายความเครียดมีแรงจูงใจในการสืบเสาะค้นหาเนื้อหาในบทเรียน(ศิริเพ็ญไหมวัด , 2555) โดยในงานวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้เลือกพัฒนาเกมในรูปแบบเกมเพื่อการศึกษา (Game for Education) (โกวิทย์ชนะเคน, 2556) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเข้ารู้
ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการออกแบบอัลกอริทึมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจในการเรียนและรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับเกม(โกวิท รพีพิศาล, 2553)
2. Game Based Learning
Game Based Learning หมายถึงสื่อในการเรียนรู้แบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการ
ได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆ เอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆ
ของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย(ประหยัด จิระวรพงศ์, 2558)
3. ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการแก้ปัญหาหมายถึงการนาเอาความสามารถทั้งด้านความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้แก้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาใน
ปัจจุบันโดยการเลือกทางแก้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนาไปปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆได้ (มนตรีกรมทามา, 2555)
ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยามาออกแบบเกมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม เนื่องจากในการออกแบบอัลกอริทึมนั้น ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ตัวแปรที่
ต้องใช้ในการเขียนอัลกอริทึม ต้องมีการวางแผนว่าจะเขียนอัลกอริทึมออกมาในรูปแบบใด มีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้ง
มีการตรวจสอบว่าอัลกอริทึมที่เขียนนั้นมีความถูกต้อง หรือทางานตามที่ต้องการหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกกระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นทาความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นดาเนินการตามแผนและขั้น
ตรวจสอบมาช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โกวิทย์ ชนะเคน (2556) ได้พัฒนาเกมออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานการณ์เสมือนการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ สังเคราะห์รูปแบบของเกมออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานการณ์เสมือน พัฒนาเกมและ
หาประสิทธิภาพของออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานการณ์เสมือน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและ
หลังการเรียนรู้เกมออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานการณ์เสมือน ความพึงพอใจของผู้เล่นโดยผลการวิจัย
พบว่าคุณภาพของเกมออนไลน์ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี และด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยู่ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เล่นอยู่ในระดับมากที่สุด
Han-Yu Sung ,Gwo-Jen Hwang (2013) ได้พัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ ที่ใช้ตาราง Mindtool เพื่อช่วยนักเรียนที่จะใช้ร่วมกัน
และจัดระเบียบสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ระหว่างเล่นเกม โดยผลการทดลองพบว่าเกมการศึกษาที่ทางานร่วมกันแบบบูรณาการกับ
Mindtool ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการส่งเสริมทัศนคติในการเรียนรู้ และแรงจูงใจในการเรียนรู้ แต่ยังช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอีกด้วย
ภูมินทร์ สุมาลัย (2554) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาของ Polya
โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดรางบัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จานวน 1 ห้องเรียน
35 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม จากทั้งหมด 6 ห้องเรียน จานวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
ความน่าจะเป็นจานวน 10 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็น
ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็น หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 70% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการสร้างเกมการเรียนรู้ที่สงเสริมสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการของ
ADDIE Model ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์ (A : Analysis) การออกแบบ (D : Design) การพัฒนา (D : Development) การทดลอง
ใช้ (I : Implementation) และการประเมินผล (E : Evaluation)
1. ขั้น การวิเคราะห์เนื้อหา (Analysis)เป็นการหาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ เพื่อเนื้อหาไปใช้ในเกมการ
เรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกมการเรียนรู้ รวมทั้งเกี่ยวกับประเภทของเกมและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและศึกษาเนื้อหาและกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งอยู่ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดโครงสร้างของเกมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
2)วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาในลักษณะแผนผัง
3) นาเสนอร่างเนื้อหาบทเรียน เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
4) นาเสนอร่างเนื้อหาบทเรียน เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
5) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างเกมและเลือกโปรแกรมที่จะนามาพัฒนาเกมการเรียนรู้
6) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ทั้งวิธีการใช้งานและการนาไปเผยแพร่
7) นาเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านการตรวจสอบที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มาออกแบบกรอบการพัฒนาเกมการ
เรียนรู้
2. ขั้น การออกแบบโครงสร้างเนื้อหาเกมการเรียนรู้ (Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบเกมการเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ดาเนินการดังนี้
1) ผู้วิจัยได้นาเนื้อหาที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบโครงสร้างของเกมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โดยมีการนาขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นของโพลยามาผสมผสานกับการออกแบบ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยาและกิจกรรมภายในเกมการเรียนรู้
ขั้นตอนของ
โพลยา
1) ขั้นทาความเข้าใจปัญหา
2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา
3) ขั้นดาเนินการตามแผน
4) ขั้นตรวจสอบ

กิจกรรมภายในเกมการเรียนรู้

เนื้อหาบทเรียน

เกมการเรียนรู้ด่านที่ 1
เกมการเรียนรู้ด่านที่ 2
เกมการเรียนรู้ด่านที่ 3
เกมการเรียนรู้ด่านที่ 4

การวิเคราะห์ปัญหา
การวิเคราะห์ปัญหา, ผังงาน
ผังงาน
รหัสเทียม

จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้ออกแบบเกมการเรียนรู้โดยผสมผสานระหว่างขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยากับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ โดยมีการจัดลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาเพื่อเรียงลาดับก่อนหลัง ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อย ดังต่อไปนี้
เกมการเรียนรู้ด่านที่ 1 จัดอยู่ในขั้นทาความเข้าใจปัญหาโดยนาเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์ปัญหามาใช้ในการออกแบบเกม
การเรียนรู้ด่านนี้ ซึ่งเกมการเรียนรู้ด่านนี้ผู้เรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา Input และ Output ได้
เกมการเรียนรู้ด่านที่ 2 ได้นาเนื้อหา เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและเนื้อหาเรื่องผังงาน ในหัวข้อ ย่อย เรื่อง ประเภทของผัง
งาน มาออกแบบให้สอดคล้องกับขั้นวางแผนแก้ปัญหา โดยเกมการเรียนรู้นี้ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนแก้ปัญหา โดยสามารถ
เลือกประเภทของผังงานในการแก้ปัญหาได้
เกมการเรียนรู้ด่านที่ 3 ได้นาเนื้อหาเรื่องผังงานมาออกแบบให้สอดคล้องกับขั้นดาเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบ โดย
ในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องสามารถวาดผังงานได้ และเกมการเรียนรู้จะมีขั้นตรวจสอบให้เมื่อผู้เล่นมีการวาดผังงานเสร็จสิ้นแล้ว
เกมการเรียนรู้ด่านที่ 4 ได้นาเนื้อหาเรื่อง รหัสเทียม มาออกแบบให้สอดคล้องกับขั้นดาเนินการตามแผนและขั้น
ตรวจสอบเช่นเดียวกับเกมการเรียนรู้ที่ 3 โดยในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องสามารถเขียนรหัสเทียมได้ และเกมการเรียนรู้จะมีขั้นตรวจสอบให้
เมื่อผู้เล่นมีการเขียนรหัสเทียมเสร็จสิ้นแล้ว
2) จัดทาแผงผังโครงสร้างของเกมการเรียนรู้และเส้นทางการใช้งานเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
สาหรับการออกแบบอัลกอริทึมจากนั้นทาการออกแบบหน้าจอ ดังภาพที่ 2
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1)ขั้นทาความเข้าใจ
ปัญหา

2)ขั้นวางแผน
แก้ปัญหาปัญหา

3)ขั้นดาเนินการตามแผน

4) ขั้นตรวจสอบปัญหา
คะแนน

คาถาม

ตัวเลือกที่ 1

ตัวเลือกที่ 2

ตัวเลือกที่ 3

ตัวเลือกที่ 4

1)ขั้นทาความเข้าใจ
ปัญหา

2)ขั้นวางแผน
แก้ปัญหาปัญหา

ออกเกม

3)ขั้นดาเนินการตามแผน

4) ขั้นตรวจสอบปัญหา
ถูก

ผิด

ภาพที่ 2 การออกแบบหน้าจอ
3
) นาเสนอโครงร่างหน้าจอและแผงผังโครงสร้างของเกมต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมตรวจสอบ
ความเหมาะสมและนามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
3. ขั้น การพัฒนาเกมการเรียนรู้ (Development)ผู้วิจัยนาโปรแกรม Construct2 มาใช้ในการพัฒนาเกมการเรียนรู้
เนื่องจากโปรแกรม Construct2เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถสร้างเกม โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม เนื่องด้วยโปรแกรมมี
เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยอานวยความสะดวก ทาให้การพัฒนาเกมทาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเกมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการออกแบบอัลกอริทึม ดังนี้
1) เตรียมสื่อในการนาเสนอเนื้อหาเป็นขั้นตอนในการเก็บรวบรวมสื่อต่างๆที่ใช้ในการสร้างเกมการเรียนรู้
ประกอบด้วยข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงดนตรีเสียงบรรยายเป็นต้น
2) เตรียมสื่อกราฟิกที่ใช้ตกแต่งหน้าจอ เช่น พื้นหลัง ปุ่มควบคุมเกมการเรียนรู้
3) สร้างเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม โดยนาสื่อที่เตรียมไว้มาสร้างเป็น
เกมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Construct2 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน เนื้อเรื่องเพื่อโยงเข้าสู่เกมการเรียนรู้ในแต่ละด่าน และเกม
การเรียนรู้ในแต่ละด่านเป็นต้น
4) หลังจากสร้างเกมการเรียนรู้แล้วผู้วิจัยได้นาเกมการเรียนรู้แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมและ
นามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ขั้นการนาไปใช้ (Implement)
ก) ผู้วิจัยทาการทดสอบการใช้งานเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม และทาการปรับปรุงแก้ไข
จากนั้นจึงทาการทดสอบการใช้งานอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าเกมการเรียนรู้ที่พัฒนาสามารถทางานได้ตรงตามขอบเขตที่ต้องการ
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ข
) ผู้วิจัยได้นาเกมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อยโดยเป็นนักเรียนที่ ไม่ผ่านการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มาก่อน จานวน 3 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง 1 คนกลุ่มปานกลาง 1 คน และ กลุ่มอ่อน 1 คนโดยทา
การทดลองเสมือนจริง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงเกมการเรียนรู้
ค
) ผู้วิจัยได้นาเกมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อยโดยเป็นนักเรียนที่ ไม่ผ่านการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มาก่อน จานวน 9 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง3 คนกลุ่มปานกลาง 3 คน และกลุ่มอ่อน3 คนโดยทาการ
ทดลองเสมือนจริง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงเกมการเรียนรู้
5.ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
1) ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและนวัตกรรม จานวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินคุณภาพเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม โดยผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อและนวัตกรรมโดยได้แบ่งการประเมิน
คุณภาพ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย จานวน 5 ข้อ , ด้านตัวอักษรและสี จานวน 5 ข้อ และด้านส่วนของ
เกมจานวน 10 ข้อ รวม 20 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งให้คะแนนแต่ละข้อแบ่งเป็น 5 ระดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้
5 คะแนนหมายถึงระดับคุณภาพดีมาก
4 คะแนนหมายถึงระดับคุณภาพดี
3 คะแนนหมายถึงระดับคุณภาพปานกลาง
2 คะแนนหมายถึงระดับคุณภาพพอใช้
1 คะแนนหมายถึงระดับคุณภาพควรปรับปรุง
การแปลความหมายของข้อมูลกาหนดดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึงระดับคุณภาพดีมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึงระดับคุณภาพดี
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึงระดับคุณภาพปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึงระดับคุณภาพพอใช้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึงระดับคุณภาพควรปรับปรุง
2)
ทาการปรับปรุงเกมการเรียนรู้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ แล้วจึงนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในลาดับถัดไป
ผลการดาเนินการวิจัย
1. ผลการพัฒนาเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม เกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม มีผลการพัฒนาดังนี้
1.1 หน้าแรกของเกมในกรณีที่ผู้เล่นยังไม่เคยเล่นเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบ
อัลกอริทึมจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 3 แต่ถ้าผู้เล่นเคยเล่นเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
โดยได้มีการลงทะเบียนแล้วหน้าแรกของเกมจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4ถ้าผู้เล่นต้องการเล่นเกมต่อจากเนื้อหาที่ค้างไว้ เมื่อกลับเข้าเกม
ผู้เล่นสามารถคลิกที่ปุ่ม “เล่นต่อ”ได้ และเมื่อผู้เล่นต้องการเล่นเกมใหม่ทั้งหมดสามารถเลือกปุ่ม “เล่นเกมใหม่ ” โดยระบบจะนาผู้เล่น
ไปยังการลงทะเบียน
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ภาพที่ 3 หน้าแรกของเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
กรณีที่ผู้เล่นยังไม่เคยเล่นเกมการเรียนรู้

ภาพที่ 4 หน้าแรกของเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
กรณีที่ผู้เล่นเคยเล่นเกมการเรียนรู้แล้ว
1.2 ขั้นการลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้เล่นยังไม่เคยเล่นเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบ
อัลกอริทึมเมื่อผู้เล่นกดที่ปุ่มเริ่มเกม เกมจะนาผู้เล่นไปสู่การสร้างบัญชีโดยผู้เล่นจะต้องกรอก ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น และเพศ จากนั้น
ระบบก็จะนาผู้เล่นไปสู่เนื้อเรื่องเริ่มต้น ดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6

ภาพที่ 5 ขั้นการลงทะเบียนของเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
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ภาพที่ 6 ขั้นการลงทะเบียน และเนื้อเรื่องเริ่มต้นของเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
สาหรับการออกแบบอัลกอริทึม

ภาพที่ 7 หน้าหลักของเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
1.3 หน้าหลักของเกมการเรียนรู้เมื่อผู้เล่นกดปุ่มยืนยัน เกมจะพาผู้เล่นเข้าไปสู่เนื้อเรื่องเริ่มต้นเมื่อผ่านเนื้อเรื่องเริ่มต้น
แล้ว ผู้เล่นจะพบกับหน้าหลักของเกม โดยด้านบนจะมีเมนูย่อย คือ แนะนาตัวละคร ห้องสมุดอัลกอริทึม วิธีการเล่นเกม ออกจากเกม
และปุ่มกลับหน้าแรก ดังภาพที่ 7 โดยมีหน้าจอของละเมนูย่อย ดังภาพที่ 8ถึงภาพที่ 10

ภาพที่ 8 แนะนาตัวละคร
จากภาพที่ 8 หน้าแนะนาตัวละครจะเป็นเมนูที่นาผู้เล่นไปสู่หน้าแนะนาตัวละครที่อยู่ในเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
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ภาพที่ 9 แนะนาตัวละครและห้องสมุดอัลกอริทึม
จากภาพที่ 9 ห้องสมุดอัลกอริทึม เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะสามารถหาข้อมูลความรู้เรื่องกระบวนการแก้ปัญหา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้จากที่นี่

ภาพที่ 10 วิธีการเล่นเกม
จากภาพที่ 10หน้าวิธีการเล่นเกมจะแสดงขั้นตอนการเล่นเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการออกแบบอัลกอริทึม และเงื่อนไขใน
การเล่นเกมการเรียนรู้ในแต่ละด่าน
1.4 เกมการเรียนรู้ด่านที่ 1 ถึงด่านที่ 4 มีผลการพัฒนาดังต่อไปนี้

ภาพที่ 11 เกมการเรียนรู้ที่ 1
จากภาพที่ 11 เกมการเรียนรู้ในด่านที่ 1 เป็นเกมตอบคาถามซึ่งประกอบด้วยโจทย์ปัญหา 3 ข้อ โจทย์ปัญหาข้อที่ 1 มี
จานวน 4 ข้อ โจทย์ปัญหาข้อที่ 2 มีจานวน 4 ข้อ และโจทย์ปัญหาข้อที่ 3 มีจานวน 2 ข้อ รวม 10 ข้อ โดยเกมการเรียนรู้ในด่านที่ 1
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จัดอยู่ในขั้นตอนแรกของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางของโพลยาคือ ขั้นทาความเข้าใจปัญหา ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
โจทย์ปัญหาแต่ละข้อมีกี่ตัวแปร และมีตัวแปรอะไรบ้างที่เป็น Input และ Output

ภาพที่ 12 เกมการเรียนรู้ที่ 2
จากภาพที่ 12เกมการเรียนรู้ในด่านที่ 2 เป็นเกมจับคู่และมี 2 ด่านย่อยอยู่เกมการเรียนรู้ด่านที่ 2 โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
เกมการเรียนรู้ด่านที่ 2 ตอนที่ 1 และ เกมการเรียนรู้ด่านที่ 2 ตอนที่ 2 ซึ่งเกมการเรียนรู้ด่านที่ 2 จัดอยู่ในขั้นตอนที่ 2 ของ
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางของโพลยาคือ ขั้นวางแผนแก้ปัญหา โดยผู้เล่นจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาโดยเลือกวิธีการ ขั้นตอน
วิธี หรือรูปแบบที่จะใช้นาไปแก้ไขปัญหาได้

ภาพที่ 13 เกมการเรียนรู้ที่ 3
จากภาพที่ 13 เกมการเรียนรู้ด่านที่ 3 จัดอยู่ในขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางของ
โพลยาคือ ขั้นดาเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบ โดยในขณะที่ผู้เล่นวาดผังงานหรือพิมพ์ข้อความลงในสัญลักษณ์ของผังงานจะอยู่ใน
ขั้นดาเนินการตามแผน และเมื่อผู้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น ” ผู้เล่นจะอยู่ในขั้นตรวจสอบ กติกาในการผ่านเกมการเรียนรู้ด่านที่ 3 คือ ผู้เล่น
จะต้องวาดผังงานและพิมพ์ข้อความลงในสัญลักษณ์ของผังงานให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
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ภาพที่ 14 เกมการเรียนรู้ที่ 4
จากภาพที่ 14 เกมการเรียนรู้ด่านที่ 4 จัดอยู่ในขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางของ
โพลยาคือ ขั้นดาเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบ โดยในขณะที่ผู้เล่นเติมรหัสเทียมลงในช่องว่างจะอยู่ในขั้นดาเนินการตามแผน และ
เมื่อผู้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น ” ผู้เล่นจะอยู่ในขั้นตรวจสอบ กติกาในการผ่านเกมการเรียนรู้ด่านที่ 4 คือ ผู้เล่นจะต้องเติมรหัสเทียมลงใน
ช่องว่างให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
2. ผลการศึกษาคุณภาพของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม
ผู้วิจัยได้นาเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึม ที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพของเกมการเรียนรู้ จานวน 3 ท่าน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย ตัวอักษรและสีและ
ส่วนของเกมซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบ
อัลกอริทึม
รายการประเมิน
1. ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย
1.1 ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา
1.2 ความสอดคล้องของเสียงกับเนื้อหา
1.3 ความชัดเจนของภาพที่ใช้ประกอบเกม
1.4 ระดับความดังของเสียงและดนตรีประกอบ
1.5 ความชัดเจนของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบบทเรียน
รวม
2.ตัวอักษรและสี
2.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการนาเสนอ
2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการนาเสนอ
2.3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม
2.4 สีของพื้นหลังบทเรียน โดยภาพรวม
2.5 สีของภาพและกราฟิกโดยภาพรวม
รวม
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𝑿

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

4.67
4.33
4.67
4.33
3.67
4.33

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.62

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

4.33
4.33
4.67
4.67
4.67
4.53

1.15
0.58
0.58
0.58
0.58
0.64

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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รายการประเมิน

𝑿

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

3. ส่วนของเกม
3.1 มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเกม
3.2 เกมมีการตอบสนองอย่างเหมาะสมทันทีทันใด
3.3 การนาเสนอเนื้อหาในเกมช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้/จดจา
3.4 การนาเสนอเกมมีการออกแบบหน้าจอเหมาะสม
3.5 รูปแบบเกมมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3.6 สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้
3.7 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาเกมกับวัตถุประสงค์
3.8 ปริมาณของเนื้อหาของบทเรียนในเกม
3.9 ความชัดเจนของเนื้อหาบทเรียน
3.10 เกมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
รวม
รวมทั้งหมด

4.67
4.67
4.67
4.67
4.33
4.33
4.33
4.33
4.67
4.67
4.53
4.48

0.58
0.58
0.58
0.58
1.15
1.15
0.58
0.58
0.58
0.58
0.63
0.62

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึมพบว่า
คุณภาพโดยรวมของเกมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ( 𝑋= 4.48, S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาผลกา รประเมินคุณภาพในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี (𝑋= 4.33, S.D. = 0.62)ด้านตัวอักษรและสี ผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( 𝑋= 4.53, S.D. = 0.64) และ ด้านส่วนของเกม ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (𝑋=
4.53, S.D. = 0.63)
สรุปและอภิปรายผล
1. เกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึมสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5
ประกอบด้วยเกมจานวน 4 ด่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ เกมการเรียนรู้ในด่านที่ 1 เป็นเกมตอบคาถามซึ่งประกอบด้วยโจทย์ปัญหา 3
ข้อ โจทย์ปัญหาข้อที่ 1 มีจานวน 4 ข้อ โจทย์ปัญหาข้อที่ 2 มีจานวน 4 ข้อ และโจทย์ปัญหาข้อที่ 3 มีจานวน 2 ข้อ รวม 10 ข้อ โดย
เกมการเรียนรู้ในด่านที่ 1 จัดอยู่ในขั้นตอนแรกของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางของโพลยาคือ ขั้นทาความเข้าใจปัญหาเกมการ
เรียนรู้ในด่านที่ 2 เป็นเกมจับคู่และมี 2 ด่านย่อยอยู่เกมการเรียนรู้ด่านที่ 2 โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ เกมการเรียนรู้ด่านที่ 2 ตอนที่ 1
และ เกมการเรียนรู้ด่านที่ 2 ตอนที่ 2 สาหรับเกมการเรียนรู้ด่านที่ 2 ตอนที่ 1 จะเป็นการจับคู่โจทย์ปัญหากับขั้นตอนเกี่ยวกับการ
กระทา(Process) ผู้เล่นจะต้องจับคู่โจทย์ปัญหากับ Process โดยต้องเลือกว่าจะใช้ขั้นตอนเกี่ยวกับการกระทาใดในการแก้โจทย์ปัญหา
นั้น ส่วนเกมสาหรับการเรียนรู้ด่านที่ 2 ตอนที่ 2 เป็นการจับคู่ รูปแบบของผังงานและโจทย์ปัญหา โดยให้ผู้เล่นจับคู่ผังงานและโจทย์
ปัญหาที่มีความสัมพันธ์กันเกมการเรียนรู้ในด่านที่ 3 เป็นเกมลากวางโดยผู้เล่นจะต้องลากสัญลักษณ์ของผังงานลงในกรอบสีขาวเพื่อ
วาดผังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญห า โดยเกมการเรียนรู้ด่านที่ 3 จัดอยู่ในขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวทางของโพลยาคือ ขั้นดาเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบเกมการเรียนรู้ในด่านที่ 4 เป็นเกมประเภทเกมปริศนา
(Puzzle Game) โดยผู้เล่นจะต้องเติมรหัสเทียมลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับผังงานที่กาหนดให้ โดยเกมการเรียนรู้ด่านที่ 4 จัดอยู่ใน
ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางของโพลยาคือ ขั้นดาเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบ
2. ผลการประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึมพบว่าคุณภาพโดยรวม
ของเกมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ( 𝑋= 4.48, S.D. = 0.62) ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลในการพัฒนาเกมการเรียนรู้อย่าง
รอบด้าน อีกทั้งได้มีการพัฒนาเกมการเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนของ Addie model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่การวิเคราะห์ (A :
Analysis) การออกแบบ (D : Design) การพัฒนา (D : Development) การทดลองใช้ (I : Implementation) การประเมินผล (E :
Evaluation) (มนต์ชัย เทียนทอง ,2558) โดยเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการต่าง ๆ ว่าสามารถนาไปใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งได้มีการนาไป
ทดลองใช้กับนักเรียน(Try Out) ทาให้ได้ข้อมูลจากผู้ใช้เกมโดยตรงจากนั้นนาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับผู้ใช้เกมยิ่งขึ้น จึง
ทาให้เกมมีคุณภาพดีสอดคล้องกับงานวิจัยของโกวิทย์ ชนะเคน(2556) ที่พบว่าคุณภาพของเกมออนไลน์ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี และ
ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1)ควรมีภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความสนใจในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น
2) เกมการเรียนรู้ควรมีการพัฒนาในรูปแบบเกมการเรียนรู้บนเว็บ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ที่มีเครือข่าย
3) เกมการเรียนรู้ควรมีเก็บคะแนนของเกมการเรียนรู้ในแต่ละด่านและควรมีการจัดอันดับระหว่างผู้เรียนภายในห้อง ( Rank)
เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
4) แบบประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะแก้ปัญหาสาหรับการออกแบบอัลกอริทึมควรมีการประเมินเพิ่ม
เรื่อง ทักษะการแก้ปัญหา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ของนักศึกษา ในรายวิชา
นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อประเมินคุณภาพ การแต่ง นิทานที่ส่ง เสริม ความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐม วัย
ของนักศึกษา ตามองค์ประกอบการแต่งนิทาน โดยใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ประชากร ที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2558 จานวน 51 คน เนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษา ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ และ
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมและนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัด
การเรียนรู้ แบบประเมิน ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 และแบบประเมิน คุณภาพนิทานที่
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาโดยใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่
21
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่
21 ในภาพรวม ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ และความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .53 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้าน ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .53 และนักศึกษาสามารถแต่งนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับ
เด็กปฐมวัยโดยมีระดับคุณภาพนิทานเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.93 อยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ : นิทาน, ความเป็นพลเมืองไทย, การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the cognitive skills and innovation in the 21st century of
students in the course of storytelling and puppets for children. And to evaluate the quality tales that
promote citizenship Thailand for early childhood students with learning skill and innovation in the 21st
century. The population in this research, including early childhood education students enrolled in Year 2
Course. Tales and puppets for early childhood education in 2558 were 51. The content of this research
involves learning skills and innovation in the 21st century in three areas of Critical thinking and problem
solving, Communication and Collaboration, Creativity and innovation And stories that promote citizenship
Thailand. The tools used in this research include learning management plan, assessments can cognitive
skills and innovation in the 21st century and quality of tales that promotes citizenship Thailand for early
childhood students with learning skills and innovation in the 21st century. Analyze the data to average
standard deviation and percentage. The research found that after learning the skills and innovation of the
21st century, students were able to learn about that in the three areas of critical thinking and problem
solving, communication and collaboration and creativity and innovation at a high level with an average of
4.29, the standard deviation equal .53 by side with the most is creativity and innovation, with an average
of 4.51, the standard deviation equal .53 and students can compose tales that promote citizenship
Thailand for children with average quality storytelling percent 86.93 is a very good level.
Keywords: Tales , Citizenship Thailand , learning and Innovation in 21st Century
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บทนา
การศึกษาและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีลักษณะที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมด้วยผลกระทบจากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกๆมิติทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ฯลฯ ความรู้ใหม่ๆจึงเกิดขึ้น ตลอดเวลา
ดังนั้น การวางแผนเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน นักการศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้เพื่อ ใช้เป็นกรอบคิดในการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนในโลกแห่งอนาคต อย่างหลากหลาย หลายๆ
ท่านได้ เน้นประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเสนอ แนวคิด สาคัญของเป้าหมายทางการศึกษา คือ
การจัดการศึกษาควรมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้ 1. วิถีทางของการคิด ได้แก่ สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา การเรียนรู้และตัดสินใจ( Ways of Thinking. Creativity, Critical Thinking, Problem-solving, decisionMaking and Learning) 2. วิถีทางของการทางาน ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร และการร่วมมือ( Ways of Working.
Communication and Collaboration) 3. เครื่องมือสาหรับการทางาน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้านข้อมูล
(Tools for Working. Information and Communications Technology (ICT) and Information Literacy) และ
4. ทักษะสาหรับดารงชีวิตในโลกปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นพลเมือง ชีวิตและอาชีพ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(Skills for Living in the World. Citizenship, Life and Career, and Personal and Social Responsibility) ซึ่งหาก
การจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและสังคมในอนาคต ทั้งนี้
หัวใจของทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม วิจารณ์ พานิช (2555: 28-29) ได้
กล่าวถึงหลักการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตไว้อย่าง
น่าสนใจว่า ต้องมีการเรียนรู้แบบที่ผู้เรียนร่วมกันสร้างความรู้เอง คือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้และเรียนรู้เป็นทีม ซึ่ง
ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ ได้แก่ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2) การสื่อสารและการร่วมมือ และ 3)
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ
ปรัชญาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนา
นักศึกษาครูไว้ว่า เป็นการ“ผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชาสามารถ ดาเนินชีวิตด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นคนดี มีความคิด มีภูมิคุ้มกัน
สามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข” ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ทั้งในด้านพันธกิจ
ของการพัฒนานักศึกษาและนโยบายของรัฐบาลที่เร่งส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยและนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเติบโตไปเป็นพลเมือง
ไทย ที่ดี โดยที่
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเตรียมใช้นิทาน เป็นส่วนหนึ่งของการ ขยายผลค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยเชื่อว่าจะเป็น
ส่วนสาคัญที่ จะทาให้เด็กเข้าถึงหลักค่านิยม 12 ประการและสามารถส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยที่ดีให้แก่เด็ก
ได้มากขึ้น เนื่องจาก การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยผ่านสื่อนิทานเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพราะนิทานจะช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่ง
ต่างๆที่เป็นนามธรรมได้ดีมากกว่าตลอดจนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ จิราพร ปั้นทอง ( 2550: 38)
ที่กล่าวว่า นิทานเป็นตัวกระตุ้นนาให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม มีพฤติกรรมและเป็นที่ยอมรับอันจะนามาซึ่ง
ความสุขในการดาเนินชีวิต และสอดคล้องกับ ปราณี ปริยวาที ( 2551: 29) ที่กล่าวว่า นิทานมีคุณค่าและประโยชน์ คือ เป็น
วิธีการให้ความรู้ที่จะทาให้เด็กสนใจเรียนรู้ สามารถจดจาและกล้าแสดงออก ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กจากตัวแบบในนิทานที่เด็กประทับใจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนานักศึกษาโดยฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรายวิชานิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย โดยสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัยได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาในรายวิชานิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อประเมินคุณภาพ การแต่ง นิทานที่ส่ง เสริม ความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐม วัย ของนักศึกษา ตาม
องค์ประกอบการแต่งนิทานโดยใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
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วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชัน้ ปีท่ี 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา นิทานและ
หุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 จานวน 51 คน
2. แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็นการวิจยั เชิงทดลอง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที2่ 1 และแบบประเมินคุณภาพนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัย
4. การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ
4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องและกาหนดกรอบของเครื่องมือ
4.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทักษะ การเรียนรู้และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 รายวิชานิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย และความเป็นพลเมืองไทย(ค่านิยมหลัก 12 ประการ)
จากนั้นนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
ของแผนและนิยามเชิงปฏิบัติการ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
4.3 สร้างแบบ ประเมิน ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า จานวน 3 รายด้านได้แก่ ด้าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ และ
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมจานวน 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมินความสามารถ 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความสามารถทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความสามารถทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความสามารถทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความสามารถทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความสามารถทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ระดับน้อยที่สุด
จากนั้นนา เครื่องมือ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( Content Validity)
ปรับปรุงแก้ไขและได้ค่าIOC เท่ากับ 1.00
4.4 สร้างแบบ ประเมิน คุณภาพนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาตาม
องค์ประกอบการแต่งนิทาน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า จานวน 5 รายด้าน ได้แก่ แนวคิดหรือแก่นของเรื่อง
โครงเรื่อง ตัวละคร การใช้ภาษา และคติหรือข้อคิด ด้านละ 3 คะแนน รวมคะแนน 15 คะแนน โดยมี ระดับคุณภาพคิดเป็น
ร้อยละ ดังนี้
86.00 – 100 นิทานมีคุณภาพระดับดีมาก
80.00 – 85.99 นิทานมีคุณภาพระดับดี
76.00 – 79.99 นิทานมีคุณภาพระดับปานกลาง
70.00 – 75.99 นิทานมีคุณภาพระดับพอใช้
ต่ากว่า 70.00 นิทานมีคุณภาพระดับปรับปรุง
จากนั้นนา เครื่องมือ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( Content Validity)
ปรับปรุงแก้ไขและได้ค่าIOC เท่ากับ 1.00
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5. การรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ และเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม – มีนาคม
2559 โดยเริ่มจากการดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
ตลอดจนนิทาน และการส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย(ค่านิยม 12 ประการ) จนถึงนักศึกษาสร้าง นิทานที่ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัย จากนั้น นาข้อมูล นิทาน ที่ได้ไปวิเคราะห์ และให้นักศึกษาประเมินความสามารถ ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทาโดยวิเคราะห์แบบประเมินความสามารถทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 โดยหา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์แบบประเมิน คุณภาพนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย สาหรับเด็ก
ปฐมวัยของนักศึกษา โดยหาค่าร้อยละ ตามลาดับ
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ผลการวิจัย
การวิเคราะห์นิทานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยให้แก่เด็กปฐมวัยโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก และ
สามารถสร้างนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัยตามองค์ประกอบการแต่งนิทาน มีระดับคุณภาพนิทาน
อยู่ในระดับดีมาก โดยนาเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน รายละเอียดมีดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ แบบประเมินความสามารถ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ผลการวิจัยสรุป
ความสามารถทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความสามารถทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษา
X

หัวข้อ

S.D.

ระดับ

การสื่อสารและการร่วมมือ
4.22
.46
มาก
1. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้น
2. สามารถฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทางานร่วมกับเพื่อน
4.27
.56
มาก
3. ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันของเพื่อนได้
4.41
.60
มาก
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.24
.51
มาก
5. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.31
.46
มาก
เฉลี่ยตามรายด้าน
4.29
.51
มาก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา
3.86
.40
มาก
6. สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
7. สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ย่อยๆในนิทานว่ามีความเชื่อมโยงกันจน
4.22
.58
มาก
เกิดเป็นแนวคิดหลักของเรื่อง
8. สามารถประเมินทางเลือกเพื่อใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
3.86
.53
มาก
9. สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยหลักเหตุและผล
4.14
.60
มาก
10. สามารถคิดวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนมากขึ้น
4.27
.60
มาก
เฉลี่ยตามรายด้าน
4.07
.54
มาก
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4.31
.54
มาก
11. สามารถคิดตัดสินใจในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆได้
12. สามารถสร้างผลงานชิ้นใหม่ๆด้วยตนเอง
4.41
.53
มาก
13. สามารถสร้างผลงานนิทานที่ร่วมกันแต่งขึ้นใหม่กับเพื่อน
4.63
.52
มากที่สุด
14. สามารถ นาเสนองานนิทานหรือแสดงนิทานประกอบหุ่นกับเด็ก
4.53
.54
มากที่สุด
ปฐมวัยได้อย่างมั่นใจ
4.65
.52
มากที่สุด
15. การเรียนรู้ที่หลากหลายและได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถช่วยต่อยอด
การคิดชิ้นงานใหม่ๆได้
4.51
.53
มากที่สุด
เฉลี่ยตามรายด้าน
4.29
.53
มาก
เฉลี่ยรวม
จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ทักษะ การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21
เฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เท่ากับ .53 อยู่ในระดับ มาก สามารถ
เรียงลาดับหัวข้อ ตามรายด้าน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ความสามารถในการใช้ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาด้านทีม่ ากที่สุด คือ ด้านความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม คิดเป็น
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ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 รองลงมาคือ การสื่อสารและการร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 และ
สุดท้ายคือ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัย ตามองค์ประกอบนิทาน ของ
นักศึกษาโดยใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21 มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.93 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
ปรากฏตามตารางที่ 2 ดังนี้
องค์ประกอบของการแต่งนิทาน
1. แนวคิดหรือแก่นของเรื่อง
2. โครงเรื่อง
3. ตัวละคร
4. การใช้ภาษา
5. คติหรือข้อคิด
เฉลี่ยรวม

ร้อยละ
86.67
80.67
93.33
80.67
93.33
86.93

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาโดยใช้ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในศตวรรษที
21่ ตามองค์ประกอบ
ของการแต่นิงทาน
จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถสร้างนิทานได้อย่างมีคุณภาพตามองค์ประกอบของการแต่งนิทาน โดยองค์ประกอบด้านที่มีระดับคุณภาพดี
มากมี 3 ด้านเรียงตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวละคร และคติหรือข้อคิดซึ่งมีคะแนนเท่ากันคือ ร้อยละ 93.33
รองลงมาคือ แนวคิดหรือแก่นของเรื่องมีคะแนนร้อยละ 86.67 ส่วนองค์ประกอบด้านที่มีระดับคุณภาพดี มี 2 ด้าน ได้แก่
โครงเรื่องและการใช้ภาษา ซึ่งมีคะแนนเท่ากันคือ ร้อยละ 80.67
วิจารณ์
ผลการศึกษางานวิจัย นาเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. นักศึกษามีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ และความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .53 อยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ปัจจัยสนับสนุนที่ทาให้ นักศึกษามีความสามารถในการใช้ ทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการจัด
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมและ เปิดโอกาส ให้ ผู้เรียนทุกคน ได้ใช้ความสามารถของตนเองตาม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที2่ 1 อย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่องในลักษณะการทากิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต้องฝึกใช้ภาษาที่ สามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกิดการสื่อสารและการร่วมมือที่
ดีซึ่งมีระดับความ สามารถ ในระดับมากทาให้ นักศึกษา เกิด การพัฒนากระบวนการ คิด ประกอบกับการที่นักศึกษาได้ศึกษา
ตัวอย่างเนื้อหานิทานจากสานักพิมพ์ต่างๆร่วมกัน ทาให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ เหตุและปัจจัยที่ส่งผล ต่อตัวละคร
รู้จักประเมินทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลส่งผลต่อ ความสามารถในการใช้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา กล้าคิดที่จะสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่และร่วมกันสร้างความรู้เองขึ้น นอกจากนี้ การที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
และมีโอกาสนาเสนอผลงานจนได้รับความชื่นชมจากผู้ฟัง(เด็ก)ทาให้นักศึกษามีความมั่นใจและพึงพอใจในผลงานที่ร่วมกัน
สร้างมากขึ้นส่งผลต่อความ สามารถ ในด้านนี้โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555:
28-29) ที่ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับหลักการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตว่า ต้องมีการเรียนรู้แบบที่ผู้เรียนเรียนร่วมกัน คือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้และเรียนรู้เป็นทีม และ
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรีประภา เหล่าโชคชัยกุล (2557: บทคัดย่อ) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลของการตรวจสอบแบบ
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เพื่อนช่วยเพื่อนในกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นปร
ะถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พบว่า กระบวนการตรวจสอบแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทาให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม มีความกระตือรือร้นเกิดพัฒนาการในการคิดและค้นหาคาตอบ โดยเพื่อนที่มีความสามารถให้ความช่วยเหลือ
หรือชี้แนะแนวทาง อีกทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทาให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน
ทั้งนี้ลักษณะ
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ร่วมกันศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ นิทาน และการส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย
อย่างบูรณาการ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็นตัวอย่างจากเอกสารและสังเกตจากสถานการณ์จริง
3. มีโอกาสฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมที่สอดคล้องกับรายวิชา ด้วยบรรยากาศการเรียนที่เป็นกัลยาณมิตร
4. สร้างสรรค์ผลงาน(นิทาน) โดยผ่านการปรับเปลี่ยนแก้ไขจนได้ผลงาน และนาไปใช้จริงโดยได้รับแรงเสริมและ
ข้อมูลย้อนกลับที่ดี
5. ประเมินผลงานร่วมกัน
2. คุณภาพการแต่งนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาตามองค์ประกอบการแต่ง
นิทานโดยใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 มีระดับคุณภาพเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.93 อยู่ในระดับดีมาก
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
องค์ประกอบของการแต่งนิทานและเนื้อหาของนิทานในงานวิจัยนี้ มีจุดเน้นในเรื่องการ ส่งเสริมการเป็นพลเมือง
ไทย(ค่านิยม 12 ประการ) ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว พบเห็นได้ในชีวิตประจาวัน และมีการกาหนดข้อคิดหรือจุดประสงค์การแต่งไว้
แล้วอย่างชัดเจนว่าจะส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยใน ด้านอะไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายในการอ่าน ทาให้นักศึกษามีกรอบ
แนวคิดที่ชัดเจนและไม่หลงประเด็น ทาให้ผลคะแนนเมื่อคิดเป็นร้อยละพบว่า มีค่าร้อยละ 86.93 อยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไร
ก็ตามผลจากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของนิทาน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงเรื่องและการใช้ภาษายังอยู่ในระดับที่ต่าที่สุด คือ
ร้อยละ 80.67 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการแต่งนิทานยังมีน้อยและยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอโดยเฉพาะ
การใช้ภาษา ซึ่งในการแต่งนิทานนั้น ภาษาและสานวนที่ใช้ ควรใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ต้องแปลซ้าอีกครั้งหนึ่ง หลีกเลี่ยงคาศัพท์
ยากๆ หรือคาศัพท์วิชาการ ใช้ประโยคสั้นๆ กะทัดรัด อ่านได้ความง่าย ชัดเจนไม่ซับซ้อน เด็กเล็กใช้คาและประโยคซ้าๆกันให้
มาก เพื่อส่งเสริมความจาโดยได้ให้เห็นบ่อยๆ ได้ฟังบ่อยๆ จะจดจาได้เอง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550).
ดังนั้น นักแต่งนิทานจึงต้องอาศัยประสบการณ์จากการอ่านและทดลองแต่งนิทานให้มากขึ้นจึงจะทาให้เนื้อความมีการใช้ภาษา
ที่เหมาะสมและดาเนินเรื่องได้อย่างน่าสนใจ
สรุปผล
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักศึกษามีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ และความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.29 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .53
2. นักศึกษาสามารถแต่งนิทานที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย สาหรับเด็กปฐมวัย โดยมีระดับคุณภาพนิทานเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 86.93 อยู่ในระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษา โดยเน้นทักษะการ จัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เป็นรายด้านอย่างเฉพาะเจาะจง กับ
การสร้างนวัตกรรมในรูปแบบอื่นๆที่สอดคล้องกัน
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2. ควร ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ จะได้ผลการวิจัย เชิง ลึกและสามารถนาไปปรับปรุงและการพัฒนาทักษะการจัด
การเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (STEM) เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
Development of Analytical Thinking Ability and Attitudes towards STEM of
Grade-10 Students through Activities in Science Technology Engineering and
Mathematics (STEM Education) on the Properties of Elements and
Compounds Topic
ชัยพร มิตรพิทักษ์ และบุญนาค สุขุมเมฆ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Email: chaiyaporn@Horwang.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในเนื้อหาเรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยใน ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหอวัง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ห้ องเรียน 49 คน โดยเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้ว ย แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินเจตคติต่อ สะเต็ม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ บันทึกหลังการสอน และ
อนุทินสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียน สถิติพื้นฐานที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One
Sample t-test ทําให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสามารถนําความรู้จาก
ศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้นักเรียน
ร้อยละ 82 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม นอกจากนั้นนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ และคะแนนเจตคติต่อสะเต็มภายหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 การจัดกิจกรรม STEM เริ่มด้วยการให้ความรู้แก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้จนผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง หลังจากนั้นครูสร้างสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน และให้นักเรียนทําการแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมชิ้นงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
จากการ บูรณาการความรู้ STEM
คาสาคัญ: กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, เจตคติต่อ
สะเต็ม
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Abstract
The purpose of this research is to develop the analytical thinking abilities and
attitudes towards ‘STEM’ of grade-10 students through Science, Technology, Engineering
and Mathematics (STEM) activities integrated with a problem-based learning in the study
topic of “The Properties of Elements and Compounds. The sample used in this study
consisted of grade-10 students attending in the second semester of academic year 2016,
Horwang school, Bangkok, for one classroom of 49 students. The research tools consisted of
an analytical thinking ability test, an attitudes test in STEM, classroom observations, and
student reflective journals. The statistics used for analyzing data were mean, percent,
standard deviation, One Samples t-test. The results indicated that STEM learning activities
successfully helped to develop student’s analytical thinking abilities and attitudes towards
STEM. Consequently, the students realized the importance of science learning and, are able
to integrate various fields in order to solve further problems and to create innovations used
to solve the real life problems. About 82 % of the students showed higher analytical
thinking ability scores above the prescribed criterion of 70 % of the full score. Besides, the
students’ scores and the attitudes towards STEM after learning are higher than those before
learning at the confident level of 0.01. The STEM activities started with offering knowledge
to students through an inquiry-based process until they could able to construct knowledge
on their own. After that, teacher created some real problem situations in daily life and
allowed students to solve those problems and create the useful innovative products by
integration of STEM knowledge.
Keywords: Activities in science technology engineering and mathematics, Analytical thinking abilities,
attitudes to STEM
บทนา
ในยุคปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจําเป็นที่แต่
ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย
จากกระแสโลก โดยปัจจัยสําคัญที่จะเผชิญการเปลี่ ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว คือคุณภาพของคน ดังนั้นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทํา
ให้ศักยภาพที่มีอ ยู่ในตัวคนได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มที่ทํา ให้เป็น คนที่รู้จัก คิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ ปัญหา มีความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
พึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็น สุข (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556; รักษพล ธนานุวงศ์, 2556; อภิสิทธิ์ ธงไชย
และคณะ, 2555)
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รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิชาการส่วนใหญ่ พบว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยมีปัญหา
หลายประการที่ทําให้การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนไม่ประสบผลสําเร็จ อาจสรุปได้ดังนี้ ผู้สอนจํานวนมากยังใช้
วิธีสอนแบบยึดผู้สอนเป็ นศูนย์กลาง ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้นการสอนเนื้อหา ส่งเสริมการท่องจํามากกว่ามุ่งให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนจํานวนมากคิดไม่เป็น ขาดความเข้าใจถ่องแท้ ทําให้เกิด
ความเบื่อหน่ายต่อการเรียน การเรียนจึง มีลักษณะเป็นทางผ่า นไปสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น (กรมวิชาการ, 2542;
วิชัย วงษ์ใหญ่, 2542; รุ่ง แก้วแดง, 2543) ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนรวมของทุกวิชาในการสอบ PISA ที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กไทยยังจัดว่าต่ํามาก โดยอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 3 จากล่างสุดโดยอยู่ที่อันดับ 44 จากประเทศที่ร่วมสอบทั้งหมด
55 ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการประเมิน PISA 3 ครั้งที่ผ่านมา (พ.ศ. 2546-2552) พบว่า ระดับคะแนน
ทั้งด้านคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ของไทยไม่พัฒนา อีกทั้งยังอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่ามาตรฐานระดับนานาชาติ และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบมาตรฐานทั้ง PISA และ TIMSS ครั้งล่าสุดพบว่าไทยต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (สํานักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2555)
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา (กนป.) ได้
กําหนดค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาไว้จํานวน 4 เป้าหมายด้วยกัน คือ 1) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ
50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่ มขึ้นไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment หรือ PISA) 2) คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ 10 ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ 50 3) คน
ไทยใฝ่ดีมี คุณธรรมพื้ นฐาน มีจิ ตสํานึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิต สาธารณะ มี วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 4) คนไทย คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ โดยมีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 2555-2559:
31) และจากผลการวิเคราะห์ความสามารถของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2, 3 และ 4 จากคะแนน O-NET ในระหว่างปีการศึกษา
2550-2552 สรุปได้ว่า คะแนน O-NET ในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปลายช่วงชั้น ที่ 2,
3 และ 4 ยังไม่น่าพอใจ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2552: 11) ดังนั้น จึงควรหาทางสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการใน
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน
การเตรียมผู้เรียนในวันนี้ให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนสามารถดํารงชีวิตในสังคม
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต มีการตื่นตัว
และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพ จึงเป็นกลยุทธ์
ของการพั ฒนาชาติ แ นวทางหนึ่ ง สํา หรั บ การจัด การศึ ก ษารู ป แบบบู ร ณาการที่ เ น้ นให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ วิ ชาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน หรือเรียกว่า STEM Education ซึ่งเป็นหลักสูตรเชิง
สหวิทยาการโดยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีการบรูณาการและยึดปัญหาเป็นฐาน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาในโลกที่เป็นจริง และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันได้ เน้นทักษะการคิดและการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและ
มัลติมีเดีย สําหรับการวัดผลประเมินผลจะเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
(สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556)
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักถึงสภาพการจัดหลักสูตรเชิงสหวิทยาการโดยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณา
การด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ นักเรียนพัฒนาความคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนด้วยกิจกรรม STEM ในเนื้อหา เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และนําความรู้ในด้าน วิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาบูรณาการในการแก้ปัญหา ในการเรียนเรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ซึ่งเนื้อหาที่เรียนนี้นับเป็นความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ที่จะต้องนําการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะรายวิชาเคมี ซึ่งนักเรียนต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุต่างๆ เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้ความสนุกสนาน เกิดแรงจูงใจ ที่ จะเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
STEM อันจะเป็นหนทางหนึ่ง ที่ช่วยแก้ปัญหาทางด้านผลการเรียนวิทยาศาสตร์ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาต นเองและสังคม
การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมีความรู้ ทักษะ และมีเจตคติต่อ STEM ที่ดี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเหล่านั้น
สามารถดํารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ และตื่นตัวที่จะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีใน
อนาคต รวมถึงยังไม่มีรายงานการวิจัยด้าน STEM เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ในวิชาเคมีดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education และน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เป็นการประกันคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน และ
หลังการจัดการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในเนื้อหา
เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการจัด การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หมายถึง การบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) โดยการดําเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning, PBL) ทั้งนี้ได้นําจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการ
สอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หมายถึงการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ใหม่จาก การใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานตามกรอบ แนวคิด ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 2) ขั้นสํารวจปัญหา 3) ขั้นนิยามว่า เรารู้
อะไร เราจําเป็นต้องรู้อะไร และแนวคิดของเรา 4) ขั้นกําหนดปัญหา 5) ขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 6) ขั้น
การหาคําตอบที่เป็นไปได้ 7) ขั้นการประเมินค่าของข้อมูล 8) ขั้นการแสดงคําตอบและการประเมินผลงาน 9) ขั้นตรวจสอบ
ปัญหาเพื่อขยายการเรียนรู้
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่องราว
หรือเนื้อเรื่องต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสําคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการ
อะไร การวิเคราะห์แบ่งแยกย่อยออกเป็น 3 อย่าง ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ความสําคัญ 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ
3) การวิเคราะห์หลักการ
4. เจตคติต่อสะเต็ม หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อ และความรู้สึกนึกคิด ของนักเรียนที่เกิดจากผลของสะเต็มทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และผลนั้นมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งเจตคติต่อสะเต็มแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ
ดังนี้ 1) ด้านวิชาวิทยาศาสตร์กับการดําเนินชีวิต 2) ด้านกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม STEM ในการจัดการ
เรียนการสอน 3) ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ 4) ด้านแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
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5. เกณฑ์การผ่าน หมายถึง ข้อกําหนดที่แสดงถึงเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเจตคติ ต่อวิทยาศาสตร์ มีเกณฑ์ดังนี้ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้าน คือ การวิเคราะห์ความสําคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์หลักการ สูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วย
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc taggart มาเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยและ
ใช้แผนการวิจัยตามวงจร PAOR (Plan – Act – Observe – Reflect)
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนหอวัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 49 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อสะเต็ม
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเคมี ในหัวข้อ
เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 4 แผน ใช้เวลาสอนทั้งสิ้น 12 คาบ คาบละ 50 นาที
และกิจกรรม STEM นอกเวลาเรียนโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการทดลอง ได้แก่ ใบงานประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) อนุทินสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกการสัมภาษณ์
นักเรียน แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม/ชิ้นงาน ใบงานประกอบการทํากิจกรรม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในแต่ละ
กิจกรรม เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 28 ข้อ แบบประเมินเจตคติต่อสะเต็ม จํานวน 22 ข้อ
4.3 เครื่องมือในการประเมินผลการทดลอง ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 28 ข้อ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง
0.31-0.63 มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ ระหว่าง 0.25-0.50 และค่าความเชื่อมั่น 0.73 และ แบบประเมินเจตคติต่อสะเต็ม
จํานวน 22 ข้อ โดยลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) มี
ตัวเลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีรายละเอียดดังนี้
5.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัด การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจํานวน 4 แผน ได้แก่เรื่อง
สมบัติของธาตุและสารประกอบตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู่ ธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี
5.2 การทดสอบหลังเรียนในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
5.3 การทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประเมินเจตคติต่อสะเต็ม
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการเก็บข้อมูลในด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ พฤติกรรมการสอนของครู จากสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสะท้อนผลการทดลอง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครัง้ นี้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยใช้
ข้อมูลระหว่างการดําเนินการปฏิบตั ิการในชั้นเรียน และเมื่อสิ้นสุดการวิจัยดังนี้
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนําคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรี ยนในแต่ละกิจกรรม หาค่า
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่ อ ดู ผ ลการพั ฒ นา และเมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง นํ า ผลการทดสอบจาก
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และประเมินเจตคติต่อสะเต็มมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที (t-test) แล้วแปลผล
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนําข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู ,
พฤติกรรมนักเรียนที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมในระหว่างการทดลอง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขตลอดช่วงของการทดลอง โดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) นําเสนอเป็นความเรียง
ผลการวิจัย
1. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ( STEM)
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนสามารถนําความรู้จากวิชาเคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
มาบูรณาการกับสหวิชาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม (STEM) ทําให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ปัญหา และวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการทํางานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก่อนการทํา
กิจกรรม STEM ผู้วิจัยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทําให้ผู้เรียนสามารถสรุปแนวคิดสําคัญได้ด้วย
ตนเองจนสามารถนําความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตรวมถึงการสร้างสรรค์ชิ้นงาน นักเรียนได้นําความรู้ด้านเทคโนโลยี
เพื่อทําให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เลือกวัสดุที่เหมาะสม แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
และพัฒนาวิธีการสร้างที่เป็นไปได้ เพื่อประกอบกันเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ ด้านคณิตศาสตร์มุ่งเน้นการคํานวณเชิงตัวเลข รูปร่าง
รูปทรง การคุมค่าต่อการผลิตชิ้นงาน ซึ่งการบูรณาการแบบสหวิชาจะนําไปสู่การคิดวิเคราะห์ขั้นสูงได้ (Lou และคณะ, 2010)
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน และแต่ละแผน ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการ
สะท้อนผลการดําเนินกิจกรรม ทําให้สามารถทราบปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น แล้วทําการปรับแก้ไข และพัฒนาวิธีจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทําให้สามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
การทดสอบ

คะแนนเต็ม คะแนนผ่าน
เกณฑ์
28
> 20

จํานวนนักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์
จํานวน (คน)
ร้อยละ
0
0
40
81.63

ผลการทดสอบ
S.D.
ˉx
8.87
2.16
21.40
2.41

t

ก่อนเรียน
41.91
หลังเรียน
*มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในตารางที่ 1 พบว่า ในการทําแบบทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน
จากคะแนนเต็ม 28 คะแนน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.16 ซึ่งไม่มีนักเรียนคนใด
คะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และเมื่อเปรียบเทียบกับการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนพบว่ามีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 21.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.41 มีจํานวนนักเรียน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 81.63 ของนักเรียน
ทั้งหมดที่มี คะแนนสูงกว่าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ 0.01 เนื่องจากการจั ดกิจ กรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริม ให้นักเรียนใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยขอบเขตของการสร้างสรรค์ชิ้นงานถูกกํา หนดขึ้น
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ในรูปแบบของการใช้ปัญหาเป็นฐาน เช่น จากการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมบัติของธาตุตามคาบ ทําให้ทราบ
แนวโน้มทางกายภาพ เช่น จุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเป็นกรดเป็นเบส และการนําไฟฟ้าของสารประกอบคลอไรด์และ
ออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และ 3 โดยครูกําหนดสถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน คือ กระป๋องน้ําอัดลมหรืออลูมิเนียม
ฟอยล์ที่ใช้ห่ออาหารซึ่งผลิตมาจากโลหะอลูมิเนียมทีถ่ ูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ให้นักเรียนออกแบบการประดิษฐ์แบตเตอรีจาก
โลหะอลูมิเนียมซึ่งเป็นธาตุในกลุ่ม เรพรีเซนเททีฟ และเลือกสารละลายจากการทดลองมาใช้ประโยชน์ และทําให้เกิดมลพิษ
น้อยที่สุด นัก เรีย นแต่กลุ่ มช่ว ยกัน ระดมสมองว่า ต้องทําอย่างไรบ้าง ในการหาคําตอบของปัญหาที่ค รูกํ าหนดขึ้น จาก
สถานการณ์ ที่ พ บเห็ น ในชี วิ ต ประจํ า วั น จากนั้ น นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ค้ น คว้ า มาจากแหล่ งเรี ย นรู้ ต่ า งๆ
บนอินเทอร์เน็ต นํามาออกแบบชิ้นงานผ่านใบงานประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สู่การ
เรียนรู้แบบ STEM เรื่อง การผลิตแบตเตอรีจากอลูมิเนียม-อากาศ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1. ผลงานการประดิษฐ์แบตเตอรี อลูมิเนียม-อากาศ
ครูเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับนักเรียนโดยผ่านโปรแกรมไลน์บนมือถือ เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อให้
คําปรึกษาทั้ งในและนอกเวลาเรียน ในการประดิษฐ์ นักเรียนจะต้องคํานึง ถึงการออกแบบ การเลือกวัสดุ การหาซื้อวัสดุ
การคํานวณปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ โดยพิจารณาความคุ้มค่า และประสิทธิผลของชิ้นงาน
ตัวอย่างแนวทางหนึ่งของนักเรียนในการออกแบบการผลิตแบตเตอรีจากอลู มิเนียม-อากาศ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
STEM
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์
ส ม บั ติ ข อ ง ธ า ตุ แ ล ะ การแก้ปัญหา การปรับปรุง การออกแบบชิ้ น ส่ ว นของ คํ า น ว ณ ป ริ ม า ณ ส า ร ที่
สารประกอบตามคาบ
และการพัฒนาชิ้นงาน
วัสดุ รูปแบบการใช้งาน
ต้องการใช้ หาวัสดุที่มีราคา
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ถูกนํามาประยุกต์ ใช้ การ
ออกแบบรูปทรงเรขาคณิต
จากการศึกษาพบว่านักเรียนแก้ไขปัญหาโดยการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ และห้องสมุด เพื่อนําไปสู่แนวทางในการบรรลุเป้าหมาย เมื่อนักเรียนได้ข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วจึงนํามา
วิเคราะห์ว่าประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ และมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่กําลังศึกษาหาคําตอบ
อย่างไร ดังตัวอย่างแผนภาพแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลักการ วิเคราะห์ความสําคัญ
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัย พัชรี อินทปัญญา (2558) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยกิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานช่ ว ยพั ฒ นา
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจากเน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ทํา
ให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ทฤษฎี และสามารถนําความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มาแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมได้

รูปที่ 2. แผนภาพความสัมพันธ์การออกแบบการประดิษฐ์แบตเตอรี อลูมิเนียม-อากาศ
3. ผลการประเมินเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียน
การประเมิน

ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม

110

คะแนนผ่านเกณฑ์

>77

จํานวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
จํานวน(คน)
ร้อยละ
3
6.12
49
100

ผลการสอบ
ˉx
64.20
100.85

S.D
5.89
4.50

t

45.64

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์การประเมินเจตคติต่อสะเต็มในตารางที่ 2 พบว่าการประเมินเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนจาก
คะแนนเต็ม 110 คะแนน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 64.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.89 มีจํานวนนักเรียน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.12 ของนักเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมิน
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.50 มี
จํานวนนักเรียน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจาก
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเจตคติต่ อ สะเต็ม หลังการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ที่ตั้งไว้ เพราะในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีได้อย่างชัดเจน และสามารถนํา ความรู้ที่
ได้ ไปประยุกต์ใช้งานต่อได้ในชีวิตประจําวัน ดังคํากล่าวของนักเรียนในใบสะท้อนการเรียนรู้ว่า “ได้ทําบางสิ่งที่การอธิบาย
อย่างเดียวอาจไม่เห็นภาพ แต่การลงมือทํา หรือทดลอง ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีรูปธรรม”และการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย
กิจกรรม STEM ทําให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นโดยไม่ใช่การท่องจําความรู้จากหนังสือ หรือที่ครูบอกอย่างเดียว แต่เป็นการนํา
สมบัติของธาตุและสารประกอบมาใช้ในชีวิตจริง และเป็นสิ่งใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้อยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
เพราะรู้สึกสนุก ตื้นเต้น ท้าทาย และเกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อสะเต็มอีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lou และคณะ (2010) จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาในการบูรณาการ
ความรู้ด้าน STEM ผลจากการศึกษาการจัดกิจกรรมช่วยชี้นําให้นักเรียนก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นจนสําเร็จภารกิจที่ตั้งไว้ และทํา
ให้เกิดการสร้างประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างมีความหมายจากการบูรณาการความรู้ด้าน STEM และสามารถช่วยสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ด้าน STEM ของนักเรียนได้
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สรุปและอภิปรายผล
1. นักเรียนร้อยละ 81.63 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 21.40 จากคะแนนเต็ม 28 และมีสว่ นเบี่ยงมาตรฐาน 2.41 และมีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. คะแนนเจตคติต่อสะเต็มสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. การพั ฒ นาความสามารถในการคิ ดวิ เ คราะห์ ด้ วยกิ จกรรมวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนได้เนื่องจาก
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มทําให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ความสําคัญ การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการ
คิ ด วิ เ คราะห์ ห ลั ก การ ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น รวมถึ งการบู ร ณาสหวิ ชาคื อ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพื่อสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ในแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน และสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
และที่สําคัญที่สุดคือ นักเรียนได้นําความรู้เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ที่เนื้อหาแต่เดิมเน้นการท่องจําเปลี่ยนมาเป็น
การใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลให้เกิดความรู้และทักษะกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนและคงทนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) โดย
การดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบปั ญ หาเป็ น ฐาน สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วิ ชา
วิทยาศาสตร์เรื่องอื่นๆ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการงานอาชีพ เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรม STEM นี้สามารถใช้ร่วมกับ
รูปแบบการจัดการเรียนอื่นๆ ได้ เช่น การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน แต่อย่างไรก็ตามการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ
โครงการ ที่นํามาใช้ควรจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเป็นการทําให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของ
การเรียน ทั้งยังเป็นการท้าทายเพื่อนําเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแก้ไขปัญหา หรือทําโครงการให้เป็นผลสําเร็จ
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การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Development of Teaching and Learning Decimal fraction for
Matayomsuksa 1 Students, Suan Sunandha Rajabhat University
Demonstration School
น้าผึ้ง ชูเลิศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
e-mail: nampung.ch@ssru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เรื่ อ ง การเขี ย นเศษส่ ว นในรู ป ทศนิ ย ม ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สวนสุนัน ทา จานวน 35 คน โดยใช้วิธีก ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด ประกอบไปด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบจานวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32 ถึง 0.78
และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.41ถึง 0.87ค่า ความเชื่อ มั่น ทั้งฉบับ เท่า กับ 0.732 สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์
ข้อมูลได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม เป็น ไปตามเกณฑ์ 70/70 โดยมีค่า ประสิท ธิภ าพ
74.90/78.35
คาสาคัญ: พัฒนาการเรียนการสอน , คณิตศาสตร์ , การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
Abstract
The objectives of this study were: to develop teaching-learning Decimal fraction for
Matayomsuksa1 (grade 7) students in order to achieve the criterion of 70/70. The samples of 35, being
selected by a cluster sampling method, were students who studying in Matayomsuksa1 at
SuanSunandhaRajabhat University Demonstration School. The instrument were ; the developed computer
assisted instruction lesson in mathematic on the Decimal fraction and 20-item multiple choice test, having
the difficulty index between 0.32 and 0.78, the discrimination index between 0.41 and 0.87, and reliability
at 0.732 The collected data were statistically analyzed by using mean and standard deviation. It was
found that: the efficiency of teaching and learning Decimal fraction forMatayomsuksa 1 students was
74.90/78.35
Keywords: development of teaching and learning , Mathematics,Decimal fraction
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บทนา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการ และเหตุผล คณิตศาสตร์ฝึกให้คิดเป็นระบบ ระเบียบ และ
เป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ล้วนแต่อาศัยหลั กการของคณิตศาสตร์
ทั้งสิ้ น และมี ค วามสัม พัน ธ์กับ ชีวิ ตประจ าวั นของมนุษ ย์อย่ างไม่ สามารถหลี กเลี่ย งได้ (ยุพิ น พิ พิธ กุล 2537 :1) หลัก สูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ต้องการให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอ สามารถนา
ความรู้และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็น ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนาไปเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ นาไปสู่การเรียนรู้สาระอื่นๆ และการเรียนในระดับสูง คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาคนให้คิดอย่างมีเหตุผล
มีระเบียบ มีขั้นตอนในการคิด และยังช่วยเสริมคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตอื่นๆ
การสอนคณิตศาสตร์นั้นจะสอนให้นัก เรียนสนุกสนานหรือจะทาให้นักเรีย นมีความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรีย น
คณิตศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการสอนของครูและตัวครูผู้สอนนั่นเอง วิธีการสอนนั้นมีหลายรูปแบบ นอกจากวิธีสอนแล้ว
ครูผู้สอนยังสามารถนาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์หรือเครื่องมือมาช่วยได้อย่างมากมาย เพื่อทาให้ผู้สอนประสบผลสาเร็จใน
การสอน และนักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งในปัจจุบันสื่อมี
อิท ธิพ ลสู งในการช่ ว ยกระตุ้น ให้ผู้ เรี ย นกลายเป็ นผู้ แสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง ดั งนั้ น ในการคัด เลื อกสื่ อการเรี ย นรู้ มาใช้
ประกอบการเรียน การสอนควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและสื่ออื่นๆ เนื่องจากช่วยให้การ
เรียนการสอนมีคุณค่า น่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้อย่างแจ่มแจ้ง บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน ประหยัดเวลาใน
การสอน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เรียนจากง่ายไปยาก ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิด
ประสบการณ์หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน
จากความสาคัญของการเรียนคณิตศาสตร์และปัญหาที่พบทาให้ผู้วิจัยสนใจ พัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การเขียน
เศษส่วนในรูปทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับครูผู้สอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สร้างกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 145 คน ดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม (cluster sampling) จานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งประกอบไปด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ
เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยม โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
1.1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาพุ ท ธศั ก ราช 2554 (ปรั บ ปรุ ง 2557) โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุนัน ทา คู่มือ การสอนคณิต ศาสตร์ เกี่ยวกับเนื้อหา และตัวชี้วัด เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยม
1.2 ศึกษาตาราเกี่ยวกับหลักการสอน วิธีการสอน ทักษะการสอนสื่อการเรีย นการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือแบบเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิเคราะห์หลักสูตรจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว
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1.4 จัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมที่จานวน 6 แผน จานวน 7 คาบ ที่
สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด
1.5 นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองตามหัวข้อต่อไปนี้
1.5.1 ด้านภาพ
1.5.2 ด้านเสียง
1.5.3 ด้านการออกแบบละการนาเสนอ
1.5.4 ด้านการใช้ภาษา
1.5.5 ด้านเนื้อหา
จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
ของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ า กั บ 4.35 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ
0.56 โดยมี เ กณฑ์ ก ารแปลความหมายความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
1.6 นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับเก่งปานกลาง อ่อนเพื่อหาข้อบกพร่องของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และตรวจสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 จานวน 2 รอบคือรายบุคคลจานวน 3 คน
และกลุ่มย่อย จานวน 9 คนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.6.1 ทดลองกับนักเรียนรายบุคคล
ผู้วิจัยนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจานวน 3 คน ที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน ระดับละ1 คน เพื่อหาประสิทธิภาพรายบุคคลและข้อบกพร่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพิจารณาความถูกต้องและความต่อเนื่องของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมความถูกต้อง
ความชัดเจนของภาษาเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้ นนามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลการทดลองใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมกับนักเรียนรายบุคคลได้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยมจากการทดลองกับนักเรียนรายบุคคล
N
3

คะแนนระหว่างเรียน

คะแนนหลังเรียน

คะแนนเต็ม

X

E1

คะแนนเต็ม

X

E2

30

21.67

72.23

20

15.33

76.65
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จากตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
จากการทดลองกับนักเรียนรายบุคคล มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 72.23/76.65 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ เ ท่ า กั บ
70/70 แล้ ว พบว่ า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แต่ผู้วิจัย
พบว่ายังมีข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในบางประเด็นและมีแนวทางในการปรับปรุงดังต่อไปนี้
1. ในใบกิจกรรมยังอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรมไม่ละเอียดรวมถึงภาษาที่ใช้ในการตั้งคาถามหรืออธิบายยังไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร จึงทาให้นักเรียนมีข้อสงสัยในการทากิจกรรมมากทาให้ต้องมีการอธิบายขั้นตอนในการทาโดยละเอียดผู้วิจัย
จึงได้มีการนาใบกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการสร้างและภาษาให้ชัดเจนขึ้น
2. ในใบงานข้อคาถามบางข้อและรูปที่ใช้ประกอบการตอบคาถามยังดูไม่ชัดเจนฉะนั้นผู้วิจัยต้องทาการปรับปรุง
แก้ไขคาถามและสร้างรูปให้ตรงกับความเป็นจริง
1.6.2 ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก
หลังจากนาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อ ง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมไปปรับปรุงแก้ไข
แล้ว จึงนาเครื่องมือไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 9 คน ที่มีความสามารถเก่ง
ปานกลาง อ่อ น ระดับ ละ 3 คน เพื่อ หาประสิท ธิภ าพและข้อ บกพร่อ งจากการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนโดย
พิจารณาความถูกต้องและความต่อเนื่องของเนื้อหาความเหมาะสมของกิจกรรมความถูก ต้อ งของภาษาเวลาที่ใ ช้ใ นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งผลการทดลองใช้แผนการจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอน เรื่อ ง
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมกับ นัก เรีย นกลุ่ม เล็ก ได้ป ระสิท ธิภ าพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยมจากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก
N
9

คะแนนระหว่างเรียน

คะแนนหลังเรียน

คะแนนเต็ม

X

E1

คะแนนเต็ม

X

E2

30

21.33

71.10

20

14.33

71.65

จากตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
จากการทดลองกั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เล็ ก มี ค่ า ประสิท ธิภ าพเท่า กับ 71.10/71.65 ซึ่งเมื่อ พิจ ารณาตามเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้
เท่ า กั บ 70/70 แล้ ว พบว่ า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้แต่
ผู้วิจัยพบว่ายังมีข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอีกคือภาษาที่ใช้ในการอธิบายประกอบกับยังมีนักเรียนประมาณ 5–6 คนไม่เข้าใจภาษาที่
ใช้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขภาษาให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
1.7 นาบทเรีย นคอมพิวเตอร์ที่ท ดลองใช้กับ กลุ่ม เล็กมาปรับปรุงแก้ไ ขจากนั้น นาไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมที่เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2554 (ปรับปรุง 2557) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ และแบบเรียนคณิตศาสตร์
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2.2 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ
วิชาคณิตศาสตร์และเทคนิคการวัดผลทางการศึกษา
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมที่เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ โดยสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามตัวชี้วัด
2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมที่สร้างเสร็จ
แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่า น เพื่อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้อ หา (content validity) หาค่า ดัชนีค วามสอดคล้อ ง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้หลักเกณฑ์ในการกาหนดคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
2.5 บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนและประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามเกณฑ์ที่กาหนดคือถ้าต่ากว่า 0.5 ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้ง ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
พบว่าข้อ สอบทั้ง หมดอยู่ ใ นเกณฑ์โ ดยมีค่า ดัช นีค วามสอดคล้อ ง(IOC)ตั้ง แต่ 0.67–1.00 ซึ่ง ผู้วิจั ยได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและจัดพิมพ์เพื่อนาไปทดสอบต่อไป
2.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
2.7 นาผลการทดสอบจากข้อ 2.6 มาตรวจให้คะแนนโดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบ
มากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน แล้วนามาวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r)ของ
ข้อสอบแต่ละข้อ
2.8 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และมีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 184) ได้ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.78 และค่าอานาจ
จาแนก (r) ตั้งแต่ 0.41 ถึง0.87 จานวน 20 ข้อและครอบคลุมตัวชี้วัดตามต้องการ
2.9 คานวณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ งฉบับ โดยใช้ สูตร KR-20 ของคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน (KuderRichardson) ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.732
2.10 นาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญและผ่านการคัดเลือกในข้อ 2.8 จานวน 20 ข้อ ไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งนี้
การรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยปฏิบัติดังนี้
ผู้วิจัยได้ดาเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส ร้ า งขึ้ น กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งรวมระยะเวลา 6 คาบ คาบละ 50 นาที ระหว่างดาเนินการสอนจะมีการ
เก็บคะแนนจากการทาใบงานเมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอนแล้ ว ทาการทดสอบหลั ง เรี ย น (post-test) โดยใช้ แ บบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแล้วบันทึกไว้โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน และเปรียบเทียบ
คะแนนที่ได้แล้วนามาวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อ
เทียบกับคะแนนเต็มของการทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคะแนนรวมของแบบทดสอบ
หลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด ( E 1 ) นาผลที่ได้มาเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรียน ( E 2 )
ผลการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส ร้ า งขึ้ น กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยระหว่างดาเนินการสอนจะมีการเก็บคะแนนจากการ
ทาใบงานเมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอนแล้ ว ทาการทดสอบหลั ง เรี ย น โดยใช้ แ บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม ตวรจให้คะแนและนาผลที่ได้มาหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนใน
รูปทศนิยม
คะแนนระหว่างเรียน

คะแนนหลังเรียน

N

คะแนนเต็ม

X

E1

คะแนนเต็ม

X

E2

35

30

22.47

74.9

20

15.67

78.35

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน 22.47 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 74.9
และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 15.67 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ78.35นั่นคือผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม มีประสิทธิภาพ E1 /E 2 เท่ากับ74.90/78.35ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 70/70 ที่กาหนดไว้
สรุปและอภิปรายผล
ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เรื่ อ ง การเขี ย นเศษส่ ว นในรู ป ทศนิ ย ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
74.90/78.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม เป็นสื่อในการเรียนการสอน ทาให้นักเรียนสามารถศึก ษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองมีเวลาทบทวนบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ กรรณิกา ไวโสภา (2542) ทาการศึกษาเรื่องการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีการสุ่มนักเรียนจานวน 46 คนได้
ทาแบบทดสอบก่อนเรียนหลังจากนั้นก็เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้วให้นักเรียนทา
แบบทดสอบหลังเรียนทันทีจากนั้นนาแบบทดสอบมาวิเคราะห์โดยวิธี Item – by – objective analysis ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนผ่านเกณฑ์รอบรู้ตามวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อยละ 94.5 ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าพอใจและชอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ชุด
นี้ซึ่งสอดคล้องกับสมนึก การเกษ (2543) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
เศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยทาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แล้วนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินรวมทั้งนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
81.5% หรือมีประสิทธิภาพในระดับพอใช้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 67
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การพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
Development of Game-Based Learning for Enhance Problem
Solving Skill in Network Topology
ธนกฤชช์ โยมไธสง, พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
thanakrit_y@kkumail.com, benzkkn@hotmail.com

บทคัดย่อ
การแก้ปัญหา นับว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล การแก้ปัญหาเป็นสิ่งสาคัญต่อวิถีการดาเนินชีวิตใน
สังคมของมนุษย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการเรียนรู้มีประสิทธิผลในการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ในงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
และเพื่อหา
คุณภาพของเกมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558จานวน 40 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองขั้นต้น ( Pre-Experimental Design) แบบทดสอบกลุ่มเดียว
วัดผลหลังการทดลอง ( One-Shot Case Study) กรอบแนวคิดการวิจัย คือพัฒนาเกมการเรียนรู้โดยใช้ ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ของเวียร์ (Weir, 1974) ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบ
ผลลัพธ์ บูรณาการผสมผสานเข้ากับเกมการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้เกมการเรียนรู้จะสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ของผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ในขณะที่ผู้เรียนมีความส นุกในการเล่ นเกม
คอมพิวเตอร์ ผลจากวิจัยคือได้เกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และผลการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
คาสาคัญ: เกมการเรียนรู,้ รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย, ทักษะการแก้ปัญหา
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Abstract
Problem solvingskills is the most important basic for all thinking skills. Problem solving skills is
essential for human’s life. The learning process by using game-based learning is efficient to enhance
problem solving skills. In this paper aims to develop game-based learning in network topology subject for
enhance student’s problem solving skillsand evaluation of quality of game-based learning for enhance
problem solving skills in network topology.The research sample were 40students in grade 10 at
Pathumtepwittayakarn School in NongKhai, Thailandin 2nd semester of academic year 2015.The
conceptual framework is included four-steps of problem solvingskills (Weir, 1974)likeIdentifying the
problem, identifying the cause of problem, identifying the problem solving method, and identifying the
result of problem solving into the games-based learning.This method will be improved student’s
interactive, learning achievement and problem solvingskills while students enjoyplaying a computer game.
The result of this study was game-based learning in network topology for enhance problem solvingskills
and efficiency of game-based learning proved by experts in content, interaction and technical weremost
appropriate level in the expert’s opinion.
Keywords: Game-Based Learning, Network Topology, Problem SolvingSkills.
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บทนา
ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การ
สื่อสาร การคมนาคม การรับส่งข้อมูล และวิทยาการต่าง ๆ การแพร่กระจายของวัฒนธรรมข้ามชาติ รวมถึงเกิดการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจและการค้าระดับโลกในระบบการค้าเสรี ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านต่าง ๆ
ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนไทย
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน และร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2544)จากกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดการศึกษา ที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพของคน
ไทยให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยพื้นฐานที่สาคัญของคนคือต้องเป็นคนคิดเป็น ทาเป็น
แก้ปัญหาเป็น (ศิริกาญน์ โกสุมภ์ และ ดารณี คาวัจนัง, 2544)
ทักษะการแก้ปัญหานั้นนับว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของการคิดทั้ง มวลการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสาคัญต่อวิถีการดาเนิน
ชีวิตในสังคมของมวลมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะ ที่มีประโยชน์
ต่อการดารงชีวิตที่วุ่นวายสับสน ในสังคมปัจจุบันของมนุษย์ ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีทักษะการแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญหน้ากับ
สภาพภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้ ดี ทักษะการแก้ปัญหา นอกจากที่จะเป็น การรู้จักคิดรู้จักการใช้สมอง หรือ เป็นทักษะที่มุ่ง
พัฒนาสติปัญญา แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมความรู้ และความเข้าใจในสภาพของสังคมได้ดี
อีกด้วย (Eberle and Stanish, 1996)
เกมการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์สามารถขยายโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้โดยการเรียนรู้จากการค้นพบและ
สร้างความเชื่อมโยงสิ่งที่ค้นพบนั้นเข้ากับความรู้เดิมที่มีเพื่อให้สามารถเอาชนะเกมได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนไม่รู้สึกว่ากาลังอยู่
ระหว่างการเรียน ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้จะสร้างความคงทนในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มากกว่าการอ่าน และ การท่องจา ทาให้
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้กลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อ ๆ ไปได้และเป็นการต่อยอดทางความคิด โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่เกมการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ถูกนาไปใช้ในการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ หรือเนื้อหา
ต่าง ๆ ที่ยากแก่การอธิบายให้เข้า ใจได้ โดยใช้ตัวอักษรหรือสื่ออื่น ๆ รวมทั้งนาไปใช้ในการส่งเสริมความรู้เฉพาะเรื่องที่ต้องใช้
การแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล(Haysand Singer,1989)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การแก้ปัญหาเป็นทักษะสาคัญในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิตของผู้เรียน
สามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเป็นอย่างดี และยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมความรู้
ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมของผู้เรียนได้ดีอีกด้วย ซึ่งเกมการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
โดยใช้ความน่าสนใจของเกมการเรียนรู้ที่จะสามารถพัฒนาทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
2. เพื่อหาคุณภาพของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research) โดยใช้แบบ
แผนการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Design) แบบทดสอบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง (One-Shot Case Study)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558จานวน 40 คน
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหาคือ เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาในรายวิชา ง30257 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้แก่
1) สื่อและอุปกรณ์เครือข่าย
2) รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย จานวน 3 รูปแบบ ได้แก่
- รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส
- รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว
- รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน
ซึ่งภายในรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละแบบ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
- ลักษณะการทางานของรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
- อุปกรณ์ที่ใช้ในรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
4. ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา ง30257 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อ
เครือข่าย และวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อนามาใช้ในการออกแบบ เพื่อนามาใช้ในการออกแบบเกมการเรียนรู้
2) ขั้นการออกแบบ ออกแบบเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างเกมโดยศึกษาเอกสารการสร้างและพัฒนาเกมด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
- ออกแบบการนาเสนอเนื้อหา จัดทาโครงสร้างเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้นาเนื้อหาที่วิเคราะห์มาออกแบบ
การนาเสนอเนื้อหาภายในเกมการเรียนรู้
3) ขั้นการพัฒนาเกมการเรียนรู้
- เขียนผังงาน (
Flowchart) แสดงแนวทางของเกมการเรียนรู้ นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมตรวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนาในการแก้ไขปรับปรุง
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม จานวน 3 ท่านมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้จบการศึกษา
รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์มากกว่า 2 ปี หรือ เป็นครูผู้สอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป
- นาผังงาน (
Flowchart) ทีได้ไปปรับปรุงแก้ไขและเขียนเป็นบทดาเนินเรื่อง( Storyboard) นาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาข้อบกพร่องและนามาปรับปรุงแก้ไข
- บทดาเนินเรื่อง (
Storyboard)ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อหาข้อบกพร่องด้านสื่อและนามาปรับปรุงแก้ไข
- นางานทั้งหมดนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นและคาแนะนาในการแก้ไขปรับปรุงอีกครั้ง
- เขียนบทบรรยาย สคริปต์ บันทึกเสียงบรรยายและดนตรีประกอบพร้อมบันทึกเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์
- สร้างเกมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สร้างเกมและภาพประกอบต่างๆ แล้วนาเกมที่สร้างเสร็จ
นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
- ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้ โดยการนาข้อมูลในแบบประเมินมาแจกแจงความถี่
ในแต่ละประเด็นคือมีความเหมาะสมมากที่สุด มีความเหมาะสมมาก มีความเหมาะสมปานกลาง มีความเหมาะสมน้อย และมี
ความเหมาะสมน้อยที่สุด และทาการวิเคราะห์ผลหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินคุณภาพเกมการเรียนรู้ ดังนี้
5
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
3
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึงมีความเหมาะสมน้อย
1
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
โดยเทียบเกณฑ์การให้ความหมายของค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้
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4.51 – 5.00
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1.00 – 1.50
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
4) ขั้นการนาไปใช้ นาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย ไปใช้ งาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม ใช้การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

ภาพที่ 1 ภาพหน้าจอหลักของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

ภาพที่ 2 ภาพหน้าจอของเกมการเรียนรู้ส่วนของการนาเสนอสถานการณ์

306

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอของเกมการเรียนรู้ส่วนของการเรียนรู้ เรื่อง สื่อและอุปกรณ์เครือข่าย

ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอของเกมการเรียนรู้ส่วนของการเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องการเรียนรู้

ภาพที่ 5 ภาพตัวอย่างหน้าจอของเกมการเรียนรู้ส่วนของการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
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ภาพที่ 6 ภาพหน้าจอของเกมการเรียนรู้ส่วนของแสดงวิธีการส่งข้อมูลของรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

ภาพที่ 7 ภาพตัวอย่างหน้าจอของเกมการเรียนรู้ส่วนของแบบทดสอบของรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

ภาพที่ 8 ภาพตัวอย่างหน้าจอของเกมการเรียนรู้ส่วนของแบบทดสอบข้อดีของรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
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ภาพที่ 9 ภาพตัวอย่างหน้าจอของเกมการเรียนรู้ส่วนของแบบทดสอบข้อเสียของรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

ภาพที่ 10 ภาพหน้าจอของเกมการเรียนรู้ส่วนของการจบบทเรียน
2. คุณภาพของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
ตารางที1่ ผลการประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ด้านการออกแบบเกมการเรียนรู้
ด้านเนื้อหา
ด้านปฏิสัมพันธ์
ด้านเทคนิค
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

S.D.
0.12
0.12
0.23
0.38
0.21

ˉx
4.93
4.93
4.67
4.56
4.77
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อ
เครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ระดับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเกมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม ( ˉx )
เท่ากับ 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.21) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมแต่ละรายการพบว่า คุณภาพเกม
การเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน ซึ่งด้านการออกแบบเกมการเรียนรู้ และด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย(xˉ ) สูงที่สุด
เท่ากับ 4.93 รองลงมาคือ ด้านปฏิสัมพันธ์และด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.67 และ 4.56 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย พบว่า เกมการเรียนรู้
ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง สื่อและอุปกรณ์เครือข่าย และรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหารูปแบบการเรียนรู้
3 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการเชื่อมเครือข่ายแบบบัส 2) รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว 3) รูปแบบการเชื่อมต่อ
เครือข่ายแบบวงแหวน ซึ่งภายในเนื้อหารูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละแบบจะครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ 1) ลักษณะการ
ทางานของรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 2) อุปกรณ์ที่ใช้ในรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 3) ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการ
เชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาเกมการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาเกมอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
ชัดเจนตั้งแต่ การออกแบบโครงสร้าง ออกแบบโมดูล แสดงแนวทางการพัฒนาเกม ออกแบบบทเรียน เขียนบทดาเนินเรื่อง
(Storyboard) ไปจนถึงการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสร้างเกมการเรียนรู้ จนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม ประเมินคุณภาพของเกมการเรียนรู้ ซึ่ง ผลการประเมินคุณภาพ ของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศรีสุดา ด้วงโต้ด (2554) ซึ่งได้ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณา
การคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์ของ
ผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีประสิทธิภาพระดับดี และสอดคล้องกับ จินตหลา ทิพย์สมบัติวงศ์ (2555) ซึ่งได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกม เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า และลดภาะโลกร้อน สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกมที่สร้างขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี
คุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก
ทั้งนี้เพราะเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายมีการออกแบบส่วนของ
เกมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม การออกแบบหน้าจอเหมาะสม การออกแบบปุ่มเชื่อมโยง
เข้าใจง่ายและใช้งานง่าย
มีการดาเนินเรื่องที่น่าสนใจ เนื้อหาภายในเกมมีความสอดคล้องกับวัตุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
เนื้อหาที่นาเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ในแต่ละกิจกรรมภายในเกมมีคาแนะนา อีกทั้งผู้เรียน
มีโอกาสสามารถเลือกเรียนบทเรียนได้ตามความสนใจ ความสะดวกในการควบคุมเกม ความเหมาะสม ของการโต้ตอบและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และมีการใช้ภาพประกอบ ข้อความ และเสียงดนตรีประกอบที่มีความเหมาะสม
การเรียนรู้โดยเกมการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายใดก่อนก็ได้ ตามความสนใจของ
ผู้เรียน ในแต่ละส่วนของเกมจะสอดแทรกเนื้อหาของบทเรียน ทั้งความรู้เรื่องสื่อและอุปกรณ์เครือข่าย ลักษณะการเชื่อมต่อ
เครือข่ายแต่ละรูปแบบ รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละแบบ ด้วยการดาเนินเรื่องจากตัวละคร
ภายในเกม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาผ่านเกมการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น เกิดความ
สนุกสนานในระหว่างเรียน ได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจากเกมการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ข้อเสนอแนะ
1. เกมการเรียนรู้ (Game-Based Learning) ควรมีการพัฒนาให้มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อเพิ่ม ความน่าสนใจให้กับ
เกม เช่น การเลือกระดับความยากง่าย การจับเวลา การนับคะแนน เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความท้าทายในขณะเล่นเกม
2. ควรมีการเพิ่มสื่อและอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ และรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอื่นๆ ภายในเกมการเรียนรู้ เรื่อง
รูปแบบเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น
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3. ควรมีการพัฒนาเกมการเรียนรู้ที่สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารซึ่ง
เป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้เข้าถึงเกมการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น สามารถศึกษาและทบทวน
เนื้อหาเกมการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
4. ควรมีการพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพื่อใช้งาน บนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
ขณะเล่นเกม เช่น สามารถแข่งขันกันในเกม หรือ ร่วมกันแก้ปัญหาในเกมร่วมกัน เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเกม เกิด
การความตื่นเต้นในการแข่งขัน และเกิดความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา
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รูปแบบทางพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม บทความวิจัยนี้เป็นการค้นหารูปแบบ
ที่ตั้งอุตสาหกรรมและความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่
ข้อมูลทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ปี 2559 โดยมีขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ จังหวัดราชบุรี เครื่องมือและเทคนิค
ที่ใช้ คือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ (Nearest Neighbor Index: NNI) และการวิเคราะห์ความหนาแน่นเชิงพื้นที่ (Kernel
Density) ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบทางพื้นที่ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเป็นลักษณะเกาะกลุ่มแบบคลัสเตอร์ NNI
เท่ากับ 0.46 การวิเคราะห์ความหนาแน่นทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พบว่าพื้น ที่ระดับความหนาแน่นมาก
ส่วนใหญ่จะพบในอาเภอบ้า นโป่ง โพธาราม และอาเภอเมืองราชบุรี ตามลาดั บ โดยมีอุตสาหกรรมอาหารเป็นประเภท
อุตสาหกรรมที่โดดเด่นที่สุด เนื่องมาจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่และจานวนแรงงานมาก
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อกลุ่มอุตสาหกรรม และนาไปสู่การก่อ
เกิดคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรม
คาสาคัญ: ที่ตั้งอุตสาหกรรม, รูปแบบที่ตั้งอุตสากรรม, ความหนาแน่นทางที่ตั้ง, ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์

Abstract
Spatial Pattern of manufacturing Industry was the selection of industrial locations. This article
examines the location pattern of Agro-processing Manufacturing and location Density of Agro-processing
Industry from 1996 to 2016. Based on the data the Department of Industrial Work Ratchburi province ,
and the location pattern used nearest neighbor Index (NNI), and the industrial location density used
kernel density. The results of the study and the synthesis were as follow: the location pattern of Agroprocessing Manufacturing is the cluster (NNI=0.46). The output of industrial location density of Agroprocessing Industry. We found industrial location Density of Agro-processing Industry level high was in
Amphoe Ban Pong, Pho Ta Ram and Muang Ratchburi respectively, and food industry has the highest
magnitude of Agro-processing Industry. It is because the food industry is localize Materials and labour
intensive industry. The results from the study can be guided for the apply spatial data to industrial
encouragement and industrial cluster.
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บทนา
การตั้งอุตสาหกรรมประเทศไทยในอดีตจะตั้งบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานครและบริเวณ
ใกล้เคียง การขยายขอบเขตพื้นที่ของอุตสาหกรรมแต่ละปีเพิ่ มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากที่ตั้งอุตสาหกรรมบริเวณ
ดังกล่าวมีความพร้อมด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นแหล่งตลาดขนาดใหญ่ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว
และยังเป็นศูนย์กลางแรงงานที่มีฝีมือของประเทศ (Wichai Srikhum, 1987; Apisek Pansuwan, 2010) ทาให้เกิดปัญหา
ต่างๆตามมา เช่น ปัญหาด้านชุมชนแออัดในเขตเมือง ปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นภาครัฐจึงแก้ปัญหา
โดยการกาหนดเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน และต้องการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การ
ดาเนินงานดังกล่าวก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร แม้จะมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามภูมิภาคของประเทศก็ยังไม่ได้รับความ
สนใจจากนักลงทุน ดังนั้นจาเป็นต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในส่วนภูมิภาค อุตสาหกรรมที่
น่าสนใจ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร คือ การนาผลิตผลจากภาคเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตรมา
ผ่านกระบวนการผลิตได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร และ
เครื่ อ งใช้ ส อย กรมโรงงานอุ ต สากรรมได้ จั ด กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตรจะประกอบด้ ว ย อุ ต สาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (ไม่รวมน้าดื่ม) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องเรือน รวมถึงอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ทาให้เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถประสานความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เป็นแหล่งรองรับผลผลิตทาง
การเกษตรมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ช่วยดึงแรงงานบางส่วน
ไม่ ใ ห้ อ พยพเข้ า สู่ เ มื อ ง จั งหวั ด ราชบุ รี เ ป็ น จั งหวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพการผลิ ต ภาคการเกษตร และภาคอุ ต สาหกรรม ท าให้ มี
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรตั้งอยู่ถึง 521 โรงงาน คิดเป็นเงินลงทุน 20,408 ล้านบาท มีจานวนแรงงานอุตสาหกรรม
18,692 คน อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนลาดับที่ 2 จากการลงทุนด้านอุตสาหกรรมทั้งหมด
ในจังหวัด (กรมโรงงาน, 2558) ดังนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจึงตั้งอยู่ ณ พื้นที่ที่มีปัจจัยส่งเสริมในการตั้งอุตสาหกรรม
ภายในจังหวัดราชบุรี โดยรูปแบบทางพื้นที่อุตสาหกรรมมีการตั้งกระจุกกระจายซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงพื้นที่
รูปแบบทางพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกที่ ตั้งอุตสาหกรรม หากกล่าวถึงทฤษฎีการเลือกที่ตั้ง
อุตสาหกรรมของเวเบอร์ ซึ่งได้นาเอาปัจจัยเชิงพื้นที่เพื่อค้นหาที่ตั้งอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และมีต้นทุนการผลิตที่ต่าที่สดุ โดย
ได้ นาเอาปัจ จั ยที่ มีอิ ท ธิพ ลต่อ การเลื อกที่ ตั้งโรงงานอุต สาหกรรมอั นได้ แก่ แหล่งวั ตถุ ดิบ ค่า ขนส่ ง ค่ าจ้ างแรงงาน และ
แรงผลักดันเพื่อการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมมาพิจารณา จากปัจจัยที่ดังกล่าวกล่าว ที่ตั้งอุตสาหกรรมที่ทาให้ต้นทุนของ
อุตสาหกรรมต่าที่สุด คือ จุดที่มีค่าขนส่งรวมต่าที่สุด อาศัยหลักการวิเคราะห์การเลือกที่ตั้งโดยพิจารณาค่าขนส่ง และยัง
พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างแรงงาน ซึ่งอุตสาหกรรมจะเลือกที่ตั้งที่มีค่าจ้างแรงงานถูก ถ้าทาให้เกิด
ความประหยัดได้มากกว่าต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นเมื่อย้ายจากที่ตั้งที่มีค่าขนส่งต่าสุด และผลจากการรวมกลุ่มกันในการเลือก
ที่ตั้งอุตสาหกรรม ทาให้อุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มไปตั้งในแหล่งที่มีการรวมกลุ่มกันแทนที่บริเวณที่มีค่าขนส่งต่าสุดก็ได้ ถ้าการ
รวมกลุ่มกันก่อให้เกิดการประหยัดและสามารถลดต้นทุนได้ต่าสุดมากกว่าที่ตั้ง ณ ที่ตั้งที่มีค่าขนส่งและค่าจ้างแรงงานต่าสุด
(Alfred Weber, 1909; Miguel Flores at el.,2016) จะทาให้เกิดรูปแบบทางพื้นที่แสดงเป็นรูปแบบการกระจุกและการ
กระจายตัวของที่ตั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้แล้วความหนาแน่นของอุตสาหกรรมยังจะเป็นปรากฎการณ์ทางพื้นที่ที่แสดงให้
เห็นความโดดเด่นเชิงพื้นที่ รูปแบบทางพื้นที่อุตสาหกรรมจะทาให้ทราบประเภทของอุตสาหกรรมที่มีแรงผลักดันเพื่อกา ร
รวมกลุ่มของอุตสาหกรรม และความหนาแน่นจะทาให้ทราบระดับแรงผลักดันเพื่อการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม งานวิจัยชิ้นนี้
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จะเป็นการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสถิติเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์หาความหนาแน่นทางที่ตั้งของอุตสาหกรรม
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สาหรับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นกระบวนการทางานของข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยสามารถซ้อนทับข้อมูลเพื่อนาเอาข้อมูล
เหล่านั้นมาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกันเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในพื้นที่ศึกษา จากนั้น สามารถแสดงผลได้
หลากหลายรูปแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ดังนั้นหากประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์รูปแบบทางพื้นที่และความหนาแน่นของอุตสาหกรรม (Stuart S. Rosenthal and William C.
Strange , 2003;Lauren M. Scott, 2015) จะทาให้ทราบกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่โดดเด่นและความ
หนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร จากกประเด็นที่กล่าวมาจึงเกิดคาถามวิจัยได้แก่ คาถามวิจัยที่ 1 คือ รูปแบบทาง
พื้ น ที่ ข องอุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตรเป็ น อย่ า งไร และค าถามวิ จั ย ที่ 2 คื อ ที่ ไ หนที่ มี ค วามหนาแน่ น ทางที่ ตั้ ง ของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เมื่อเป็นเช่นนั้นแนวความคิดในการทาวิจัยครั้งนี้เป็นผสมผสานระหว่างแนวความคิดทฤษฎี
ที่ตั้งอุตสาหกรรมกับหลักการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาพื้นที่หนาแน่นด้านอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ประเด็นที่สาคัญยิ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบทางพื้นที่ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรมีลักษณะเกาะกลุ่มรวมตัวกัน และมีการ
กระจุกตัวสูงที่อาเภอบ้านโป่ง โพธาราม และอาเภอเมืองราชบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 อาเภอมีปัจจัยเชิงพื้นที่ที่โดดเด่นทาให้
เกิดความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร รายละเอียดในลาดับต่อขออธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงานวิจัย
ไปจนถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดตามลาดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากประเด็นในคาถามวิจยั ที่ 1 และ 2 ทาให้เกิดวัตถุประสงค์ของบทความวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เพื่อค้นหารูปแบบทางพื้นที่ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
2.เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นทางทีต่ ั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้มุ่งเน้นค้นหารูปแบบทางพื้นที่และวิเคราะห์ความหนาแน่นทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพื่อนาไปสู่การส่งเสริมกลุม่ อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่เหมาะสม ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูล
ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ที่รวบรวมจัดเก็บถึง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยมีขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ
จังหวัดราชบุรี และมีการดาเนินงานดังนี้
การค้นหารูปแบบทางพื้นที่ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรวิเคราะห์โดยการหาดัชนีย่านใกล้เคียง (Nearest
Neighbor Index: NNI) ซึ่งเป็นอัตราการเปรียบเทียบของระยะทางระหว่างจุดที่อยู่ใกล้เคียงกันมากทีส่ ุดและระยะทางที่
คาดหวังบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ ซึ่งประกอบด้วยระยะทางย่านใกล้เคียงมากที่สดุ สาหรับแต่ละจุด โดยคานวณระยะทาง
จุดหนึ่งไปยังทุกจุดที่เลือกระยะทางที่น้อยที่สุด จุดที่อยู่ถัดไปก็กระทาเช่นเดียวกัน (รวมค่าที่ได้จากจุดแรกด้วย) กระบวนการ
จะถูกทาซ้าๆ จนกระทั่งทุกจุดมียา่ นใกล้เคียงของตัวเองหลังจากนั้นทาการรวมระยะทางที่น้อยที่สุดทัง้ หมด แล้วหารด้วย
จานวนจุด (N) เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยระยะทางที่น้อยที่สุด ดังสมการ
Nearest Neighbor Index (NNI) =

เมื่อ

คือระยะทางเฉลี่ยทีส่ ังเกตได้ในจุดเกิดเหตุที่ใกล้ที่สดุ (Observed Mean Distance)
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=
และ

คือระยะทางเฉลีย่ ที่คาดหวังสาหรับจุดเกิดเหตุที่กาหนดในรูปแบบสุ่ม (Expected Mean Distance)
=
คือระยะทางระหว่างจุดและย่านใกล้เคียงที่สดุ ของจุดนั้น
คือขอบเขตของพื้นทีศ่ ึกษา
คือจานวนจุดเกิดเหตุทั้งหมด
ผลจากวิเคราะห์ดัชนีย่านใกล้เคียงเฉลี่ย Nearest Neighbor (NNI) จะสามารถแปลผลออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
ค่าดัชนีย่านใกล้เคียงเฉลีย่ < 1 เป็นรูปแบบกระจุกตัว (clustered pattern)
ค่าดัชนีย่านใกล้เคียงเฉลีย่ > 1 เป็นรูปแบบกระจายตัว (dispersed pattern)
ค่าดัชนีย่านใกล้เคียงเฉลีย่ = 1 เป็นรูปแบบสุม่ (random pattern)

การวิเคราะห์ความหนาแน่นทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ใช้ทฤษฎีการประมาณค่าความหนาแน่น Kernel density estimation คือ การประมาณค่าความหนาแน่นเชิงพื้นที่
ซึ่งมีหลักการวิเคราะห์ คือ ตารางกริดจะถูกสร้างขึ้นครอบคลุมในทุกๆจุด โดยอาศัยฟังก์ชัน 3 มิติแบบเคลื่อนที่ มีความยาว
รัศมีที่กาหนดไว้ จะเคลื่อนที่ไปทุกๆช่องตารางกริดและคานวณค่าน้าหนักสาหรับจุดแต่ละจุดภายในรัศมีของแกนกลาง ค่าของ
ช่องตารางกริดสุดท้ายถูกคานวณโดยการรวมค่าของการประมาณค่าแกนกลางทุกๆตาแหน่ง ในกระบวนการวิเคราะห์การ
ประมาณค่าความหนาแน่น Kernel density estimation จาเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ 2 พารามอเตอร์ คือ ขนาดตารางกริด
(grid cell size) และ แบนด์วิดธ์ (bandwidth)
ผลการวิจัย
ลาดับต่อไปนี้จะอธิบายถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบพื้นที่กับความหนาแน่นทาง
ที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดราชบุรี โดยจะเริ่มต้นกล่าวถึงจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในจังหวัด
ราชบุรี จากตารางที่ 1 พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั้งหมด 1,778 โรงงาน อาเภอที่มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ที่สุด คือ อาเภอบ้านโป่ง 575 โรงงาน อาเภอที่มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมรองลงมา คือ อาเภอเมืองราชบุรี 418 โรงงาน
อาเภอโพธาราม 367 โรงงาน อาเภอปากท่อ 171 โรงงาน อาเภอบางแพ 74 โรงงาน อาเภอดาเนินสะดวก 70 โรงงาน
อาเภอจอมบึง 67 โรงงาน อาเภอสวนผึ้ง 18 โรงงาน อาเภอวัดเพลง 11 โรงงาน และอาเภอที่มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรม
น้อยที่สุด คือ อาเภอบ้านคา 7 โรงงาน

323

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
บ้านโป่ง
เมืองราชบุรี
โพธาราม
ปากท่อ
บางแพ
ดาเนินสะดวก
จอมบึง
สวนผึ้ง
วัดเพลง
บ้านคา

จานวนอุตสาหกรรม
575
418
367
171
74
70
67
18
11
7

จานวนอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
135
97
123
57
39
44
22
10
7
3

%
25
18
23
11
7
8
4
2
1
1

รวม

1778

537

100

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559)
ในส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรพบว่าอาเภอที่มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ อาเภอบ้านโป่ง
135 โรงงาน อาเภอที่มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมรองลงมา คือ อาเภอโพธาราม 123 โรงงาน อาเภอเมืองราชบุรี 97
โรงงาน อาเภอปากท่อ 57 โรงงาน อาเภอดาเนินสะดวก 44 โรงงาน อาเภอบางแพ 39 โรงงาน อาเภอจอมบึง 22โรงงาน
อาเภอสวนผึ้ง 10 โรงงาน อาเภอวัดเพลง 7 โรงงาน และอาเภอที่มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมน้อยที่สุด คือ อาเภอบ้านคา 3
โรงงาน
ตารางที่ 2 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
บ้านโป่ง
โพธาราม
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
ดาเนินสะดวก
บางแพ
จอมบึง
สวนผึ้ง
วัดเพลง
บ้านคา
รวม
ร้อยละ

การเกษตร
34
23
25
19
11
5
5
3
2
0
127
24

จานวนโรงงานรายประเภทอุตสาหกรรม
อาหาร
เครื่องดื่ม
ไม้
เฟอร์นิเจอร์
55
3
32
3
57
1
31
8
36
4
23
6
25
2
7
4
18
0
12
1
8
1
20
4
10
0
6
0
2
1
2
2
2
1
2
0
3
0
0
0
216
13
135
28
40
2
25
5

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559)
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รวม
กระดาษ
8
3
3
0
2
1
1
0
0
0
18
3

135
123
97
57
44
39
22
10
7
3
537
100
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เมื่อนาข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีมาจั ดกระทาโดยจาแนกอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรออกเป็น
ประเภทอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (ไม่รวมน้าดื่ม)อุตสาหกรรมไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน รวมถึงอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ตาม
ตารางที่ 2 พบว่าประเภทอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีร้อยละเป็นสูงลาดับที่ 1 คือ อุตสาหกรรม
อาหาร รองลงมาคือ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และอุตสาหกรรมอาหาร
จากตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นว่าการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจะนิยมตั้งในอาเภอบ้านโป่งมากที่สุด
รองลงมาเป็นอาเภอโพธาราม และอาเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการศึกษาและค้นหารูปแบบทางพื้นที่ของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร บทความวิจัยนี้ได้ใช้สถิติเชิงพื้นที่การวิเคราะห์ดัชนีย่านใกล้เคียง (Nearest Neighbor Index: NNI) ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่โดยการหาค่าเฉลี่ยระยะห่างของที่ตั้งอุตสาหกรรม แล้วมาเปรียบเทียบระหว่างค่าระยะทางเฉลี่ย
ที่สังเกตได้ในจุดเกิดเหตุที่ใกล้ที่สุด (Observed Mean Distance) กับ ระยะทางเฉลี่ยที่คาดหวังสาหรับจุดเกิดเหตุที่กาหนดใน
รูปแบบสุ่ม (Expected Mean Distance) พบว่าอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรมีค่าดัชนีย่านใกล้เคียง (Nearest Neighbor
Index: NNI) เท่ากับ 0.46 แสดงว่าการตั้งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรมักจะตั้งใกล้กันมีรูปแบบการเกาะกลุ่มรวมตัวกัน
(cluster)
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีย่านใกล้เคียง (Nearest Neighbor Index: NNI) ของอุตสาหกรรมรายประเภทของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร
Industrial

Observed Mean
Distance

Expected Mean
Distance

z-score

p-value

pattern

7,503.18

Nearest
Neighbor
Ratio
0.33

อุตสาหกรรมกระดาษ

2,501.66

-6.12

0.00

cluster

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

3,474.75

7,345.20

0.47

-4.94

0.00

cluster

อุตสาหกรรมไม้

1,660.51

3,462.56

0.48

-10.35

0.00

cluster

อุตสาหกรรมอาหาร

1,407.47

2,674.67

0.53

-12.19

0.00

cluster

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

14,085.62

16,092.53

0.88

-0.53

0.59

random

อุตสาหกรรมเกษตร

1,810.83

3,691.88

0.49

-9.50

0.00

cluster

อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร

794.43

1,723.32

0.46

-21.53

0.00

cluster

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีย่านใกล้เคียง (Nearest Neighbor Index: NNI) ของอุตสาหกรรมรายประเภทของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พบว่าอุตสาหกรรมกระดาษมีค่าค่าดัชนีย่านใกล้เคียง (Nearest Neighbor Index: NNI) มีค่า
น้อยที่สุด คือ 0.33 รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (0.47) อุตสาหกรรมไม้ (0.48) อุตสาหกรรมเกษตร (0.49)
อุตสาหกรรมอาหาร (0.53) ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีรูปแบบการตั้งอุตสาหกรรมแบบเกาะกลุ่มรวมตัว (cluster) และค่า
มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (0.88) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเพียงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีการตั้งของอุตสาหกรรม
รูปแบบไม่มีการเกาะกลุ่มรวมตัวกัน (random)
สาหรับการวิเคราะห์ความหนาแน่นทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจะนาข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรมาจัดกระทาแล้วใช้การประมาณค่าความหนาแน่น Kernel density estimation เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่น
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ทางที่ตั้ง โดยจะมีตัวแปรในการวิเคราะห์ คือ ตาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงงานกับจานวนแรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร ดังนั้นพื้นที่ที่มีการตั้งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใกล้เคียงกัน และมีจานวนแรงงานในอุตสาหกรรมมากจะมี
ความหนาแน่นทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสูงกว่าพื้นที่ที่มีการตั้งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรห่างไกลกัน
และมีจานวนแรงงานในอุตสาหกรรมน้อย ผลลัพท์ที่ได้จะออกมาในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงขอบเขตความหนาแน่น ทาง
ที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร แล้วทาการกาหนดระดับความหนาแน่นโดยแบ่งเกณฑ์ตามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และกาหนดเป็นค่าระดับ คือ ค่าความหนาแน่นมาก ค่าความหนาแน่นปานกลาง และค่าความหนาแน่นน้อย
ตารางที่ 4 พื้นที่ของระดับความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดราชบุรี (หน่วย:ตร.ก.ม.)

อาเภอ
บ้านโป่ง
เมืองราชบุรี
โพธาราม
บ้านคา
ปากท่อ
บางแพ
จอมบึง
ดาเนินสะดวก
วัดเพลง
สวนผึ้ง
ร้อยละ
รวม

ระดับความหนาแน่นของอุตสาหกรรม
น้อย
ปานกลาง
มาก
241
59
63
375
50
32
388
59
23
890
8
5
727
45
3
170
10
3
872
22
0
190
23
0
41
0
0
860
5
0
92.1
5.4
2.5
4,755
281
128

รวม
364
458
470
903
774
182
893
213
41
865
100
5,164

เมื่อพิจารณาข้อมูลตารางที่ 4 พื้นที่ของระดับความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดราชบุรี
พบว่าอาเภอที่มีพื้นที่ระดับความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรมาก ได้แก่ อาเภอบ้านโป่ง คิดเป็น 63 ตร.ก.ม.
อาเภอเมืองราชบุรี 32 ตร.ก.ม. อาเภอโพธาราม 23 ตร.ก.ม. อาเภอบ้านคา 5 ตร.ก.ม. อาเภอปากท่อ 3 ตร.ก.ม. และอาเภอ
บางแพ 3 ตร.ก.ม.รวมเท่ากับ 128 ตร.ก.ม. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดราชบุรี
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ภาพที่ 1 แผนที่ความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดราชบุรี
จากภาพที่ 1 พบว่าความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดราชบุรี ระดับความหนาแน่นมากส่วน
ใหญ่จะพบในอาเภอบ้านโป่ง โพธาราม และอาเภอเมืองราชบุรี ส่วนความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัด
ราชบุรี ระดับความหนาแน่นปานกลาง และระดับความหนาแน่นน้อย พบกระจายทั้งจังหวัดราชบุรี โดยระดับความหนาแน่น
ปานกลางจะเป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่ที่มีระดับความหนาแน่นมากกับพื้นที่ที่มีระดับความหนาแน่นน้อย
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ภาพที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจานวนแรงงานกับประเภทอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
หากพิจารณาขนาดของอุตสาหกรรมในการศึกษาครั้งนี้จะใช้จานวนแรงงานของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร จาก
ภาพที่ 2 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนแรงงานกับประเภทอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของ
อาเภอที่มีความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดราชบุรี ระดับความหนาแน่นมาก ได้แก่ อาเภอบ้านโป่ง
อาเภอโพธาราม อาภอเมืองราชบุรี อาเภอบางแพ และอาเภอบ้านคา โดยทาการประมวลผลจากขอบเขตพื้นที่ความหนาแน่น
ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดราชบุรี ระดับความหนาแน่นมาก กับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ตั้งใน
ขอบเขตดังกล่าว พบว่าประเภทอุตสาหกรรมที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร มีเพียงอาเภอบางแพที่มีอุตสาหกรรม
การเกษตรโดดเด่นกว่าอุตสาหกรรมอาหาร
สรุปและอภิปรายผล
การอภิปรายผลบทวิเคราะห์นี้จะพรรณาถึงประเด็นที่สาคัญอาทิ รูปแบบพื้นที่อุตสาหกรรมกับความหนาแน่นทาง
ที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดราชบุรี โดยจะเริ่มต้นจากการกล่าวถึงการค้นหารูปแบบทางพื้นที่ของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พบว่ารูปแบบของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเป็นลักษณะคลัสเตอร์ มีการเกาะกลุ่มรวมตัว
กัน เป็นผลมาจากพืชเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี คือ ข้าวและอ้อย (รายงานจังหวัดราชบุรี, 2558) ดังนั้น อุตสาหกรรมต้นน้า
กลางน้า และปลายน้าของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดราชบุรีจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอ้อยหรือข้าวหรือผลิตภัณฑ์
จากข้าวหรืออ้อย เป็นวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ เช่น แป้ง น้าตาล เป็นต้น ด้วยอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพา
วัตถุดิบที่มีอยู่เฉพาะแห่ง (Localized Materials) จึงเป็นเหตุผลให้อุตสาหกรรมตั้งอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ เพราะทาให้เกิดการ
ประหยัดค่าขนส่ง และการที่อุตสาหกรรมต้นน้า กลางน้า และปลายน้าของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร มีรูปแบบการตั้ง
อุตสาหกรรมเป็นลักษณะคลัสเตอร์ ทาให้เกิดการประหยัดด้านแรงงานมีแรงงานที่มีฝีมือด้านอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
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รวมไปถึงทาให้เกิดข้อได้เปรียบต่างๆจากการรวมกลุ่มของตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (Zhenshan Yang at el.,2016;
Ling Gan and Xisheng HU, 2016)
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ค วามหนาแน่ น ทางที่ ตั้ ง ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร พบว่ า ความหนาแน่ น ของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดราชบุรีจะหนาแน่นมากที่อาเภอบ้านโป่ง อาเภอโพธาราม อาภอเมืองราชบุรี โดย
อุตสาหกรรมที่มีการกระจุกในพื้นที่ความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรมาก คือ อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่
และใช้จานวนแรงงานจานวนมาก (อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ และคณะ, 2009) หากต้องการพัฒนาหรือกาหนดโซนนิ่งของ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรจังหวัดราชบุรีจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาและให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมอาหารมาเป็น
อันดับแรก นอกจากข้อค้นพบอันโดดเด่นที่ได้กล่าวมาแล้ว ผลลัพท์ที่ได้ในรูปแผนที่แสดงความหนาแน่นของอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรจังหวัดราชบุรีจะแสดงขอบเขตการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและขนาดของอุตสาหกรรมแปร
รูป การเกษตร ท าให้เ ข้ า ใจรู ป แบบและคลัส เตอร์ ข องอุ ต สาหกรรมแปรรู ปการเกษตร และน าไปสู่ ก ารพั ฒนาเป็ น พื้ น ที่
อุตสาหกรรม (Industrial Zoning) สาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการศึกษา งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสถิติเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ และ
การรวมตัวของอุตสาหกรรม หากจะศึกษาที่ตั้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมร่วมด้วยควรมุ่งเน้นการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
จุลภาค ซึ่งจาเป็นต้องมีปัจจัยด้านการดาเนินงานธุรกิจ ปัจจัยด้านพื้นที่ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
2. ด้านนโยบาย หากพัฒนาต้นแบบของงานวิจัยเพื่อกาหนดโซนนิ่งของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรจังหวัดราชบุรี
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาข้อมูลขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อาเภอ ตาบล และขอบ เขตเทศบาล เพื่อ
กาหนดขอบเขต และการส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่
เอกสารอ้างอิง
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การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ในการแก้ไขปัญหาขยะ ในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว
The participation of the Village Health Volunteer leaders in waste disposal
problems in the Patan Nakrua municipality
กิ่งแก้ว ทิศตึง และธนุพงษ์ ลมอ่อน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
e-mail: tonkaewsompo@gmail.com

บทคัดย่อ
ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาสาคัญอันดับต้นๆ ของหลายประเทศที่ให้ความสาคัญ และต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมผ่านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกฝ่ายในแต่ละพื้นที่ งานวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของแกนนา
อสม. ในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะค้น หาวิธีการการแก้ไข
ปัญหาขยะที่เหมาะสมโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อใช้ผลของโครงการวิจัย ไปทดลองปฏิบัติในรูปแบบโครงการนาร่องไปใช้ใน
การทดลอง ประเมิน และสรุปผล ภายใต้โครงการวิจัย โดยมี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ศึกษา คือ กลุ่มครัวเรือนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว จานวน 9 หมู่บ้าน โดยมีกระบวนการวิจัยที่ต้น จาก 1.การ
ร่วมคิด วิเคราะห์ปัญหา และตระหนักถึงปัญหา 2.การร่วมวางแผนการดาเนินการ และหาแนวทางการแก้ไข 3.ร่วมดาเนินการ
และจัดเก็บข้อมูล 4.ร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูล ผลลัพธ์และสรุปผล
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจุบันปริมาณขยะที่มีจานวนมากในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ คือ ขยะประเภทพลาสติกที่มาจาก
ร้านสะดวกซื้อ ตลาด รวมถึงวัสดุจากบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร และวิธีการกาจัดขยะมักที่จะใช้วิธีการรวบรวมนาไปทา การ
เผาอย่างไม่ถูกสุขลักษณะและไม่มีการคัดแยกประเภทของขยะ ซึ่งส่งผลกระทบที่สาคัญต่อชุมชน คือ การกลายเป็นแหล่ง
สะสมเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็นจากพลาสติกเป็นวงกว้างจากการเผา จนทาให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเกิดอาการเวียนศีรษะ
และไอ บ่อยครั้งเมื่อมีการเผาขยะ จากการร่วมระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ พบว่า
วิธีการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยกลุ่มอสม.คือ 1.การพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
คนในชุมชนเป็นหลัก
โดยรูปแบบการกาจัดขยะเปียกที่อยู่ในครัวเรือนควรอยู่ในรูปแบบการทาปุ๋ยหมัก เนื่องจากชุมชน
ของกลุ่มอสม.เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตชนบทมีพื้นที่บ้านพอสมควรจึงสามารถนาขยะที่อยู่ในครัวเรือนแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักได้
ตลอดจนขยะที่เหลือใช้จากครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียกที่สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตที่เชื่อมโยงกับ
วิถีการผลิตของครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนได้และสามารถพาชุมชนสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองใน
ด้านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาขยะได้ในอนาคต 2.การจัดทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ เยาวชน โรงเรียน และกลุ่ม
ชาวบ้านที่สนใจ
เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกเรื่องการจัดการขยะ และการนาขยะกลับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น
กิจกรรมสารวจข้อมูลพื้นฐาน ชุมชนบ้านนาคต กิจกรรมจัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้คนในชุมชน
และเด็กนักเรียน
กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้รักสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมนักสารวจน้อย ผู้พิชิตขยะ กิจกรรมรู้จัก
คัดรู้จักแยกเพื่อชุมชนน่าอยู่กิจกรรมไส้เดือนดิน ฮีโร่ผู้รักษ์ดินและพิทักษ์ขยะ และกิจกรรม น้าหมักเพื่อผักของหนู นอกจากนี้
ยังพบว่า จากผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีการนาผลการศึกษาไปจัดกิจกรรมนาร่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการคัดแยกขยะครัวเรือน
และในสถานศึกษา
คือ โรงเรียนนาคตพัฒนา และเกอดการรวมตัวกันเพื่อนาขยะที่แต่ละครัวเรือนเก็บไว้ไปขายให้กับ
พ่อค้ารับซื้อของเก่าที่จะเข้ามารับซื้อยังสถานที่นัดพบภายในหมู่บ้านในวันที่กาหนดไว้ ซึ่งผลจากการดาเนินงานวิจัยดังกล่าวถือ
เป็นจุดเริ่มหนึ่งที่กระตุ้นให้ชาวบ้านได้เห็นความสาคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะที่มีปริมาณมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาในวิธีที่เหมาะสม กับบริบทของชาวบ้าน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเองได้ อันจะนาไปสู่การ
สร้างชุมชนที่สามารถจัดการปัญหาขยะได้ด้วยตนเองต่อไป
คาสาคัญ ชุมชนพึ่งตนเอง, การจัดการขยะ
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Abstract
Nowadays garbage is one of the important problems in many countries that should be solved with
an appropriate method via participatory support from involved units in each area. The research titled ‘the
participation of the VHV leaders for solving the garbage problem in Patan Nakrua municipality’ had the
objectives to seek for the solutions of garbage problem by community participation and to use the result
of research for performing in a pilot project for experiment and evaluation. Population and sample is the
Village Health Volunteer leaders in Patan Nakrua municipality in 9 villages. The process starts at 1.
Concentrating and analyzing of problems 2. Planning and solving 3. Performing and collecting data and 4.
Analyzing and exchanging data, result for summary.
The result found that the large quantity of garbage is plastic from convenient stores, market and
agricultural package. The garbage removal is a burning that is not in a hygienic condition and no
segregation. These affect the community as a pathogen source and plastic- burnt effluvium that make the
villagers feel dizzy and cough when burning.
From a brainstorming with villagers in area found that the method to solve the community
problem by VHV are 1. A consideration about the appropriation on lifestyle and culture of people in
community by selecting the way of fertilization for garbage removal since the VHV community located in
wider area so they can fertilize the garbage from household. Most of garbage is wet and biodegradable so
it is benefit for production that is linked to the household production in community and leads the
community to be a self dependent community about his adaptation on garbage problem 2. Doing the
activities with youths, schools and villagers for reinforcing them on garbage removal and recycling such as
basic information survey in Ban Nakot, holding a village community meeting for describing the objectives
of project to people in community and students, young blood loves environment project, little surveyor,
the garbage winner, livable community by garbage segregation, earthworms, hero of soil and garbage, and
fertilized water for vegetables. In addition, from the research result is taken to hold a pilot project for
garbage segregation at household and school that is Nakot Pattana School and there is a gathering for
keeping garbage for sale to the middleman on a due date. The result of research is a beginning of
stimulation for villagers to see the importance of much more garbage and to participate in solving with an
appropriate method according to context and adaptable to each household with the sake of being a self
garbage - manageable community.
Keyword: Self dependent community, Waste Management
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บทนา
ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาสาคัญอันดับต้นๆ ของหลายประเทศที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่เน้นปัจจัย
ความสาเร็จของการพัฒนาประเทศที่รายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศของตนเอง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลักใหญ่
อยู่ที่ระบบการจัดการของเสีย หรือขยะเหลือใช้ในระบบการผลิตภายใต้ระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่มีมาตรฐาน และคน
ที่อยู่ในประเทศหรือสังคมนั้นไม่ได้ให้ความสาคัญหรือขาดจิตสานึกในการที่จะรับผิดชอบต่อขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า
และของเสียจากครัวเรือนหรือชุมชนของตน ซึ่งเหตุผลข้างต้นเป็นเหตุผลที่สาคัญในการที่จะขจัดปัญหาขยะ ทุกวันนี้หลายฝ่าย
มองเห็นร่วมกันในเรื่องจิตสานึกร่วมในการเป็นสมาชิกของสังคมที่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบขยะที่ตนเองก่อขึ้น เนื่องจาก
วิถีการดาเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สังคมที่ต้องดาเนินชีวิตแข่งกับเวลา ทั้งในเรื่องของการบริโภคที่ต้อง
อาศัยร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงสินค้าอุปโภคที่ชุมชนหรือบุคคลต้องพึ่งพาร้านสะดวกชื้อด้วยเช่นกัน เนื่องจากสินค้าดังกล่าว
ล้วนผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมและใช้วัสดุที่ห้อหุ้มด้วยพลาสติกต่างๆที่มีระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาติเป็นระยะ
เวลานาน ประกอบกับสินค้าอุปโภคบางชนิดที่เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วก็จะกลายเป็นขยะอันตรายให้กับชุมชน และสังคม
ในที่สุด เช่น หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ และถ่านไฟฉาย เป็นต้น
พื้นที่ตาบลป่าตันนาครัวเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจากคน
ในชุมชนในเขตตาบลป่าตันนาครัวยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการคัดแยกขยะ รวมไปถึงการจัดการขยะที่เหลือทิ้งจาก
ครัวเรือนที่ปลายทางถูกทาไปทิ้งรวมไว้ในเขตพื้นที่ ทิ้งขยะของเทศบาลที่เตรียมไว้เป็นพื้นที่โล่ง โดยวิธีการนาไปกองรวมกัน
และเผาทิ้ง โดยที่ไม่มีการคัดแยกขยะเหลือทิ้งจากครัวเรือนแต่อย่างใด ซึ่งจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาปริมาณ
ขยะทั้ง 9 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว ร่วมกับ กลุ่มแกนนาชุมชน กลุ่มอสม. และเจ้าที่เทศบาลป่าตันนาครัว
พบว่า มีปริมาณขยะจากครัวเรือนในพื้นที่มีจานวนทั้งสิ้น 10 ตันต่อวัน ซึ่งกลุ่มแกนนาชุมชนที่เข้าร่วมเวทีเห็นว่าปริมาณขยะที่
เหลือทิ้งมีมากขึ้นกว่าอดีต เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในชุมชนโดยเฉพาะขยะประเภท พลาสติก
รวมถึงการให้บริการรถเก็บขยะจึงทาให้ชุมชนได้รับความสะดวกสบายในการกาจัดของเสีย และมองว่าเป็นเรื่องความ
รับผิดชอบของเทศบาลเพียงอย่างเดียว แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนการสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดการขยะที่อยู่ใน
ชุมชน โดยการบรรจุขยะเหลือทิ้งทุกอย่างลงถุงพลาสติกสีดา และโยนขึ้นรถเก็บขยะของเทศบาลป่าตันนาครัว พร้อมทั้งมองว่า
เป็นการกาจัดขยะที่ทันสมัย บริเวณบ้านสะอาดไม่มีเศษขยะ แต่กลับนาปัญหาไปกดทับไว้ในพื้นที่กองขยะของเทศบาล
ต่อไปเรื่อยๆ เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามารับผิดชอบ
จากสถานการณ์ปัญหาขยะข้างต้นผู้ วิจัย จึงเห็นว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาสาคัญของชุมชนที่ชุมชนต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กับการที่ชุมชนเข้ามาร่วมคิดร่วมทา เพื่อที่จะได้วิธีการแก้ไขปัญหาขยะที่เหมาะสมกับ
ชุมชนของตนเอง โดยมุ่งให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐานชุมชนของแต่ละชุมชนเข้ามามีบทบาทเป็นแกนนา และหาก
เมื่อได้วิธีการแก้ไขปัญหาขยะที่เหมาะสมกับชุมชนแล้ว ยังต้องการให้เกิดเป็นชุดโครงการนาร่องในการทดลอง ปฏิบัติ
ประเมินผล ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาขยะโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย กลุ่ม องค์กร และ
สถาบันที่อยู่ในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว ซึ่งหากมีการประสานภาคีเครือข่ายเกิดขึ้นจะยังประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
เนื่องจากโครงการ กิจกรรมต่างๆคนในชุมชนเป็นผู้ร่วมคิดและทาอย่างมีส่วนร่วม จึงนาไปสู่วัตถุประสงค์ของงานวิจัยใน
สองประเด็น คือ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาขยะที่เหมาะสมโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อใช้ผลของโครงการนาร่องไปใช้ใน
การทดลอง ประเมิน และสรุปผล โดยการวิจัยครั้งนี้ เลือกพื้นที่ 9 หมู่บ้านในเขต ตาบลป่าตันนาครัว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปางประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มครัวเรือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม. 9 ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลป่าตันนาครัว)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาขยะที่เหมาะสมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยแกนนา อสม.ในเขตเทศบาลป่าตัน
นาครัว จังหวัดลาปางในครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนาไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาขยะ
ที่เหมาะสมกับชุมชนและบริบทของพื้นที่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพตาบลอสม .จานวน 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลป่าตันนาครัว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและพัฒนา โดยประกอบไปด้วย
ขั้นที่ 1 เป็นการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยการที่อสม.จะเข้ามามีส่วนร่วมในดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยใช้วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลจากทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
2. การสังเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีประชุม เพื่อถอดบทเรียนการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
3. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของเทศบาลตาบลป่าตันนาครัว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปางที่ผ่านมา เครื่องมือที่ใช้ในการสังเคราะห์ คือประเด็นคาถามในเวที
ขั้นที่ 2 จัดกิจกรรมทดลองโดยใช้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1
ขั้นที่ 3 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis)
โดยการจาแนกหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นคาสาคัญหรือตัวแปร
ผลการวิจัย
จากการลงพื้นที่เพื่อเปิดตัวโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยแกนนา อสม.
ในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว จังหวัดลาปาง ผู้วิจัยได้เชิญกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชนรวมถึงแผนการทางานวิจัยใน
ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 9 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าตันนาครัว นายกเทศบาลตาบลป่าตันนาครัว มาร่วมรับฟังแผนงาน วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและสะท้อนปัญหาด้านขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่ย่อยสลายยากในพื้นที่ของเขต
เทศบาล ซึ่งกาลังเป็นภัยเงียบที่ขยายตัวคุกคามสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนอยู่ในขณะนี้ ตลอดจน
นาเสนอรูปแบบและแนวทางต่างๆ ในการจัดการขยะอันตรายที่เหมาะสมและปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่ โดยผู้วิจัยหวังให้เกิดการ
ปรับปรุงระบบการจัดการและป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนสะท้อนปัญหาในเวทีดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยได้
ประเด็นปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาขยะโดยชุมชน ดังนี้
ผลกระทบที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงปัญหาขยะ
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีต่างมีความเห็นตรงกันว่า ถ้าไม่แยกขยะจะกาจัดขยะไม่ได้และส่งผลให้การทาโครงการนี้ไม่
สาเร็จ จึงทาให้เกิดการก่อขยะจานวนมาก ดังนั้นการศึกษา จึงต้องให้ความสาคัญกับการสืบค้นข้อมูลของสถานประกอบ
การ ตลาด สถานที่ราชการ สถานศึกษา และธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งแต่ละแห่งมีประเภทของขยะที่ทิ้งแตกต่างกัน แต่ปัญหาที่พบ
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เหมือนกัน คือ ทุกที่จะทิ้งขยะทุกประเภทรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร แก้ว ถุงพลาสติก หรือขยะรีไซเคิล ทาให้เกิดปัญหา
ขยะมูลฝอยที่มากขึ้นทุกวันจนในอนาคตอาจถึงขั้นที่เรียกว่า วิกฤต แต่หากชุมชนมีการจัดการขยะได้ดี โดยเฉพาะการแยกขยะ
นอกจากจะทาให้ที่อยู่อาศัยสะอาด และไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนแล้ว กระดาษ พลาสติก นามารีไซเคิลแปรรูปใช้ได้อีกครั้ง
อย่างไรก็ตามชุมชนนาร่องโครงการการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลป่าตันนาครัวบางแห่งก็สามารถปฏิบัติได้ผลดี
แต่มีบางแห่งก็ไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีหลายปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการเมืองท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์
และความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นปฏิบัติ
การดาเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มากขึ้น
ทาให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มากตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากาจัดขยะ
มูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างระบบกาจัดที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น แต่ยังมีหลาย
พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และยังมีท้องถิ่นหลายแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้ถูก
สุขลักษณะตามที่ได้ออกแบบไว้ได้ และบางแห่งได้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควรเนื่องมาจากปัจจัยสาคัญเรื่อง
เวลาและการต้องให้ความสาคัญกับงานเพื่อเลี้ยงปากท้อง ขณะเดียวกัน ตัวแทนชุมชนยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของเทศบาลทางด้านขยะหลายประการ อาทิ
1. เรื่องประเภท และที่มาของขยะในอดีตไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ต้องมีการทบทวน (ในครั้งนี้พบว่าขยะ
ส่วนใหญ่มาจากครัวเรือน)
2. ชุมชนรู้วิธีการแยกขยะมานานแล้วแต่มักมองว่ามันเป็นหน้าที่นี้ควรเป็นหน้าของเทศบาลที่ต้องจัดการ
ทั้งนี้เนื่องจากการทาโครงการที่ผ่านมามักไม่ได้คานึงถึงการเตรียมพร้อมที่จะดาเนินงานดูแลรักษาระบบอย่าง
ต่อเนื่องทาให้มีข้อจากัดทางด้านบุคลากรและองค์กรบริหารจัดการที่ชัดเจน นอกจากนี้การดาเนินงานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มี
ลักษณะต่างคนต่างทา ทาให้มีสถานที่กาจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะขนาดต่างๆ กันกระจายทั่วไป ทาให้สิ้นเปลือง
งบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลทาให้การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจากัดและ
ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ดังนั้นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยในหลายๆ พื้นที่ของประเทศ ได้ข้อสรุปว่า
รูปแบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยที่จะแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเป็น
การมุ่งเน้นให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันนาขยะมูลฝอยมากาจัดร่วมกัน ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว และเพื่อ
เป็นการลดภาระของรัฐบาลด้านการลงทุนและการบริหารจัดการ อีกทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมลงทุนและ
ดาเนินการ โดยรูปแบบการลงทุนและดาเนินการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยอาจทาได้หลายวิธี อาทิ เอกชนเป็นผู้ลงทุนและ
ดาเนินการเองทั้งหมด รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชนรัฐลงทุนการก่อสร้างระบบและให้เอกชนดาเนินการ เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะจากการแลกเปลี่ยนในเวที
การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นจาเป็นต้องกาหนด
แนวทางและทิศทางในการดาเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้รูปแบบศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย ร่วมกันเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน และเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากการจัดการขยะในระยะยาวอย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนต่างๆ
โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก และยังประหยัดงบประมาณ บุคลากร พื้นที่ในการทาจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยของประชาชน
การแก้ไขปัญหาขยะในงานวิจัยนี้ยังได้รับความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ อสม.ที่ถือเป็นกลุ่มคนสาคัญที่จะช่วยให้เกิด
การขับเคลื่อนในเรื่องการจัดการขยะได้เป็นอย่างดี ซึ่งอสม.จะเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นาการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชน ประสานงานสาธารณสุข บาบัดทุกข์ประชาชน ดารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
โครงการนาร่องที่ได้จากกระบวนการวิจัย “การมีส่วนร่วมของแกนนาอสม.ในการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว"
จากการดาเนินโครงการวิจัย ตามกระบวนการที่สอดคล้องกลับกลุ่มเป้าหมาย ทาให้ทราบโจทย์ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ดาเนินกระบวนการ ที่สามารถทาให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนในหลายเวที ที่เกิดขึ้นระหว่าง
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การทางานวิจัย ซึ่งจากการค้นหาโจทย์ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย กลุ่มแกนนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มตัวแทน
อสม. ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโครงการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
นามาซึ่งปัญหาที่คนในชุมชนในเขตเทศบาลป่าตันนาครัวให้ความสาคัญและเป็นกังวล ซึ่งก็คือปัญหาเรื่องการจัดการขยะที่
อาจจะเพิ่มจานวนขึ้นทุกขณะ เนื่องจากกลุ่มผู้เข้าร่วมในเวทีเสวนาเพื่อค้นหาโจทย์ เพื่อผลิตโครงการวิจัย และโครงการบริการ
วิชาการแก่พื้นที่ ต่างเห็นร่วมกันว่า “ปัญหาขยะ” คือประเด็นที่ต้องร่วมกันแก้ไขเป็นอันดับแรก จากการเปิดเวทีเพื่อเกิดพื้นที่
ในการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาข้างต้น จึงนาไปสู่การเขียนโครงการวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นรูปแบบการศึกษาแบบ
ทางการคือ “การพยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมกับปัญหา”
ซึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นปัญหา
คือขยะที่หน่วยครัวเรือน และปัจเจกสร้างขึ้นจากวิถีชีวิตประจาวันของชุมชนที่อยู่ในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่มีรสนิยมในการ
บริโภคอาหาร อุปโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่สัมพันธ์กับบริบทของความทันสมัย
ทั้งนี้สิ่งที่โครงการวิจัยต้องให้ความสาคัญอยู่ที่กลุ่มแกนนาอสม. ที่เข้าร่วมโครงการต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้
วิเคราะห์ อ่านปรากฏการณ์ สถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครัวเรือนชุมชนของตนเองได้ เนื่องจากบทบาทและ
สถานะของพวกเขา มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนงานสุขภาวะได้อย่างดี ฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย มากกว่าที่จะค้นหา “ตัวแบบที่มีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาของชุมชน” ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้
เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการเรียนรู้จะสามารถสร้างคน กลุ่มคน ชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาซึ่งอาจไม่ใช่ปัญหาขยะเพียง
อย่างเดียวภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ภาวะความทันสมัยได้ลดความห่างระหว่างความเป็นเมืองและชนบทให้หดแคบลงไป
ทุกขณะ
นอกจากวัตถุประสงค์ที่ซ้อนอยู่เหนือวัตถุประสงค์แล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังมุ่งที่จะค้นหารูปแบบของการแก้ไขปัญหาที่
เป็นผลที่เกิดจากการเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาคือ “รูปแบบการแก้ไขปัญหา” ซึ่งคือหน่วยในการวิเคราะห์
ของงานวิจัยชิ้นนี้ และผลที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การ ใช้ผลของโครงการนาร่องไปใช้ในการทดลอง ประเมิน
และสรุปผล ทั้งนีผ้ ู้ดาเนินการวิจัยได้นาข้อมูลที่ได้สะท้อนให้กลุ่มอสม. ที่เข้าร่วมโครงการได้นาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อจากเวทีในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนของตนเอง
ทั้งนี้จากเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดเป็นโครงการนาร่องเพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อหาทางออกของ
ปัญหาขยะในเขตชุมชนของตนเอง โดยผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยน ตรวจสอบระหว่างกลุ่มแกนนาอสม. ที่เข้าร่วม
โครงการผ่านประเด็นในการวิเคราะห์หลักๆ ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การร่วมคิดและร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็น สถานการณ์ปัญหาขยะ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน พร้อมกัน
นั้นได้ร่วมกันพิจารณาถึงผลเสีย และผลดีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ในประเด็นแรกสามารถสรุปประเด็นในการ
แลกเปลี่ยนได้ดังนี้ กลุ่มอสม.เสนอว่าการที่จะพวกเขาจะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นต้องย้อนไปดูที่ครัวเรือนของตนเอง ตลอดจนถึง
พฤติกรรมการทิ้งขยะ การใช้สิ่งของที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มปริมาณของขยะ และยังเสนอเพิ่มเติมว่าในสมัยก่อน ยุคที่ไม่
ปรากกฎสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชนของเขาก็อยู่ได้เพราะ มีวิถีชีวิตที่บริโภคพืชผักที่อยู่ในชุมชน ไม่ได้เข้าไปในเมือง เพื่อซื้อ
ของจากห้างสรรพสินค้า เช่นเดียวกับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่ง การที่ อาเภอแม่ทะยังไม่ปรากฏการก่อตั้งของร้านสะดวกซื้อที่
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเมืองและความทันสมัย ดังเช่นกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนได้นิยามไว้
“สมัยก่อนบ้านเฮากินง่ายอยู่ง่าย เด็ดผักข้างรั้ว ซื้อแต่หมู(ก็ห่อตอง) น้้าปลา ปลาร้า เกลือ แต่บ่าเดียวนี้ซื้ออะ
หยั่งก็ใส่ถุง มันง่ายสบายแต่ก็เกิดปัญหาตามมา”
(ตัวแทน อสม.ป่าตันนาครัวกล่าว)
นอกจากนี้แล้ว ในเวทียังมีการให้ข้อเสนอที่ว่าสถานการณ์ปัญหาขยะต้องเชื่อมโยงเรื่องของยุคสมัยความสบายที่ได้
จากเทคโนโลยีทาให้เกิดเป็นความมักง่ายของคนที่อยู่ในครัวเรือน ซึ่งในเวทีต่างพยายามที่จะแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้ เช่น
ตัวแทนอสม.ท่านหนึ่งได้เสนอทัศนะว่า ที่จริงแล้วคนในชุมชนทราบว่าควรทาอย่างไรกับขยะเปียกที่ย่อยสลายได้ แต่ก็ยังทิ้ง
รวมกันกับถุงพลาสติก ซึ่งเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นทุกวันในกิจกรรมการบริโภค ซึ่งประเด็นข้างต้นเป็นเรื่องที่ยาก หากเรา
สามารถเปลี่ยนความคิดทัศนคติของคนที่อยู่ในชุมชนได้ก็จะสามารถ เดินร่วมทางกันแก้ไขปัญหาได้ และที่สาคัญคนในชุมชนก็
ตระหนักดีอยู่แล้วว่า พื้นที่ชุมชนของเรามีพื้นที่ในการจัดการกับปัญหาขยะได้ อาทิ ขยะเปียก ซึ่งได้แก่ เศษอาหาร ใบไม้สด
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แห้ง ตลอดจนถึงขยะที่เหลือทิ้งจากกิจกรรมทางการเกษตร เช่น มูลวัว ควาย สุกร เป็นต้น ซึ่งเศษของเหลือทิ้งจากครัวเรือน
และการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรล้วนมีพื้นที่ที่จะจัดการกับสิ่งของข้างต้น ซึ่งในยุคก่อนก็ไม่มีปัญหา
ประเด็นที่สอง ประเภทของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ก่อให้เกิดปัญหา ในประเด็นนี้ กลุ่มอสม. ที่เข้าร่วมโครงการเห็น
ว่า ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางการเกษตรประเด็นทราบได้โดยอาจไม่ต้องสารวจเนื่องจากกลุ่มอสม.
ตระหนักดีว่าชุมชนของตนเองเป็นชุมชนที่ฐานอาชีพเกษตรกรและส่วนใหญ่ยังคมประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตร
ตลอดจนถึงการรับจ้างในภาคการเกษตรเป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้ประเภทขยะที่เหลือทิ้งจากครัวเรือนเป็น
ขยะเปียก และรองลงมาคือขยะแห้งที่เป็นพลาสติก ที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากการซื้อสินค้าเพื่อใช้ใน การอุปโภคและบริโภค
ของคนในชุมชน
ประเด็นที่สาม ประเด็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะเป็นภาคีในการจัดการ ร่วมเรียนรู้ในการจัดการกับขยะและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่อยู่ในชุมชน ซึ่งนอกเหนือจากอสม.ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จากเวทีการแลกเปลี่ยนมีการเสนอ
กลุ่มองค์กรที่จะเข้ามาหนุนเสริมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นขยะคือ ระดับต้น คือคนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลดการใช้ขยะ มีระบบการจัดการขยะขั้นต้นภายในครัวเรือนก่อนที่จะผลักภาระให้แก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มอสม.
กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่จะมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นแกนนา ทั้งในระดับปัจเจก ครัวเรือน และชุมชนได้ เนื่องจากมีสถานะของ
การเป็นอาสาที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสุขภาวะที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด และสถานศึกษาก็มีส่วนสาคัญในการขัดเกลาลูกหลานของ
คนในชุมชนให้เข้าใจความสาคัญของการขัดแยกขยะ และจัดการกับขยะแทนที่จะผลักภาระให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับผิดชอบ
นอกจากนี้ในเวทียังมีการเสนอว่ากลุ่มองค์กรการปกครอง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านต้องมีการขยับในเรื่องนโยบาย ใน
เรื่องการจัดการขยะเพื่อให้เกิดเป็นท้องถิ่นแห่งการพึ่งตนเอง พร้อมกับการมีองค์ความรู้ที่เหมาะสม
ตลอดจนถึงการเป็น
ท้องถิ่นที่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หลากหลายด้วยการศึกษาบริบท และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานการวิเคราะห์
ปัญหาต่างๆ
ทั้งนีผ้ ลจากกิจกรรมภายใต้โครงการนาร่องที่ชื่อโครงการ “โรงเรียนสดใส ชุมชนสุขใจ ร่วมใจจัดการขยะบ้านนาคต”
โดยมีเป้าหมายสาคัญอยู่ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนาคตและผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการได้รับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และประเด็นที่สอง คือ ส่งเสริมให้เยาวชนและ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหาแนวทางการจัดการขยะให้กลายเป็นทุนภายในโรงเรียนและสามารถนาไป
ปรับใช้ได้ในครัวเรือน ซึ่งทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้คนในชุมชนและเด็กนักเรียน
ผลลัพธ์ ที่ได้จากการทากิจกรรม กลุ่มผู้ดาเนินโครงการนาร่อง คือตัวแทนอสม. ได้ ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์
ของโครงการ ต่อกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ ทาให้ทุกคนที่เข้ามาฟังเกิดความเข้าใจและเกิดแรงกระตุ้นในการร่วมกัน
จัดการปัญหาในเรื่องของขยะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่รักชุมชน
กิจกรรมนี้ทาให้ เด็กนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของขยะ โดยใช้กิจกรรมเก็บรวบรวมสิ่งที่เด็ก
นักเรียนคิดว่าเป็นขยะภายในโรงเรียน จากนั้นจึงให้เด็กนักเรียนช่วยกันแบ่งประเภทขยะที่ตนเองรวบรวมได้ก่อนโดยกิจกรรมนี้
จะเน้นให้เด็กๆคิดและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดของเด็กๆโดยผ่าน
ประสบการณ์ตรง
กิจกรรมที่ 3 เยาวชนผู้พิชิตขยะ
เยาวชนและเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ในการสารวจเกี่ยวกับจานวนขยะที่มีอยู่ในโรงเรียนและบริเวณ
ชุมชนว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใดผ่านการเดินสารวจในแต่ละจุดที่แต่ละคนได้เลือกไว้แล้ว ทาการจดบันทึกรายละเอียดของ
จานวนขยะที่พบ ประเภทขยะที่พ บว่ามี ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิลมีปริมาณเท่าไหร่และขยะที่เป็นอันตรายมากน้อย
เพียงใด แล้วก็นามาสรุปหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
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กิจกรรมที่ 4 คัดรู้จักแยกเพื่อชุมชนน่าอยู่
ผลลัพธ์คือ มีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อใช้ในการพักขยะที่แยกแล้วในโรงเรียน มีการตั้งคณะกรรมการนักเรียนเข้ามา
ดูแลบริหารจัดการโดยมีคณะครูในโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน
กิจกรรมที่ 5 น้าหมักแสนวิเศษ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคต ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทาน้าหมัก โดยการสาธิตวิธีการเลือกวัตถุดิบการผสมส่วนผสม
ของน้าหมักโดยให้ลงมือปฏิบัติร่วมกันและได้รู้ถึงประโยชน์ของการทาน้าหมักต่อผักที่ปลูกในโรงเรียน ซึ่งวัสดุหรือส่วนผสมที่
สาคัญของการทาน้าหมักคือขยะที่เกิดขึ้นจากการทาอาหารจากการบริโภคของครัวเรือนของตนเอง และขยะที่ได้จากการ
ทาอาหารกลางวันของแม่บ้านของโรงเรียน ทั้งนี้เมื่อได้น้าหมักและ ทางโรงเรียนจะมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการปลูกผักสวน
ครัว และผักในโรงเรียนเช่น ผักกาด ผักกะหล่า ผักกาดขาวปลี เพื่อนาไปประกอบอาหารเพื่อนักเรียนในโรงเรียนในโครงการ
อาหารกลางวันต่อไป
กิกรรมที่ 6 การประเมินผล
จากการบันทึกสถิติจานวนการ เพิ่ม-ลดของขยะในโรงเรียนบ้านนาคต พบว่าจานวนขยะมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้
ชัด คิดเป็นร้อยละ 80 ที่จานวนขยะในพื้นที่นั้นหายไปหรือน้อยลง ส่วนการจัดการธนาคารขยะกลุ่มเยาวชนได้ทาการคัดแยก
ขยะ ในวันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์ และยังมีเงินออมจากการขายขยะที่ทาการคัดแยก เป็นเงินออมประจาของโรงเรียนบ้านนาคต
น้าหมักอยู่ในขั้นที่จุลลินทรีย์กาลังทาการขยายตัว และเกิดการหมักของเศษอาหารและกากน้าตาล และทุกกระบวนการ
ข้างต้นยังคงเกิดกระบวนการดาเนินงาน โดยกลุ่มเยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านนาคตและคณะครูทางโรงเรียน
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาลป่าตัน
นาครัว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญ หาขยะที่เหมาะสมโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อใช้ ผลของ
โครงการนาร่องไปใช้ในการทดลอง ประเมิน และสรุปผล ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้ทบทวนทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3
แนวคิด ดังนี้ 1. แนวคิดการจัดการขยะ 2. แนวคิดการมีส่วนร่วม และ 3. แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ให้
ความสาคัญกับกลุ่มแกนนาอสม. ในเขตเทศบาลป่าตันนาครัวที่เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนมิติของชุมชนผ่านเรื่องสุข
ภาวะ ไปพร้อมๆกับการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนามาซึ่งทางออกของการแก้ไขปัญหาขยะของ
คนในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลป่าตันนาครัว
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบงานวิจัยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยให้ความสาคัญกับข้อมูล
เชิงคุณภาพที่ได้จากการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนถึงการสังเคราะห์
ปัญหาร่วมกันของกลุ่มอสม. ที่เข้าร่วมโครงการและนาไปสู่การดาเนินงานโครงการนาร่องเพื่อทดลอง กระบวนการในการ
จัดการกับปัญหาขยะที่เหมาะสมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้คือ เป็นการศึกษาการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาขยะของกลุ่มอสม.
ในเขตพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่ตนเองได้เผชิญ โดยกรอบ
ในการวิเคราะห์ที่สาคัญคือ รูปแบบการแก้ไขปัญหาที่มีความความเหมาะกับบริบทเชิงพื้นที่ ซึ่งได้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสามารถเสนอออกมาเป็นแผนกิจกรรมของกลุ่มแกนนาอสม. ทาให้เกิดกิจกรรมโครงการเพื่อนาร่อง ทดลองและ
ประเมินผลดังนี้
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครัวเรือน จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีพบว่า ลักษณะปัญหาที่ส่งผลต่อครัวเรือนที่อยู่ใน
ชุมชนในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว คือ ขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คนที่อยู่ในครัวเรือน รองลงมาเป็นปัญหาฝุ่น ควัน ที่เกิดจาก
การเผาไหม้ขยะที่อยู่ในบริเวณชุมชน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สามารถเชื่อมโยงเรื่องของสภาพพื้นที่ชุมชนซึ่งมีพื้นที่ใน
การกาจัดขยะในรูปแบบการเผาทาลายเองโดยคนในชุมชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ชนบท แตกต่างกับพื้นที่เมืองที่ต้องมีรถเก็บขยะ
เข้ามารับขยะในทุกวัน เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการเก็บขยะของครัวเรือน
ประเด็นความต้องการในการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลป่าตันนาครัว จากการเก็บข้อมูลและการจัดเวที
พบว่า สิ่งที่ครัวเรือนต้องการในการรวบรวมขยะที่ได้จากครัวเรือน คือการที่ครัวเรือนต้องมีถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะ
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ประจาบ้าน ส่วนวิธีการจัดเก็บขยะคือ การที่ แต่ละครัวเรือนนาขยะไปใส่ถังที่เทศบาล จัดเตรียมไว้เป็นจุดๆรอการขนย้าย
นอกจากนี้การสัมภาษณ์ยังพบว่า กลุ่มอสม .ยังให้ความสาคัญกับรูปแบบการกาจัดขยะเปียก โดยเลือกวิธีการนาขยะเปียกที่
เหลือทิ้งจากครัวเรือนไปทาปุ๋ยหมัก ซึ่งข้อเสนอส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ทั้งในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนที่มีอาชีพส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรเป็นสาคัญ ฉะนั้นแนวทางการจัดการกับปัญหาขยะเปียกในชุมชน
จึงเชื่อมโยงกับบริบท และยังแสดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถประยุคใช้สิ่งที่เหลือทิ้งหนุนเสริมทาให้เกิดรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่
ครัวเรือนของตนเอง
นอกจากรูปแบบการจัดการขยะเปียกแล้ว จากการจัดเวทีพบว่า กลุ่มอสม .ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อรูปแบบการ
จัดการขยะแห้งที่ชุมชนไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มอสม .ส่วนใหญ่ต้องการ ให้ตนเองซึ่งคือประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินการกับเทศบาล ซึ่งเชื่อมโยงกับ ความต้องการ เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของชุมชนใน
เขตเทศบาลป่าตันนาครัว คือ การที่ประชาชนต้องทิ้งขยะในภาชนะรองรับที่ชุมชน/เทศบาลจัดไว้ พร้อมกับการลดปริมาณขยะ
เช่นใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของตนเอง
ในส่วนของโครงการนาร่องเพื่อทดลองและประเมินผล ที่เป็นผลจากการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
สถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จึงเกิดเป็นการจัดกิจกรรมในเชิงบูรณาการความรู้เพื่อสร้างกระบวนการของ
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกฝังความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาความรุนแรงของ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่เพิกเฉยต่อ ขยะที่เกิดขึ้นจากการบริโภคของตน ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของกลุ่มแกนนาอสม.
ได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องดาเนินโครงการนาร่อง เพื่อทดลองกิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน
นาคตพัฒนา ซึ่งกลุ่มแกนนาฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของเยาวชนที่จะเปิดรับความรู้ และเรียนรู้จากกิจกรรม โดยมีแกนนา
อสม.ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นพี่เลี้ยงทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรม และการขยายผลในอนาคตอันใกล้ ซึ่งตัวอย่างของ
กิจกรรมของโครงการนาร่องคือกิจรรม น้าหมักเพื่อผักของหนู เป็นเสมือนภาพตัวแทนของ กิจกรรมที่นักเรียน ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
ซึ่ง
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคต ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทาน้าหมัก โดยการสาธิตวิธีการเลือกวัตถุดิบการผสม
ส่วนผสมของน้าหมักโดยให้ลงมือปฏิบัติร่วมกันและได้รู้ถึงประโยชน์ของการทาน้าหมักต่อผักที่ปลูกในโรงเรียน ซึ่งวัสดุหรือ
ส่วนผสมที่สาคัญของการทาน้าหมัก คือขยะที่เกิดขึ้นจากการทาอาหารจากการบริโภคของครัวเรือนของตนเอง และขยะที่ได้
จากการทาอาหารกลางวันของแม่บ้านของโรงเรียน ทั้งนี้เมื่อได้น้าหมักและ ทางโรงเรียนจะมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการปลูก
ผักสวนครัว และผักในโรงเรียนเช่น ผักกาด กะหล่า ผักกาดขาวปลี เพื่อนาไปประกอบอาหารเพื่อนักเรียนในโรงเรียนใน
โครงการอาหารกลางวันต่อไป
ข้อค้นพบที่เชื่อมโยงกับแนวคิดในประเด็นเรื่องของการนากระบวนการมีส่วนร่วมไปใช้ ในกิจกรรมการดาเนิน
โครงการ เราจะพบว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวภายใต้โครงการของชุมชน ขนาดใหญ่ มีกลุ่มเป้าหมายมากมาย
หากแต่เน้นเรื่องของความสาคัญเรื่องการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมในทุกขึ้นตอนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของชุมชนเอง การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดแนวคิดการจัดการกับปัญหาของคนในท้องถิ่น สาคัญกว่าการนาตัวแบบของ
การแก้ไขปัญหามาสวมทับแก่ชุมชนนั้น ซึ่งคือข้อค้นพบในงานวิจัยชิ้นนี้
ในประเด็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ไม่ได้เกิดจากการกาหนดวัตถุประสงค์ คือ การที่กระบวนการวิจัย
สามารถทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแกนนาอสม. ในการเข้ามาแสดงศักยภาพของตนเองผ่านโครงการ กิจกรรมนา
ร่อง โดยเชื่อมร้อยความเป็นเจ้าของพื้นที่ เป็นผู้ที่ได้รับผลที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะ และจะเป็นผู้รับประโยชน์ จากโครงการนา
ร่อง ทั้งนี้ความภูมิใจจึงเกิดขึ้น หลังจากภาพปรากฏของความเป็นเจ้าของชุมชนเกิดขึ้น มิติเรื่องเพศสภาพเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการกับปัญหาที่กลุ่มอสม. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงเข้ามาสร้างพื้นที่ทางสังคมผ่านการแกนนาระบบสุขภาพของชุมชน
เนื่องจากความเป็นเพศหญิงเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ครัวเรือน ( Domestic sphere) อย่างแยกไม่ออก และยิ่งตอกย้าบทบาทเมื่อ
กลุ่มเพศหญิงในชุมชนเข้ามาแสดงศักยภาพของคนผ่านการเป็นผู้มีองค์ความรู้ในการจัดการกับปัญหาที่มีต้นตอมาจาก
ครัวเรือนของตนเอง
นอกจากนี้ยังพบว่าผลงานงานวิจัยชิ้นนี้มีความคล้ายคลึงกับงานศึกษาของ สุวัฒน์ ทานุมาและคณะ(
2556) ที่พบว่า
ชุมชนยังมีศักยภาพในการจัดการขยะด้วยตนเอง หากแต่ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี
ทั้งนี้งานวิจัยจึงมีการเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม ให้ความรู้ การรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
ขยะอย่างมีส่วนร่วม และงานของพัสรินณ์ พันธุ์แน่น และคณะ (2558) ที่พบว่าเด็กและเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
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ความและพฤติกรรม เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งอสม .และนักเรียน
ก็เช่นเดียวกันจากการเข้าร่วมการปฏิบัติโครงการนาร่องก็สามารถนาแนวคิด การทาปุ๋ยไปใช้ในครัวเรือนได้
ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินโครงการวิจัยประเด็นปัญหาการจัดการขยะ ครั้งต่อไปควร ให้ความสาคัญกับบริบทแวดล้อมใน
เชิงพื้นที่ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมไปถึงควรให้ความสาคัญต่อ
การเรียนรู้เพื่อจุดมุ่งหมายเพื่อการหาทางออกของปัญหามากกว่าการแสวงหาแนวทางที่ไม่เหมาะของปัญหาที่เกิดขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารอ้างอิง
สุวัฒน์ ทานุมาและคณะ. (2556).รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนโนนเมือง กรณีศึกษาตาบล
โนนเมือง อาเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลาภู. สานักงานกองทุนการวิจัย (สกว.).
พัสรินณ์ พันธุ์แน่น และคณะ.(2558).โครงการแนวทางการจัดการขยะของเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านมั่นคง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.สานักงานกองทุนการวิจัย (สกว.)
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แนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินสะสมของเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตาบลไทยชนะศึก อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
The guidelines for solving issue of farmer’s debt collectors: Case study of
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives’s customers ,
Thaichanasuek Subdistrict, Thungsaliam District, Sukhothai Province
วรรณภา วงค์สวรรค์1, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล2, ปราโมช ศีตะโกเศศ3 และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง4
1

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) สาเหตุการเกิดภาระหนี้สะสมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 2)ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดภาระหนี้สะสมในครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรและ 3) แนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สะสมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ต .ไทยชนะศึก อ .ทุ่งเสลี่ยม จ .สุโขทัย กลุ่มตัวอย่างเป็น เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรใน ตาบลไทยชนะศึก 2กลุ่ม คือ กลุ่มที่ มีหนี้สินในครัวเรือน ต่ากว่า 500,000 บาท จานวน 77 ราย และกลุ่มที่มี
หนี้สินในครัวเรือน ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป จานวน 23 รายโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด และการจัดสนทนา
กลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอัตราหนี้สะสมในครัวเรือนเฉลี่ย
300,001-500,000 บาท โดยมากมีสัญญาการกู้ยืม 4 สัญญากู้ต่อครัวเรือน และเป็นการกู้ยืมเพื่อลงทุนทางการเกษตร
พฤติกรรมการกู้ยืมโดยมากส่งตรงตามกาหนดแล้วขอกู้กลับ 10,000-50,000 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาระหนี้สินสะสม
ในครัวเรือนมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านสังคม และนโยบายของรัฐ สถาบันการเงินเป็นที่ยอมรับ เงื่อนไขการกู้ที่จูงใจ และ
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การลงทุนด้านการเกษตรกร การซื้อปุ๋ย ซื้ออุปกรณ์
จากการสนทนากลุ่มเกษตรกรมี ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินสะสม ร่วมกันว่าเกษตรกรขาดความรู้ใน
เรื่องการทาเกษตรอย่างถ่องแท้ควรได้รับความรู้ในด้านนี้เพิ่มเติม ควรมีการจัดทาบัญชีเพื่อรับรู้กระแสเงินสดในครัวเรือนวาง
แผนการใช้จ่ายได้ถูกต้อง
คาสาคัญ: ภาระหนี้สินสะสมเกษตรกร, เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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Abstract
The objectives of this study were to find out 1) Cause of household accumulated debt of
agriculturist who is a client of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, 2) Factors that impact
the cause of household accumulated debt of agriculturist who is a client of Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives, and 3) Solutions of household accumulated debt of agriculturist who is a client
of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Thai ChanaSuek Sub-district, ThungSaliam District,
Sukhothai Province. A sample was agriculturist who is a client of Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives in Thai ChanaSuek Sub-district, including 2 groups; 77 clients with a household debt less
than 500,000 Baht, and 23 clients with a household debt more than 500,000 Baht. Closed-ended and
open-ended questionnaires, focus group discussion were used and data was analyzed using descriptive
statistics. The results of the study were found that most of the agriculturists having average rate of
household accumulated debt at 300,001-500,000 Baht, mostly there were 4 loan contracts per a
household and it was a loan for agricultural investment. The behavior of loan, mostly the loan payment
had been made on schedule and reapplying for the loan of 10,000-50,000 Baht. The factors that most
impact the cause of household accumulated debt were social and government policy factors,
acknowledged financial institution, motive condition of loan, and convenience in accessing source of
investment funds. Followed by the factors on economics, investment, agriculture, purchasing of fertilizers
and equipment. From the focus group discussion, the agriculturists had mutual suggestions and solutions
for household accumulated debt that the agriculturists lack of clearly knowledge of operating agriculture
and additional knowledge of agriculture should be obtained. Bookkeeping for recognition of cash flows in
a household and a proper expenditure plan are required.
Keywords: Accumulated debt of agriculturist, agriculturist who is a client of Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives.
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บทนา
วิถีชีวิตเกษตรกรเขตพื้นที่ตาบลไทยชนะศึก อา เภอทุ่งเสลี่ยม จั งหวัด สุโขทัยส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการทาเกษตรเชิงเดี่ยว ปัจจุบันได้นาเอาเทคโนโลยี รวมทั้งเคมีภัณฑ์สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทาการเกษตร เพื่อ
ความรวดเร็ว สะดวกสบายต่อการประกอบอาชีพ และเพิ่มปริมาณผลิตผล แต่ทั้งนี้ก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เพื่อรองรับ
การบริโภคตามกระแสนิยม และรองรับการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าการเกษตร ทาให้เกษตรกรต้องสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
การเกษตรเปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตเพื่อยังชีพและมีส่วนเหลือเพื่อขายเป็นการตลาดที่เน้นปริมาณผลผลิตเพื่อจาหน่ายทา
กาไรเข้ามาแทนที่ จึงเพาะปลูกพืชที่ตลาดต้องการเป็นหลักในปริมาณที่มาก เพื่อจาหน่ายได้มูลค่าสูง แต่ต้องอาศัยแหล่ง
เงินทุนเพื่อนามาลงทุนก่อน เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จัดตั้งมาเพื่อเกษตรกรได้ง่ายขึ้น คือ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อขายผลผลิต จึงนาเงินไปส่งชาระหนี้ เนื่องจากความผันแปรด้านการตลาดสินค้าเกษตรมี
สูง เกษตรกรมิได้เป็นผู้ควบคุมและกาหนดราคาเอง ทาให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดทุน หรือผลผลิตราคาตกต่า หักค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนแล้วไม่พอส่งชาระหนี้ หรือมีปัจจัยทางธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เกษตรกรควบคุมไม่ได้ทั้งสิ้น
ปัจจุบันวิถีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปลี่ยนไป เกษตรกรทาการเกษตรภายใต้ความต้องการผลผลิตที่สูงขึ้นของ
ท้องตลาด โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้สินเชื่อภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นแหล่งเงินทุนแก่
เกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพและจัดหาปัจจัยการผลิต เมื่อถึงฤดูกาลขายผลผลิตจึงนาเงินไปส่งชาระ แต่การทาเกษตรปัจจุบัน
ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตที่สูง เกษตรกรขาดข้อมูลครบถ้วนในเรื่องการคิดต้นทุนแท้จริง ขาดการทาบัญชีอย่าง
เป็นระบบ แยกทุน กาไรไม่ได้ และมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของราคากลางสินค้าในตลาดมีความผันแปรสูง กาหนดราคาเองไม่ได้
กลไกการตลาดถูกขับเคลื่อนโดยพ่อค้าเป็นหลัก ทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้จากภัยพิบัติธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้
ทาการผลิตแล้วไม่ได้ค่าตอบแทนผลผลิตตามเปูาหมาย ทาให้เกิดปัญหาในการส่งชาระหนี้ไม่ได้ตามกาหนด แต่เกษตรกรยังคง
ต้องการเงินทุนสาหรับการผลิตรอบต่อไป จึงแก้ปัญหาโดยการยืมเงินจากแหล่งอื่นไปชาระหนี้ก่อน แล้วขอกู้ในวงเงินที่เพิ่มขึ้น
ทาให้เกิดการสะสมภาระหนี้เพิ่มพอกพูน นานวันยิ่งทวี ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะยิ่งเป็นภาระหนักแก่ครัวเรือนเกษตรกรจนถึงขั้น
สูญเสียทรัพย์ที่ดินทากินได้ประเด็นปัญหา ดังกล่าว ปัญหาหนี้สะสมในครัวเรือนเกษตรกรนั้นจาเป็นอย่างยิ่งต้องหา
แนวทางการแก้ไขอย่างถูกต้อง เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ และส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนเกษตรกร ทั้ง
หาแนวทางในการให้สินเชื่อภาคการเกษตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพโดยแท้จริง เกษตรกรได้รับการให้
สินเชื่อควบคู่การกากับดูแล ให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ไม่เป็นการเพิ่มภาระทางการเงินให้กับเกษตรกรโดยคาดไม่ถึง
และเป็นแนวทางสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เกษตรกร โดยในการวิจัยได้เลือกถึงการศึกษาวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อหาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินสะสมที่เกษตรกร
เผชิญอยู่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาสาเหตุการเกิดภาระหนี้สะสมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
2.เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดภาระหนี้สะสมในครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
3.เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สะสมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา ดาเนินการศึกษาในพื้นที่ ต.ไทยชนะศึก อ .ทุ่งเสลี่ยม จ .สุโขทัยเนื่องจากเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ มีปัญหาต่อภาระหนี้สินในครัวเรือน กู้เงินในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อถึงกาหนดส่งชาระไม่สามารถชาระได้ตรงตามกาหนด มีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายโดยหยิบยืมจากแหล่งอื่นมาส่งชาระก่อนแล้วกู้
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กลับในอัตราเพิ่มมากขึ้น เพื่อชาระคืนแหล่งอื่นพร้อมดอกเบี้ย จนกระทั่งส่วนมากกู้เงินเต็มวงเงิน จนส่งชาระไม่ได้ เป็นเหตุให้
เกิดหนี้ค้างชาระ ต้องเสียดอกเบี้ยปรับทุกสัญญากู้ในอัตราที่สูงขึ้น ก่อเกิดเป็นภาระหนี้สะสมในครัวเรือนเพิ่มเติมต่อเนื่อง
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในตาบลไทย
ชนะศึก 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ มีหนี้สินในครัวเรือน ต่ากว่า 500,000 บาท จานวน 77 ราย และกลุ่มที่มีหนี้สินในครัวเรือน ตั้งแต่
500,000 บาทขึ้นไป จานวน 23 ราย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามทีม่ ีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด ดังนี้
ตอนที1่ แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาทุ่งเสลี่ยม ตาบลไทยชนะศึก อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ด้วยคาถามจานวน 4 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ ซึ่งเป็นคาถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร จานวนสมาชิกในครัวเรือน แหล่งที่มาของรายได้ในครัวเรือน
และแหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย
ตอนที่ 2แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกู้ยืมเงินในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยคาถามจานวน 5 ข้อคาถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ซึ่งเป็นคาถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเป็นหนี้สิน
ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหนี้สินในระบบ และหนี้สินนอกระบบ สรุปจานวนหนี้สินครัวเรือนในปัจจุบัน สรุปจานวนสัญญาการกู้เงิน
พฤติกรรมเมื่อส่งชาระหนี้เงินต้นแล้วมีปริมาณการกู้จานวนเท่าไร พฤติกรรมการส่งชาระหนี้เมื่อถึงกาหนด
ตอนที่ 3แบบสอบถามที่เกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาระหนี้สินสะสมในครัวเรือน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยคาถาม จานวน 3 ข้อคาถามหลัก มีลักษณะเป็นการให้ระดับความสาคัญ 5 ระดับ น้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก มากที่สุด ตามรายการย่อยของข้อคาถามหลัก ซึ่งเป็นคาถามเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแนวทางในการแก้ไขการเกิดภาระหนี้สินสะสม ประกอบด้วย
คาถามจานวน 2 ข้อคาถาม ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายเปิดและเป็นคาถามซึ่งไม่มีการวางแผนหรือจัดแนวคาตอบไว้
ซึ่งเป็น
คาถามเกี่ยวกับ การมีปัญหาอุปสรรค อะไรบ้างในการประกอบอาชีพเกษตร และการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สะสมในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม จานวน 100 ชุด โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มตามสัดส่วน
หนี้ และ สุ่มแบบกระจายความถี่จากประชากรทั11
้ง หมู่บ้าน เนื่องจากต้องศึกษาถึงผลกระทบในแต่ละหมู่บ้านว่ามีผลกระทบจาก
ภาระหนี้สินแตกต่างกันหรือไม่ แล้วสืบค้นข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารย้อนหลังในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2558
จากกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดังนี้
5.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาระหนี้สินสะสมในครัวเรือน ได้แก่
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weight Mean Score) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ( Frequency) และใช้การบรรยายข้อมูล
เชิงคุณภาพ
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สะสมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร โดยการสนทนากลุ่ม คือ สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สมาชิกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งเสลี่ยม
ตาบลไทยชนะศึก อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.0 มี
อายุเฉลี่ย 48.37 ปี สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ76.0 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อย

346

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ละ 86.0 และทั้งหมด ประกอบอาชีพเกษตรกร รรมสมาชิกกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรอื่นคิดเป็น
ร้อยละ 94.0 มีสมาชิกอาศัยอยู่ในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน
สถานภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งเสลี่ยม ต.
ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ส่วนใหญ่มีรายได้จากการทานาเป็นหลัก เฉลี่ยครัวเรือนละ 265,440 บาท คิดเป็นร้อยละ
52.5 และมีรายได้จากการทาอาชีพนอกภาคการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ยครัวเรือนละ
40,320.8 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.4 มี
ค่าใช้จ่ายภาคเกษตร ในการทานาเป็นหลักเฉลี่ยครัวเรือนละ160,004 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.4 มีค่าใช้จ่ายค่าบริโภคอาหาร
เฉลี่ยครัวเรือนละ 38,518 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีค่าเล่าเรียนบุตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 30,080 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.3
และค่าใช้จ่ายฟุุมเฟือยโดยมากใช้จ่ายไปกับค่าค่าเหล้า บุหรี่ เฉลี่ยครัวเรือนละ 10,119 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.4
2. พฤติกรรมการกู้ยืมเงินในครัวเรือนของเกษตรกร
เกษตรกรมีการกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ
198,858.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.8 และมีการกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ 135,291 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.5 เกษตรกรมีหนี้สินครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ที่
จานวน 300,001 – 500,000 บาท มีจานวนการทาสัญญาเงินกู้โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 36.0 จานวน
การทาสัญญาเงินกู้ สูงสุดอยู่ที่ 8 ฉบับ จานวนการทาสัญญาเงินกู้ต่าสุดอยู่ที่ 1 ฉบับและมีพฤติกรรมการขอกู้เงินหลังจากส่ง
ชาระหนี้แล้ว ส่วนใหญ่จะขอกู้เพิ่ม 10,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.0เกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการส่งชาระ
หนี้ตรงตามกาหนดชาระ คิดเป็นร้อยละ 46.0
3. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาระหนี้สินสะสมในครัวเรือน
เกษตรกรมีความเห็นต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเกิดภาระหนี้สินสะสมในครัวเรือนของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับที่มาก ( WMS.=3.78 ,S.D.= 0.972 ) ปัจจัยที่ทาให้เกษตรกรในตาบลไทยชนะศึกมีภาระหนี้สะสม นั้นเกิดมาจาก
ปัจจัยการดารงชีพ ด้วยค่าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นจากเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น รวมถึง
ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรที่มีราคาสูง และเกษตรกรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เคมีภัณฑ์ในการทานุบารุงดินอย่างให้
เกิดผลสูงสุดส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงตามมา เช่นเดียวกับความเห็นต่อปัจจัยด้านสังคม และนโยบายรัฐ ที่มีผลต่อการเกิด
ภาระหนี้สินสะสมในครัวเรือนของเกษตรกรอยู่ในระดับที่มาก ( WMS.=4.19 ,S.D.= 1.044 ) ประกอบด้วยสถาบันการเงิน
เป็นที่ยอมรับและเงื่อนไขการให้กู้เงินที่จูงใจ เกษตรให้ความสาคัญกับนโยบายการพักชาระหนี้เกษตรกร นโยบายการช่วยเหลือ
จานา,ประกัน ราคาพืชผลทางการเกษตร และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดภาระหนี้สินสะสม
ในครัวเรือนของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง ( WMS.=2.79 ,S.D.= 1.116 )
4. แนวทางในการแก้ไขการเกิดภาระหนี้สินสะสมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีข้อเสนอแนะว่าเกษตรกรควรจัดทาบัญชี
ครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงกระแสเงินสดในครัวเรือน รู้รายรับ รายจ่ายจริงในครัวเรือนเพื่อวางแผนการใช้เงินให้สอดคล้องต่อ
ความเป็นจริง ไม่สร้างภาระหนี้สินเกินตัวควรให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีการ
อบรมให้เพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรในด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรควรมีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือนเองด้วยการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองแทนการซื้อ
การเพิ่มรายได้ในครัวเรือนใช้องค์ความรู้เข้ามาเปลี่ยนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรสามารถทาได้
เสนอแนะให้ทาวนเกษตร หรือสวนผสม แทนการทาเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อลดปัญหาการมีรายได้ทางเดียว ลดความเสียหายการ
เกิดภัยธรรมชาติ การลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพลงจากเดิม เสนอแนะการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกให้คุ้มค่า
ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับวิถีครัวเรือน ให้เกษตรกรมีการพึ่งพาตนเอง การเพาะปลูกในพื้นที่ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน ทั้งทาการเกษตรหลัก และบริหารจัดสรรพื้นที่เพื่อทาแหล่งน้า ปลูกพืชผักสวนครัวและ เลี้ยงสัตว์อาหารไว้บริโภค
เองลดหรือทดแทนการซื้อจากภายนอกมาบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน เหลือจากบริโภคก็สามารถแบ่งปันและ
สร้างรายได้ จากส่วนเหลือเพื่อขาย สามารถสร้างรายได้รายวันได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับครัวเรือนเกษตร
ด้านการลดรายจ่าย เสนอแนะให้ ลดการใช้เครื่องมือที่ไม่จาเป็นลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าดูแล
รักษา เครื่องมือบางประเภทที่จาเป็นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทางหมู่บ้านต้องจัดหาซื้อเป็นกองกลางของหมู่บ้าน
และช่วยกันดูแลรักษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกรลง เสนอแนะให้แต่ละครัวเรือนลดการใช้สารเคมีลง ให้ใช้
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องค์ความรู้ในการบารุงดินจากน้าหมัก และปุ๋ยธรรมชาติเข้ามาทดแทนที่ ให้ความรู้ในเรื่องของดิน การใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อให้
ดินดีขึ้น เพิ่มแร่ธาตุอาหารในดิน จะทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีได้สูง
ด้านการจัดการความรู้ในชุมชน ชุมชนต้องได้รับการปลูกฝัง ทั้งแนวคิด และสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อเป็นตัว
เปลี่ยนแปลงบทบาทเกษตรกรนาไปสู่การเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง เกษตรกรต้องรู้จักตนเอง รู้ปัญหาของตนเองและครัวเรือน
รู้ต้นเหตุการณ์เกิดภาระหนี้สิน รู้ถึงทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเช่นไร และต้องรู้ถึงภาระ
หนี้สินของตนเองคิดอัตราเงินต้นคงค้าง และอัตราดอกเบี้ยเป็น ต้องมีความรู้เกี่ยวการเป็นหนี้และนาไปใช้ได้โดยทางประธาน
กองทุนเงินออมหมู่บ้านต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านและชาวบ้านต้องมีการ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาเหตุแห่งปัญหาแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านและนามาวิเคราะห์ร่วมกัน มีการนาทักษะความรู้ในชุมชน มา
จัดการความรู้และต่อยอด เพื่อร่วมกันจัดการชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างอาชีพในชุมชนได้
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ทุ่งเสลี่ยม ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ส่วนใหญ่มีรายได้จากการทานาเป็นหลัก เฉลี่ยครัวเรือนละ 265,440 บาทซึ่ง
มากกว่าหนึ่งเท่าตัวของ ค่าใช้จ่ายภาคเกษตร จากการทานา แต่ยังมี อัตราหนี้สะสมในครัวเรือนเฉลี่ย 300,001-500,000 บาท
และเป็นการกู้ยืมเพื่อลงทุนทางการเกษตร เป็นหลัก โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนสอดคล้องกับการวิจัย
เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และคณะ(2544) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลาไยในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน เกษตรกรที่
มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการลงทุนทางการเกษตรที่ต่างกัน เกษตรกรที่ไม่มีการนา
เทคโนโลยีมาช่วยจะมีค่าลงทุนที่ต่ากว่าเกษตรกรที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ทาให้เกษตรกรกู้ยืม
เพื่อการลงทุนมากขึ้น สาเหตุสาคัญคือนโยบายภาครัฐในการ จานา,ประกัน ราคาพืชผลทาง การเกษตร การพักชาระหนี้
สอดคล้องกับการวิจัยปัญหาหนี้สินเกษตรกรไทยในชนบท (วิทยา เจียรพันธุ์, 2550) ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกษตรกรมีระดับ
ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเกิดจากการเข้าร่วมโครงการพักชาระหนี้ ทาให้เกษตรกรสร้างภาระหนี้เกินตัว ดังนั้น เกษตรกรควรจัดทา
บัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงกระแสเงินสดในครัวเรือน รู้รายรับ รายจ่ายจริงในครัวเรือนเพื่อวางแผนการใช้เงินให้สอดคล้อง
ต่อความเป็นจริง เช่นเดียวกับการศึกษา พิชญา ผลปราชญ์(2553)ศึกษาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรในตาบลหนองแวง อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้วกาหนดแนวทางการช่วยเหลือหรือการแก้ปัญหาหนี้สิน ของครัวเรือนเกษตร ควรส่งเสริมให้หัวหน้า
ครัวเรือนฝึกการจดบันทึกรายรับรายจ่ายในครัวเรือน จะได้ทราบถึงรายละเอียดการใช้เงินของครัวเรือนทั้งในภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร เพื่อที่จะได้หาวิธีแก้ไขและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นได้ถูกทางนอกจากนี้ พฤติกรรมการส่งชาระหนี้ของ
เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งเสลี่ยมถึงแม้ว่าจะส่งตรงตามกาหนดชาระ แต่เกษตรกร
มีพฤติกรรมการขอกู้เงินเพิ่มหลังการส่งชาระหนี้แล้ว ทาให้มีภาระหนี้สะสมเพิ่มเช่นเดียวกับการศึกษา ศิริพร กันนิเทศ (2553)
ศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดหนี้ของเกษตรกรครัวเรือน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรกรมิได้มีหนี้สินที่ลดน้อยลง แต่มีความ
ต้องการที่จะกู้หนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการกู้ในระบบ และความต้องการนาไปเป็นค่าลงทุนการเกษตร และค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินสะสมในครัวเรือนเกษตรกร มีแนวทางดังนี้การลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ในครัวเรือนใช้องค์ความรู้เข้ามาเปลี่ยนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรสามารถทาได้ เสนอแนะให้ทาวน
เกษตร หรือสวนผสม แทนการทาเกษตรเชิงเดี่ยวแบบดั้งเดิม เพื่อลดปัญหาการมีรายได้ทางเดียว ลดความเสียหายในการเกิด
ภัยธรรมชาติ การลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพลงจากเดิม เสนอแนะการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกให้คุ้มค่าปรับเปลี่ยน
การเพาะปลูกให้สอดคล้องกับวิถีครัวเรือน ให้เกษตรกรมีการพึ่งพาตนเอง การเพาะปลูกในพื้นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน ทั้งทา
การเกษตรหลัก และบริหารจัดสรรพื้นที่เพื่อทาแหล่งน้า ปลูกพืชผักสวนครัวและ เลี้ยงสัตว์อาหารไว้บริโภคเองลดหรือทดแทน
การซื้อจากภายนอกมาบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน เหลือจากบริโภคก็สามารถแบ่งปันและสร้างรายได้ จาก
ส่วนเหลือเพื่อขาย สามารถสร้างรายได้รายวันได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับครัวเรือนเกษตรด้านการลดรายจ่าย เสนอแนะให้ ลด
การใช้เครื่องมือที่ไม่จาเป็นลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าดูแลรักษา เครื่องมือบางประเภทที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทางหมู่บ้านต้องจัดหาซื้อเป็นกองกลางของหมู่บ้านและช่วยกันดูแลรักษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายใน
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ครัวเรือนเกษตรกรลง เสนอแนะให้แต่ละครัวเรือนลดการใช้สารเคมีลง ให้ใช้องค์ความรู้ในการบารุงดินจากน้าหมัก และปุ๋ย
ธรรมชาติเข้ามาทดแทนที่ ให้ความรู้ในเรื่องของดิน การใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อให้ดินดีขึ้น เพิ่มแร่ธาตุอาหารในดิน จะทาให้ลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีได้สูงด้านการจัดการความรู้ในชุมชน ชุมชนต้องได้รับการปลูกฝัง ทั้งแนวคิด และสร้างวินัยทาง
การเงิน เพื่อเป็นตัวเปลี่ยนแปลงบทบาทเกษตรกรนาไปสู่การเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง เกษตรกรต้องรู้จักตนเอง รู้ปัญหาของ
ตนเองและครัวเรือน รู้ต้นเหตุการณ์เกิดภาระหนี้สิน รู้ถึงทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเช่นไร
และต้องรู้ถึงภาระหนี้สินของตนเองคิดอัตราเงินต้นคงค้าง และอัตราดอกเบี้ยเป็น ต้องมีความรู้เกี่ยวการเป็นหนี้และนาไปใช้ได้
โดยทางประธานกองทุนเงินออมหมู่บ้านต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชาวบ้านต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาเหตุแห่งปัญหาแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านและนามาวิเคราะห์ร่วมกัน มีการนาทักษะความรู้
ในชุมชน มาจัดการความรู้และต่อยอด เพื่อร่วมกันจัดการชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างอาชีพในชุมชนได้
ข้อเสนอแนะ
1.ปัญหาหนี้สินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เกษตรกรมักไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลเท่าใดนัก เนื่องจากอาย จึงต้อง
อาศัยการเข้าไปทาความคุ้นเคย คลุกคลีกับคนในชุมชนให้เกิดความเป็นกันเอง เกิดความรู้สึกในทางเป็นที่ปรึกษา และเชื่อใจ
กัน การเก็บข้อมูลจาเป็นต้องประสานกับคนในครัวเรือนและเพื่อนบ้านในการตอบแบบสอบถาม
2.เกษตรกรมักจาภาระหนี้สินตนเองไม่ค่อยได้ จาได้เพียงกู้จากแหล่งที่สัญญาไม่ซับซ้อนหลายสัญญา จะทราบว่ากู้
เท่าใด เสียดอกเบี้ยเท่าใด แต่สาหรับการกู้ยืม ธกส.ที่มักมีสัญญากู้โดยเฉลี่ย 4 สัญญาต่อครัวเรือนเกษตรกรจะจาภาระหนี้ไม่ได้
ผู้เก็บข้อมูลจึงต้องมีข้อมูลหนี้ของเกษตรกรประกอบการสอบถามด้วย
3.ธกส.ควรมีการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการกู้ยืมเงิน การชาระหนี้สินแก่เกษตรกร และควรให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหนี้ของลูกค้า ให้คาปรึกษาด้านการออมเงิน และการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรในระยะยาวด้วย
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
The Expectation and Satisfaction of Students toward the Free Education for
15 Years Policy: A Case Study of KanjanapisekWitthayalaiNakornphathom
school province
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักเรียน (3) เพื่อค้นหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 275 คน ส่วนผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ กลุ่ม
ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 2 ท่านกลุ่มอาจารย์ จานวน 5 ท่าน และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน จานวน 5 ท่าน เครื่องมือการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัย พบว่า (1)ภาพรวมผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังของนักเรี ยนที่มี ต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.28 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพิ่มโอกาสทางการศึกษาการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.37 มากเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมาคือ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (5 ด้าน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เท่ากับ 4.18 ตามลาดับและภาพรวมผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.18 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพิ่มโอกาสทางการศึกษาการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.24 มากเป็นอันดับ
หนึ่ง รองมาคือ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (5 ด้าน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เท่ากับ 4.12 ตามลาดับ(2) ภาพรวมผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (5 ด้าน) พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 (t = 3.90) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 (t = 3.66) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 (t = 2.93) การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจ ไม่มีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (t = 1.41)(3) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ควรมีการกาหนด
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน รัฐบาลจึงควรนาเงินงบประมาณในส่วนนี้
ไปช่วยเหลือคนที่มีความต้องการมากกว่า ทั้งนี้เพื่อให้เงินงบประมาณสนับสนุนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด
คาสาคัญ : ความคาดหวังและความพึงพอใจ/นโยบายเรียนฟรี 15 ปี / โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
Abstract
This research aimed : (1) to study about the level of expectation
andsatisfactionofstudentsinKanchanaphisekwittayalaiNakhon Pathom about 15 years free education policy
(2) to study and compare between expectation and satisfaction (3) to find the developmental guidelines
on the effectiveness of 15 years free education policy by quantitative method and qualitative method.
The representative samples consisted of 275 1st-3rd high school students. The key informants consisted
of school administrators, teachers and student parents. The research tools were a questionnaire and
interviews.
The research results showed the following issues: (1) Overall, the level of student expectation
had the mean of (4.28), which was in the highest level. When consider about each factor, the average
score of education fee decreasing was (4.29), which was in the highest level. After that was educational
opportunity increasing which had the mean of (4.28) which was in the highest level. When consider about
each factor, the average score of education fee decreasing was (4.18), which was in the high level. After
that was educational opportunity increasing which had the mean of (4.24) which was in the highest level.
(2) Overall, From the comparing between expectation and satisfaction of students, the result had shown
that They had different expectation and satisfaction. And (3) The developmental guidelines on the
effectiveness of 15years free education policy should be more concerned about budget regulation
because there was different expenditure in each school. Moreover, some parents had enough potential to
support their children, so the government should use that amount of money with the people who need
more help in order to optimize that budget and truly succeed in the purpose of 15 years free education
policy.
Keywords:expectation and Satisfaction,15 Years free Education Policy,
KanjanapisekWitthayalaiNakornphathom
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตราที่ 49 ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กั น ในการรั บ การศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ สองปี ที่ รั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ” และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” รัฐบาลต้องการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
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ภาคส่วน อาทิเช่น ผู้แทนนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา กลุ่ม
แม่บ้านในชุมชนต่างๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา เพื่อหาข้อสรุปสาหรับการกาหนดวิธีการที่เหมาะสม โดยยึดหลัก
4 ประการ คือ 1. มีความโปร่งใส 2. ประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดิน 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของสถานศึกษา 4. มี
ปัญหาในทางปฏิบัติตามมาน้อยที่สุด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ : 2557)
การเรียนฟรีขั้นพื้นฐานถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ปี 2540 มีผลบังคับใช้ในปี 2545 ให้
บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต่อมาปี 2552 จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล หนึ่ง ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา โดย
รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยให้ดาเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป มุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมไปถึง
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการยากไร้ ทุพพลภาพที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ทางด้านสติปัญญา อีกทั้งได้มีการยกระดับพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กในชุมชนอีกด้วย โดยมีการเน้นย้าให้ใช้ งบอย่างประหยัดและโปร่งใส มีปัญหาในการปฏิบัติให้น้อยที่สุดและ
สามารถตรวจสอบได้
การจัดการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ได้มีการดาเนินการภายใต้กรอบนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เช่นเดียวกัน ซึ่งมีการ
แบ่งขอบเขตการดูแ ลและการจัดการศึ กษาโดยส านักงานเขตพื้ นที่การศึก ษามั ธยมศึ กษา สานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยเขต 9 มีขอบเขตอานาจในการดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุม จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม ซึ่งขอบเขตอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการให้
ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการเข้าเรียนจนจบหลักสูตร ส่งเสริม/เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประสานสนับสนุนเครือข่ายนิเทศในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 : 2553)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ถือกาเนิดขึ้นจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจาก โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ บุตร
ข้าราชบริพาร ทหาร ตารวจตระเวนชายแดน และประชาชนทั่วไปในท้ องที่จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อัน
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาค (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม) และเมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าควรมีการยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในการ
พัฒนาเยาวชนให้สู่ความเป็นเลิศ ในปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษก มีทั้งหมด 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยกระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย ชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (ข่าวสานักงาน
รัฐมนตรี : 2554) เมื่อปี 2552 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ได้รับการจัดอับดับอยู่ในลาดับที่ 69 จาก 100 โรงเรียน
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (100 อันดับโรงเรียนเรียนดี , กระทรวงศึกษาธิการ :2552) และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม มีอัตราการสมัครเข้าเรียนของเด็กนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม) นอกจากนั้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ได้คว้ารางวัล
ชนะเลิศ จากการแข่งขันอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6 โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศ
ไทย จานวนทั้งสิ้น 28 โรงเรียน ณ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมประกันวินาศภัยไทย :2558) ผู้วิจัยได้เลือกโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เป็นกรณีศึกษาในการวิจัย
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักคือ นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลหนึ่ง จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา เนื่องจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี นี้ ส่งผลกระทบโดยตรง
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ต่อนักเรียน ซึ่งนักเรียนมี ความคาดหวังและความพึงพอใจที่แตกต่างกันตามปัจจัยสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ผู้วิจัย
ต้องการทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาทา
การวิ เคราะห์เพื่ อแสวงหาแนวทางการแก้ ไขในจุดที่มี ปัญหาของตัวนโยบาย เพื่ อตอบสนองกับความต้ องการและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของตัวนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สูงสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อ่ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
3. เพื่อค้นหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1.1 การวิจัยเชิงปริ มาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อในการวิจัยเชิงปริม าณโดยเก็บข้อมูล จาก
นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 ปีที่5 และปีที่6 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดยสอบถามเรื่องความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สถานภาพทางเพศ ระดับชั้น อายุ อาชีพ
ผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 สอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี คือ ด้านลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ด้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัด
การศึกษา
ส่วนที่ 3 สอบถามแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามมาจากทฤษฎีและแนวความคิดและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาความถู กต้อ ง ก่ อนและนาไปให้ ผู้เชี่ ยวชาญหรือ ผู้ท รงคุ ณวุฒิ จานวน 3 คน เพื่อ ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และความตรงเชิงภาษา (Verbal Validity)
จากนั้นจึงดาเนินการหาค่า IOC (Index of Consistency) ซึ่งแต่ละข้อคาถามจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แล้วจึงนา
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาดังกล่าวพร้อมเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณารายละเอียดของแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที่ได้ทาการแก้ไขอีกครั้ง แล้วจึงนาแบบทดสอบนั้นไปวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability)
2) ตรวจสอบหาความเที่ยง โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out ) กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบให้เกิดความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นจึงนาไปหา
ค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
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จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราค (Cronbach’ alpha coefficient)
โดยถือเกณฑ์การทดสอบความเชื่อมั่นที่ค่าอัลฟา ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป โดยผลการวิเคราะห์ทางสถิติมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .096 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อ จึงรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและนาแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
1) ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยการแจกแบบสอบถาม ให้แก่ นั กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ปีที่5 และปีที่6 ของปีการศึกษา 2557 ณ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมโดยมีกลุ่มตัวอย่างรวม 275 คน และ
ดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วยตนเอง จากนั้นจึงนาไปลงรหัสและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
1) ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารจานวน 2 คน กลุ่มอาจารย์
จานวน 5 คน และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนจานวน 2 คน ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จากนั้นจึงนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) ในแบบสอบถามส่วนที่ 1-3 ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และการวัดระดับความคิดเห็นทางความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี การวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี นาข้อมูลที่ได้มาดาเนินการลงรหัสข้อมูลจากนั้นทาการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS(Statistics Package for the Social Sciences) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติในเชิง
พรรณนา โดยใช้หาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ(Percentage) ตามความเหมาะสมของข้อมูล
2) การวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15
ปี โดยใช้สถิติ Paired Samples T-Test
3) วิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญความต้องการจาเป็นของความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ดังนี้
สรุปผลการวิ จัยตามวัตถุป ระสงค์ ข้อที่ 1 เพื่ อศึกษาระดับ ความคาดหวั งและความพึ งพอใจของนั กเรีย นที่มีต่ อ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1. ด้านลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (5 ด้าน)
1.1 ด้านค่าจัดการเรียนการสอน
ผลการวิเคราะห์รายข้อระดับความคาดหวังของนักเรียนที่มตี ่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีกรณีศึกษา : โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านค่าจัดการเรียนการสอน พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.25
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.33 รองลงมา คือ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เท่ากับ 4.24 และกระบวนการยกเว้นค่าเล่าเรียน มีความรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
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ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.20 ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์รายข้อระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านค่าจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.10 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ
การยกเว้นค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.19 รองลงมา คือ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.09 และกระบวนการยกเว้นค่าเล่าเรียน
มีความรวดเร็วและไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.04 ตามลาดับ
1.2 ด้านค่าอุปกรณ์การเรียน
ผลการวิ เคราะห์ รายข้ อระดั บความคาดหวั งของนั กเรีย นที่ มีต่ อนโยบายเรีย นฟรี 15 ปี กรณี ศึก ษา :
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านค่าอุปกรณ์การเรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ
4.30 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่า
อุปกรณ์การเรีย นได้ทันเปิดภาคเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.36 รองลงมา คือ กระบวนการจ่ายเงินค่า
อุป กรณ์ ก ารเรีย น มี ค วามรวดเร็ว ไม่ยุ่ งยากซั บซ้ อ น มี ค่า เฉลี่ย อยู่ใ นระดั บมากที่ สุ ด เท่ ากั บ 4.33 และรั ฐบาลได้ จัด สรร
งบประมาณสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.22 ตามลาดับ และผล
การวิเคราะห์รายข้อระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม ด้านค่าอุปกรณ์การเรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนได้ทันเปิดภาคเรียน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.22 รองลงมา คือ กระบวนการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนมีความรวดเร็วไม่ยุ่ งยาก
ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.22 และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนได้อย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.15 ตามลาดับ
1.3 ด้านค่าเครื่องแบบนักเรียน
ผลการวิ เคราะห์ รายข้ อระดั บความคาดหวั งของนั กเรีย นที่ มีต่ อนโยบายเรีย นฟรี 15 ปี กรณี ศึก ษา :
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านค่าเครื่องแบบนักเรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ากับ 4.32 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับชุดเครื่องแบบนักเรียนจาก
โรงเรียนได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เท่ากับ 4.45 รองลงมา คือกระบวนการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน มี
ความรวดเร็วไม่ยากยุ่งซับซ้อน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.26 และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.26 ตามลาดับและผลการวิเคราะห์รายข้อระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านค่า
เครื่องแบบนักเรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับชุดเครื่องแบบนักเรียนจากโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เท่ากับ 4.28
รองลงมา คือ กระบวนการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนมีความรวดเร็วไม่ยากยุ่งซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ
4.16 และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าเครือ่ งแบบนักเรียนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.13
ตามลาดับ
1.4. ด้านค่าหนังสือเรียน
ผลการวิ เคราะห์ รายข้ อระดั บความคาดหวั งของนั กเรีย นที่ มีต่ อนโยบายเรีย นฟรี 15 ปี กรณี ศึก ษา :
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านค่าหนังสือเรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.29
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับหนังสือเรียนจากโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.35 รองลงมาคือ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าหนังสือเรียนได้อย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ เท่ากับ 4.24 และกระบวนการรับหนังสือเรียนมีความสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.22 ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์รายข้อระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านค่าหนังสือเรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
(X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.25 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระบวนการรับหนังสือเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าหนังสือ
เรียนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.29 และนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายได้รับหนังสือ
เรียนจากโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.24 ตามลาดับ
1.5 ด้านค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลการวิ เคราะห์ รายข้ อระดั บความคาดหวั งของนั กเรีย นที่ มีต่ อนโยบายเรีย นฟรี 15 ปี กรณี ศึก ษา :
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ากับ 4.28 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียน
การสอนนอกห้องเรียน อย่างทั่วถึง เช่น การไปศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.34 รองลงมา คือ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมความรู้ ที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ
4.27 และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ากับ 4.25 ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์รายข้อระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา :
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ
4.16 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.21 รองลงมา คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.15 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนอย่างทั่วถึง เช่น การไปศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ
4.12 ตามลาดับ
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ผลการวิเคราะห์รายข้อระดับความคาดหวังของนักเรียนที่มตี ่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.37 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลทาให้เด็กไทยทุกคนได้ รับสิทธิ์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.45 รองลงมา คือ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.35 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนฟรีตลอดระยะเวลา
3 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.33 ตามลาดับและผลการวิเคราะห์รายข้อระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.24 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลทาให้
เด็กไทยทุกคนได้ รับสิทธิ์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.28 รองลงมา คือ รัฐบาลได้
จัดสรรงบ ประมาณเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.24 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนฟรีตลอดระยะเวลา 3 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.23 ตามลาดับ
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลการวิเคราะห์รายข้อระดับความคาดหวังของนักเรียนที่มตี ่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.28 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ ย
อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.34 รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้
และทักษะได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.27 และตาราเรียนมีเพียงพอกับจานวนนักเรียนในแต่ละ
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ระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.26 ตามลาดับและผลการวิเคราะห์รายข้อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.17 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย มีการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.20 รองลงมา คือ ตาราเรียนมีเพียงพอกับจานวน
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.18 และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนช่วยให้นักเรียน
สามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.16 ตามลาดับ
4. การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
ผลการวิเคราะห์รายข้อระดับความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีกรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมาก
เท่ากับ 4.18 และเมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เท่ากับ 4.15 และนักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.13
ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์รายข้อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X̅) อยู่ในระดับมาก
เท่ากับ 4.12 และเมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.21 รองลงมา คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เท่ากับ 4.09 และนักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากั บ 4.09
ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1. ด้านลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (5 ด้าน)
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ด้านลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (5 ด้าน) พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยู่ในระดับมาก โดยด้านลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (5 ด้าน) มีลาดับความต้องการ
จาเป็นอยู่ในลาดับที่ 2
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ด้านเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา พบว่า นักเรียนมีค วามคาดหวังต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในระดับมากที่สุด โดยด้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีลาดับความต้องการจาเป็นอยู่ในลาดับที่ 1
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ด้าน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยู่ในระดับมาก โดยด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีลาดับความต้องการจาเป็นอยู่ในลาดับที่ 2
4. การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ด้านการ
มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีความคาดหวังต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยู่ในระดับมาก และ

358

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยู่ในระดับมาก โดยด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีลาดับความต้องการจาเป็น
อยู่ในลาดับที่ 3
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อค้นหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
1. ด้านความคาดหวังต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ และกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ให้ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อให้เท่าเทียมกับเด็กปกติ สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆ ของเด็กไทยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศ
เกิดการพัฒนาสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนชาวไทยที่ได้รับการศึกษาสามารถนาความรู้
ความสามารถ ที่ตนเองได้รับจากการศึกษานามาปรั บใช้ในชีวิตประจาวันได้ การศึกษาสามารถช่วยลดอัตราการว่างงานของ
ประชาชนชาวไทย ส่งผลต่อการลดปัญหาอาชญากรรมภายในประเทศลงได้ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายที่ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการหมุนเวียนภายในประเทศอีกด้วย
2. ด้านความพึงพอใจต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ และกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ นโยบายเรียนฟรี15 ปี เป็นนโยบายที่ทาให้ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ ในสภาวะยากลาบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ให้ได้มีสิทธิเท่าเทียมในการ
ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านหนังสือเรียน ด้านเครื่องแบบนักเรียน ด้านอุปกรณ์การเรียน และด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยในกลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ให้ได้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนมีการ
นาเอาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี เข้ามาผสมผสานในการประกอบการสอนมากยิ่งขึ้น ทาให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจที่แปลกใหม่สามารถจดจา เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆได้ดียิ่งขึ้น เด็กนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน
ชั้นเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง รวมถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี มีกระบวนการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน มีความสะดวกรวดเร็ว นักเรียนสามารถจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนได้ทันก่อนเปิด
ภาค สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้เมื่อรัฐบาลมีการสนับสนุนเงินงบประมาณในส่วน
ของด้านหนังสือเรียน ด้านเครื่องแบบนักเรียน ด้านอุปกรณ์การเรียน และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทาให้ผู้ปกครองสามารถ
นาค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นไปพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านต่างๆ ของบุตรหลานตนเองให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้มาก
ยิ่งขึ้น
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ และกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กล่าวคือ เงินงบประมาณ
สนับสนุนที่ได้จากรัฐบาลนั้นทางโรงเรียนได้ทาการจ่ายเงินงบประมาณนั้นให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนทาการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนของตนเอง โดยมีการกาหนดกฎเกณฑ์ให้นักเรียนนาบิลใบเสร็จที่ได้จากการจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบนักเรียนมานั้น ให้นักเรียนนาใบเสร็จมาแสดงต่อทางโรงเรียนถึงค่าใช้จ่ ายต่างๆ นักเรียนบางกลุ่มที่ได้รับ
เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนกลุ่มดังกล่าวนาเงินไปใช้จ่ายโดยไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลได้กาหนดไว้ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนเหล่านั้นเพี ยงพออยู่
แล้ว แต่เมื่อรัฐบาลได้ทาการให้เงินงบประมาณสนับสนุนมานั้น ทาให้เด็กกลุ่มนี้ต้องทาการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และ
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เครื่องแบบนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก ทั้งที่อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนเหล่านั้นไม่ได้มีความต้องการจาเป็นกับตัว
นักเรียนกลุ่มนี้แต่อย่างใด ส่งผลทาให้รัฐบาลต้องสูญเสียเงินงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้เป็นจานวนมากและอาจก่อให้เกิด
ช่องทางในการทุจริตได้
4. แนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ และกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันถึงแนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กล่าวคือ นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งมีค่าใช้จ่ายที่
แตกต่างกัน อีกทั้งโรงเรียนในตัวเมืองบางแห่งผู้ปกครองมีฐานะและศักยภาพมากพอที่จะส่งบุตรหลานของตนเองให้ได้รับ
การศึกษาอยู่แล้วนั้น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จึงไม่มีต้องการจาเป็นต่อกลุ่มคนเหล่านี้เท่าที่ควร รัฐบาลควรนาเงินงบประมาณ
สนับสนุนในส่วนนี้ไปช่วยเหลือในกลุ่มคนที่มีความต้องการจาเป็นในการรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้
เงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนให้เนื้อหานั้นมีความ
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นการตอบสนองและบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่าง
แท้จริง
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
1) ด้านลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง พบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมารัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และกระบวนการยกเว้นค่าเล่าเรียนมีความรวดเร็วและไม่
ยุ่งยากซั บ ซ้ อ น ตามล าดั บ ทั้ งนี้ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นได้รั บ การบรรเทาภาระค่ า ครองชี พ ที่ รั ฐ บาลได้ ท าการสนั บ สนุ น เงิ น
งบประมาณ โดยรัฐบาลจะมีการสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐาน ดังนี้ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือ
เรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรม
ให้เกิดขึ้นกับประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งได้รวมถึงผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้บกพร่องทางร่างกาย ให้ได้เข้ารับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังของอัญชลี อ่านวรุฬหวาณิช (2539 : 53) กล่าว
ว่า บุคคลมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างบุคคลทุกคนจึงพยามดิ้นรนแสวงหาหรือกระทาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนอง
ความต้องการหรือสิ่งที่บุคคลนั้นได้คาดหวังไว้ เมื่อบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองแล้วนั้น บุคคลนั้นก็จะเกิดความคาดหวังในสิ่ง
ต่างๆ สูงขึน้ เรื่อยๆ เนื่องจากผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทาให้ผู้ปกครองสามารถนาจัดสรรเงินในส่วนที่เหลือไป
เก็บออมเพื่อประโยชน์ในอนาคตของบุตรหลานตนเอง
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผลการศึกษา
พบว่านโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลทาให้เด็กไทยทุกคนได้รับสิทธิ์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มากเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอน
ปลายได้เรียนฟรีตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามลาดับ ทั้งนี้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายที่สร้างโอกาสทางการศึกษา การ
กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยรัฐมีการคานึงถึงการสร้างความเสมอภาค และสร้างความเป็น ธรรมให้เกิดขึ้นกับประชากรทุก
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กลุ่ม ซึ่งได้รวมถึง ผู้ยากไร้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้บกพร่องทางกาย ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีความคาดหวังของเนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ (2542) กล่าวว่า ความคาดหวังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนเป็นตัวกาหนดว่า
การกระทาอย่างหนึ่งจะก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งที่บุคคลมุ่งหวังให้เป็นเช่นนั้นและความคาดหวังจึงเป็นเสมือนสิ่งกระตุ้นจาก
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สานึกของแต่ละคนอันเป็นพื้นฐานของความเชื่อและค่านิยมของตน เนื่องจากประชาชนทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
ตาราเรียนมีเพียงพอกับจานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาความรู้และทักษะได้อย่างเหมาะสม ตามลาดับ ทั้ง นี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนครบตามจานวนที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรีย นช่วยให้นักเรี ยนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะได้อย่างเหมาะสม สามารถนาความรู้ ที่ไ ด้จาก
การศึกษานาไปพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองให้เกิดความรู้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังของสุรางค์ จันทร์เอม (2524 : 128) กล่าวว่า ความคาดหวังคือ อันดับ
ของจุดหมายที่ตั้งไว้เป็นความคาดหวังที่น่าจะเป็นไปได้ ชีวิตของคนเราย่อมขึ้นอยู่กับความคาดหวังด้วยกันทั้งสิ้น พฤติกรรมทุก
อย่างที่ทุกคนแสดงออกในปัจจุบันย่อมคาดหวังผลในอนาคต ความคาดหวังจึงเป็น ผลมาจากประสบการณ์ในอดีตของบุคคล
เนื่องจากทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา ทาให้ นักเรียนเกิดความรู้ที่แปลกใหม่จากประสบการณ์
จริงในการจัดกิจกรรมต่างๆ
4) การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา :
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเสนอปัญหาด้านการเรียนการสอน มากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมานักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และนักเรียนมีส่วนร่ วมในการคัดเลือกและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ตามลาดับ ทั้งนี้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาด้านการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เพื่อเป็นการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ มีความทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของอาไพ จันทร์เงิน (2544 : 64) กล่าวว่า บุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้อง
พยายามกระทาการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองตามที่ ตั้ง
ความหวังไว้นั้น บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจและขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ เนื่องจากมีการเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาทาให้การจัดการศึกษานั้นเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1)ด้านลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ด้านลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมีลาดับความต้องการจาเป็นอยู่ในลาดับ2โดยมีค่า PNI เท่ากับ 0.02 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านปริมาณ นักเรียนทุก
คนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เ สียค่าใช้จ่ายสาหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ

361

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนตามที่กาหนด สามารถดาเนินการด้วยความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
2)เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ด้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีลาดับความต้องการจาเป็นอยู่ในลาดับที่ 1 โดยมีค่า PNI เท่ากับ 0.03ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
3)พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีลาดับความต้องการจาเป็นอยู่ในลาดับที่ 2 โดยมีค่า PNI เท่ากับ 0.02ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอธึก ป้องคารด (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการดาเนินงานโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสบขุ่น อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า ผลการดาเนินงานปฏิรูปการ
เรียนรู้ทาให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้ มีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เรียนรู้อย่างมีความสุข ชอบไปโรงเรียนและใกล้ชิดกับครูมากขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4)การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีลาดับความต้องการจาเป็นอยู่ในลาดับที่ 3 โดยมีค่า PNI เท่ากับ 0.01ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิษณุ ก่อเกียรติยา (2543) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนในเขตการศึกษา 2 ผลการศึกษาพบว่า ในการบริหารจัดการศึกษาควรให้กลุ่มผู้นาชุมชน ให้ข้อเสนอแนะใน
การบริหารและการจัดการศึกษา ควรมีการกระจายอานาจการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาอย่างแท้ จริง และควรให้ชุมชน
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นาชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามความ
ต้องการของท้องถิ่น ตามศักยภาพและความสมัครใจเนื่องจากโรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชนเพื่ออบรมสั่งสอนให้แก่บุตรธิดา
ของชุมชนนั้นๆ เมื่อนักเรียนจบออกมาต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงสมควรมีสิทธิ์มีส่วนที่จะรับรู้ และมี
ส่วนได้ส่วนเสียจากผลผลิตของโรงเรียนจึงเป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียนตามบทบาท
ที่มีข้อผูกพันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ซึ่งผลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ และกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันถึงแนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กล่าวคือ นโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างกัน อีกทั้งโรงเรียนในตัวเมืองบางแห่งผู้ปกครองมีฐานะและศักยภาพมากพอที่จะส่งบุตรหลานของตนเองให้ได้รับ
การศึกษาอยู่แล้วนั้น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จึงไม่มีความจาเป็นต่อกลุ่มคนเหล่านี้เท่าที่ควร รัฐบาลควรนาเงินงบประมาณ
สนับสนุนในส่วนนี้ไปช่วยเหลือในกลุ่มคนที่มีความต้องการจาเป็น ทั้งนี้เพื่อให้เงินงบประมาณสนับสนุนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมถึงควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของตัวนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาภรณ์ ราชาเดช และคณะ (2558) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การนานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปปฏิบัติ : วิเคราะห์กรณีการให้หนังสือเรียนฟรีในจังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่า การดาเนินการนานโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปสู่การปฏิบัติ : วิเคราะห์กรณีการให้หนังสือเรียนฟรี ในภาพรวม
ส่วนใหญ่มีระดับการนาปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านหนังสือเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการ
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นานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่าการดาเนินการของสานักพิมพ์ส่งหนังสือเรียนล่าช้า
และไม่ตรงตามจานวนที่สั่งซื้อ หนังสือของบางสานักพิมพ์ไม่ได้มาตรฐานทั้งเนื้อหาและคุณภาพ ควรมีการกาหนดให้เป็นไปใน
แบบเดียวกันเพื่อการวัดประเมินผลและมีข้อเสนอแนะ คือ ควรเลือกสานักพิม พ์ที่ได้มาตรฐานและหลากหลาย และยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา เอ็ฟฟานส และคณะ (2555) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดการศึกษาตามนโยบาย
เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเชิงโครงสร้าง มี 2 ประการ คือ 1. ปัญหาในกระบวนการกาหนดนโยบายที่
ขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาและไม่อาจนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง 2. การกาหนดงบประมาณที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพความต้องการจาเป็น และการใช้ฐานคิดการกาหนดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนขนาดกลางที่มีค่าใช้จ่ายต่าที่สุด
เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดอื่นๆ มาเป็นตัวแทนในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งโรงเรียนขนาดแตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ ให้ประเทศเกิดความเจริญก้าวหน้าและเท่าเทียมกับนานา
อารยาประเทศ รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับการศึกษาและกาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่รัฐบาลจะต้องให้ความสาคัญใน
ระดับต้นๆ ทั้งในด้านของเงินงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านบุ คลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมถึงด้านสื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มเกิดความรู้ ความสามารถ สามารถเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียน และสามารถจดจาเนื้อหาในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิ น
งบประมาณสนับสนุน เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบกับโรงเรียนในตัวเมืองและโรงเรียนใน
ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งโรงเรียนในตัวเมืองบางแห่งผู้ปกครองมีฐานะและศักยภาพมากพอที่จะส่งบุตรหลานของตนเอง
ให้ได้รับการศึกษาอยู่แล้วนั้น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จึงไม่มีความต้องการจาเป็นกับกลุ่มคนเหล่านี้เท่าที่ควร รัฐบาลควรนาเงิน
สนับสนุนในส่วนนี้ไปช่วยเหลือกับกลุ่มคนที่มีความเดือดร้อน และความจาเป็นที่ต้องการรับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้เงินงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างแท้จริง
2.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (5 ด้าน)
ด้านค่าจัดการเรียนการสอน รัฐบาลควรจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สถานศึกษาไม่ต้องมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ แก่ผู้ปกครองอีก อีกทั้งสนับสนุนหาครูต่างชาติมาทาการสอน
ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถพูด อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันภาษานั้นถือเป็นเรื่องสาคัญอย่าง
ยิ่งในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ด้านค่าอุปกรณ์การเรียน ควรมีการระบุให้ชัดเจนถึงเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนว่าสามารถซื้อรายการ
ใดได้บ้าง ทั้งนี้เพื่อให้ตัวนักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
รัฐบาลควรให้การสนับสนุนและรณรงค์ให้เด็กไทยออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวนักเรียน
ด้านค่าเครื่องแบบนักเรียน ควรให้เงินสนับสนุนในส่วนของด้านค่าเครื่องแบบนักเรียนเพิ่มขึ้น จากเดิมมี
การสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนปีละ 2 ชุด ทาให้เด็กนักเรียนบางกลุ่มมีชุดไม่เพียงพอต่อการสวมใส่ไป
โรงเรียน
ด้านค่าหนังสือเรียน เนื่องจากเนื้อหาในหนังสือเรียนบางเล่มนั้นมีเนื้อหาที่ล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน ทาให้นักเรียนขาดความรู้ และทักษะใหม่ๆ
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ด้านค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา ฝึกจิตให้มีสติ สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักการควบคุมอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการ
เข้าค่ายวิชาการ ค่ายภาษาต่างประเทศ การจัดการให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่แปลกใหม่
2.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา รัฐบาลควรมีการสนับสนุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ยากกว่าเด็กปกติ เพราะ
กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าเด็กทั่วไป
2.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รัฐบาลควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทางด้านการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การเข้าค่ายวิชาการ การฝึกอบรมนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ความรู้ที่แปลกใหม่
นอกเหนือจากห้องเรียน
2.4 การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ควรเปิดโอกาสรับฟังเสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวนักเรียน
เพื่อนาประเด็นปัญหาเหล่านั้นมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสังคมไทยมักไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเด็ก
เท่าที่ควร
3.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปนาเสนอ
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาตัวนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ล ควรใช้เ ครื่ องมื อที่หลากหลายเพื่ อความครบถ้วนสมบูร ณ์ข องข้อมู ล ที่ไ ด้
ทาการศึกษา รวมถึงด้านวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มย่อย เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาเปรีย บเทียบกับสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษาในจังหวัดอื่นๆ
เพื่อให้ได้ความหลากหลายครบถ้วนของข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้ไปทาการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย
เรียนฟรี 15 อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของพนักงานฝ่ายผลิตต่อการจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ของบริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
การจัดการความปลอดภัยในการทางานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานในการวิจัยใช้ประชากรทั้งหมด คือ พนักงาน
ฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด จานวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และ
สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้อมู ล คือ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย เลขคณิ ต ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ ใช้ ส ถิติ ถ ดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสั ญชาติไทย มีอายุร ะหว่าง 20- 30 ปี ระดับ การศึกษาสูงสุด คื อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ตาแหน่งงานที่รับผิดชอบอยู่ในระดับปฏิบัติการ มีอายุงานระหว่ าง 1- 2 ปีและส่วนใหญ่ไม่
เคยประสบอุบัติเหตุในการทางานผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางานอยู่
ในระดับมากและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานอยู่ในระดับมาก สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้การ
จัดการความปลอดภัยในการทางานด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
และด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ข้อเสนอแนะ
คือ บริษัทควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานฝ่ายผลิตมีการรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย กากับดูแลให้
พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในการทางานอย่างเคร่งครัด และควรจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การทางานมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การรับรู้, การจัดการความปลอดภัย, พฤติกรรม, ไดคุเระ
Abtract
The purposes of the research were to1) study the perception level of production workers to safety
management in work of Daikure (Thailand) Co., Ltd, 2) study the safety behavior in work and 3) study the
relationship between the perception of safety management in work with safety behavior in work. The
population of the research is 110 production workers of Daikure (Thailand) Co., Ltd. The research
instruments used for collecting data is the questionnaire. The statistics used for analyzing data are
percentage, mean, standard deviation. The multiple regression analysis were also applied to test
hypothesizes.
The results of the research showed that most of the respondents are Thai people aged between
20 - 30 years old who graduated from high school and vocational school. They have been working in
operating position for 1 - 2 years and most workers never had an accident in work. The results of study in
the opinion level about the perception of safety management in work is at high level and safety behavior
in work is at high level. For the perception of safety management in the training of the trainees and the
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personnel related with the safety behavior in work, at the level of significance at 0.05Thus, it is
recommended that the company should promotes the committee of safety management's duty to
control the workers who work in the rules. The Company should train successively about safety to the
workers for the best safety working.
Keywords: The perception, Safety Management, Behavior, Daikure
บทนา
การดาเนินการขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้นั้น ปัจจัยซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่ง คือ ทรัพยากรมนุษย์
ถึงแม้องค์กรจะมี เงิน วัส ดุอุป กรณ์ สถานที่ หรื อสิ่ง อานวยความสะดวกอย่างเพีย บพร้ อม แต่ห ากบุ คลากรขององค์กรไม่ มี
ประสิทธิภาพก็ส่งผลทาให้การบริหารงานประสบความสาเร็จได้ยาก ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย ที่สาคัญ ที่สุด
ในการบริหาร Robert and David (2001,p. 4)กล่ าวไว้ว่า การบริหารทรั พยากรมนุษย์เป็ นการใช้ทรั พยากรบุคคลให้
ปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งจะมีภาระกิจ 7 ด้าน คือ การวางแผนด้านกาลังคน การสรรหาและการคัดเลือก
การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ และการดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัยในการทางาน
ความปลอดภัยในการทางานเป็นภารกิจที่สาคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะการประสบอุบัติเหตุจากการ
ทางานของพนักงาน ย่อมส่งผลต่อตัวพนัก งานเอง และนายจ้าง พนักงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางานอาจ
ได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือถึงแก่ชีวิต ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัว สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมแล้วยังส่งผลกระทบต่อ
บริษัท วิฑูรย์ สิมาโชคดีและวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2558, น. 16 – 17) ได้แบ่งความสูญเสียออกเป็นความสูญเสียทางตรงกับ
ความสู ญ เสี ย ทางอ้ อ ม ความสู ญ เสี ย ทางตรง เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ โดยตรง ประกอบด้ วย ค่ า
รักษาพยาบาล ค่ าเงินทดแทน ค่ าทาศพ ค่าประกันชี วิต ส่ วนความสู ญเสี ย ทางอ้ อม เป็ นค่ าใช้ จ่ายอื่ น ๆ นอกเหนื อจาก
ค่าใช้จ่ายทางตรง ประกอบด้วย การเสียเวลาการทางานของพนักงาน การเสียเวลาทางานของหัวหน้างาน ประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงานลดลง ฯลฯ ดังนั้น ผู้ บริหารจะต้องให้ความสาคัญต่ อการป้องกันอุบัติเหตุ และหาแนวทางในการสร้าง
ความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพ องค์กรก็จะมีผลผลิตที่ดี
มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีผลประกอบการที่ดีต่อไป (ลัดดาวัลย์ สาราญ, 2556, น. 281)
การจั ดการความปลอดภั ยในการทางาน เป็ นกระบวนการที่ องค์กรจัด ทาขึ้นเพื่ อลดอุ บัติ เ หตุ และความสู ญเสีย อั น
เนื่องมาจากการทางาน เพื่อให้พนักงานทางานด้วยความปลอดภัย หรือก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทางานที่มีความปลอดภัย
โดยสมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ (2549น. 250) ได้สรุปแนวทางการจัดการความปลอดภัยไว้ 5 ด้านประกอบด้วย ด้านนโยบาย การ
จัดองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน แต่การบริหาร
จัดการความปลอดภัยในการทางานจะมีประสิทธิภาพ หรือประสบความสาเร็จได้ เบื้องต้นองค์กรจะต้องสร้างการรับรู้เรื่อง
ความปลอดภัยในการทางานให้กับพนักงาน กันยา สุวรรณแสง (2540, น. 127) กล่าวว่า การที่บุคคลจะมีการรับรู้ได้ จะต้อง
ได้รับสิ่งเร้าผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใช้ประสบการณ์เดิมในการแปลความหมาย ทาให้เกิดกระบวนการรับรู้โดยกระบวนการ
รับรู้จะเกี่ยวข้องกับความคิด ความเข้าใจ การเรียนรู้ ความรู้สึก การตัดสินใจ ความจา และการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่ง
เมื่อพนักงานได้มีการรับรู้จะทาให้พนักงานเห็นความสาคัญ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ถูกต้องกับความปลอดภัยในการทางานก็
จะส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานในที่สุด
บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด ประกอบการผลิตตะแกรงเหล็ก ซึ่งประสบปัญหาพนักงานได้รับอุบัติเหตุเกือบทุก
เดือน โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายผลิตที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางานของบริษัท ได้ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและจัดทาสถิติเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในการทางาน ดังจะเห็นได้จาก ตารางที่ 1.1 สถิติ
การเกิดอุบัติเหตุในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต จาแนกตามความรุนแรง ปี 2558
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ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต จาแนกตามความรุนแรงปี 2558
ความรุนแรง
ปี 2558 / เดือน พนักงานหยุดงานเกิน พนักงานหยุดงาน
พนักงาน
รวมจานวนครั้ง
3 วัน
ไม่เกิน 3 วัน
ไม่หยุดงาน
ที่เกิดอุบัติเหตุ
ม.ค.
–
–
–
–
ก.พ.
–
1
1
2
มี.ค.
1
–
2
3
เม.ย.
–
–
–
–
พ.ค.
1
–
–
1
มิ.ย.
1
1
–
2
ก.ค.
–
–
3
3
ส.ค.
–
–
–
–
ก.ย.
1
–
2
3
ต.ค.
–
2
–
2
พ.ย.
–
1
–
1
ธ.ค.
–
–
–
–
รวม
4
5
8
17
ที่มา :รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน ครั้งที่ 12/2558 บริษัท ไดคุเระ(ไทยแลนด์) จากัด, 2558.
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของพนักงาน จาแนกตามความรุนแรง ปี 2558 จะเห็นได้ว่าในปี 2558 บริษัท
ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด พนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทางานทั้งหมด จานวน 17 ครั้ง ซึ่งผลกระทบจากอุบัติเหตุส่งผล
ให้พนักงานต้องหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 4 ครั้ง พนักงานหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 5 ครั้ง และจากการมองในภาพรวม
จะเห็นได้ว่ามีอุบัติเหตุในการทางานเกิดขึ้นเกือบทุกเดือน ในบางเดือนเกิดขึ้นถึง 3 ครั้ง
บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานของพนักงานจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการ
ทางาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่อุบัติเหตุในการทางานก็ยังเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรู้การจัดการความปลอดภัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ
(ไทยแลนด์) จากัด ผลจากการวิจัยนี้ทาให้ทราบถึงระดับการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงาน ทราบพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต และทราบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน
กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งสามารถที่จะนาไปเป็นแนวทาง
ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงแก้ไข ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในการทางานสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อ
ความปลอดภั ยในการทางาน ลดการสู ญเสี ยด้านอื่น ๆ ที่ไม่ อาจประเมินค่าได้ และเพิ่มศั กยภาพและประสิ ทธิภ าพในการ
ทางานของพนักงานบริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด ให้มีมากขึ้นอีกด้วย
สมมติฐานของการวิจัย
การรับรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทางาน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านการจัดองค์กร ด้านบุคลากร
ด้านการจั ด การเกี่ ย วกั บ อุ ปกรณ์ ป้ องกั นอั นตราย และด้านการฝึ กอบรมผู้ ป ฏิบั ติ ง าน มี ค วามสั มพันธ์ กับ พฤติ กรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้ วย ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables) คื อ การรับ รู้การจั ดการความ
ปลอดภัยในการทางาน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการจัดองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
และด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ได้แก่
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การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ
ทางาน และการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงาน
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท ไดคุเระ (ไทย
แลนด์) จากัด จานวน 110 คน ประกอบด้วยพนักงานที่มีสัญชาติไทย จานวน 78 คน สัญชาติเมียนมาร์ จานวน 32คน(ข้อมูล
จากฝ่ายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยทาการศึกษาจากประชากรทั้งหมด
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2559 รวมระยะเวลา 9 เดือน
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การรับรู้ กันยา สุวรรณแสง (2540, น. 127) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง การที่บุคคลใช้ประสบการณ์
เดิมในการแปลความหมายเมื่อได้รับสิ่งเร้า ผ่านประสาทสัมผัส เกิดกระบวนการรับรู้ และแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งถวิล
ธาราโภชน์ และศรัณย์ ศิริสุข (2545, น. 51) ได้สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประกอบด้วย การใส่ใจ ประสบการณ์เดิม
การเตรียมการคิดและสถานการณ์ห้อมล้อม
2. พฤติกรรมสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2543, น. 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลกระทา
หรือแสดงออกตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าการแสดงออกตอบสนองนั้นจะเกิดภายนอกหรือภายใน
ร่างกาย ซึ่งสิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546, น. 14) ได้แบ่งพฤติกรรมไว้ 2 ประเภท คือ พฤติ กรรมภายนอก กับพฤติกรรมภายใน
โดยสุรพล พยอมแย้ม (2541, น. 16 – 17) ได้แบ่งกระบวนการเกิดพฤติกรรม 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการรับรู้
กระบวนการเข้าใจ และกระบวนการแสดงออก และ สุธาทิพย์ รองสวัสดิ์ (2554,น. 30 - 31) ได้สรุปพฤติกรรมความ
ปลอดภัยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน ด้านการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และด้านการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงาน
3. การจัดการความปลอดภัยวิทิตย์ กมลรัตน์ (2552, น.6 – 17) กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัยในการทางานมิใช่
หน้าที่ของนายจ้างหรือลูกจ้างเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันควบคุม ป้องกัน ดูแล เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งการสร้างความปลอดภัยในโรงงานต้องเริ่มที่ผู้บริหาร โดยต้องมีการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย
งาน เพื่อมุ่งสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นา การจัดการด้านความปลอดภัยใน
การทางานของ สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ (2549, น. 250) เป็นตัวแปรในการวิจัย อันประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านการจัด
องค์กร ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
4. งานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ องศิ ริลักษณ์ งิ้วใหญ่ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทั ศนคติ พฤติกรรมความปลอดภั ยในการ
ทางานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า ในศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช พบว่า
ระดับความรู้ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ระดับทัศนคติของพนักงานต่อความปลอดภัยในการทางานอยู่ในระดับดี
และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานอยู่ในระดับดี และพบว่า ทัศนคติ พฤติกรรมความปลอดภัย มีอิทธิพลหลักต่อ
ความรู้ด้านความปลอดภัย การฝึกอบรม ความรู้ พฤติกรรมด้านความปลอดภัยมีอิทธิพลหลักกับทัศนคติด้านความปลอดภัย
และความรู้ด้านความปลอดภัย มีอิทธิพลหลักกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยสุธาทิพย์ รองสวัสดิ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
การรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางานที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจาการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยการรับรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทางานทั้ง 5 ด้าน คือ นโยบายด้านความ
ปลอดภัย ความรู้ด้านความปลอดภัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย การจูงใจด้าน
ความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการสุรชัย ตรัยศิลานันท์ (2552) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัด นครราชสีมาพบว่า
การรับรู้ของพนักงานต่อการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง โดยมีการรับรู้ด้านการป้องกันความ
ปลอดภัยมากที่ สุด ปั จจัย ด้านการจัดการเรื่ องความปลอดภัยมี อิทธิ พลต่อการรับรู้ การจั ดการความปลอดภั ยข องพนั กงาน
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

การรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยในการทางาน
1. ด้านนโยบาย
2. ด้านการจัดองค์กร
3. ด้านบุคลากร
4. ด้านการจัดการเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
5. ด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การรับรู้การจัดการความปลอดภัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทางาน
ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
ที่มา : สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์, 2549
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การจัดการความปลอดภัยในการทางาน กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากร คือ พนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด จานวน 110 คน ประกอบด้วยพนักงานที่มี
สัญชาติ ไทย จานวน 78 คน สัญชาติเมี ยนมาร์ จานวน 32 คน(ข้ อมูลจากฝ่ายบุคคล ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558) โดย
ทาการศึกษาจากประชากรทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2การรับรู้ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์)
จากัด โดยมีการรับรู้ เรื่อง การจัดการความปลอดภัย จานวน 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายด้านการจัดองค์กร ด้านบุคลากร ด้าน
การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด โดยมี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย การเตรียมพร้อมทางด้านร่า งกายและจิตใจของพนักงาน ลักษณะเครื่องมือเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) หรือดัชนี
ความสอดคล้ อง (Index of Consistency : IOC) ว่ าแบบสอบถามเพื่อการวิ จัย ทุกข้อมีคุ ณภาพตรงตามวัต ถุป ระสงค์
กาหนดค่า IOC ที่ยอมรับได้แต่ละข้อคาถามต้องไม่ต่ากว่า 0.5 ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 แล้วนาแบบสอบถามทาการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ของเครื่องมือในการวิจัย โดยนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายผลิตของบริษัทผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์)
จากัด จานวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าสัมประสิทธิ์ที่
ยอมรับได้จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544)ผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ได้จากการตรวจสอบคาถาม
ในแต่ละด้านอยู่ระหว่าง 0.767-0.920
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ คือ แจกแบบสอบถามให้กับพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งแบบสอบถามมี 2 ฉบับ คือ
ฉบับภาษาไทย และ ฉบับแปลเป็นภาษาเมียนมาร์เฉพาะในส่วนของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีสั ญชาติเมียนมาร์ จะทาการแจก
แบบสอบถามและท าแบบสอบถามไปพร้อม ๆ กั นเป็นกลุ่มย่ อย โดยมีล่ามภาษาเมีย นมาร์ แนะนาและแปลที ละข้อคาถา ม
จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามที่พนักงานฝ่ายผลิตส่งคืนทั้งหมด นาแบบสอบถามทั้ง 110 ฉบับ มาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล ในแบบสอบถาม และใส่ ห มายเลขกากั บ แล้ วบั น ทึ กข้ อ มู ล ลงรหั ส เพื่ อท าการวิ เ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) คือ ค่า
ร้อยละ (Percentage)
การวิเคราะห์ระดับการรับรู้การจัดการความปลอดภัย ในการทางาน5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านการจัด
องค์กร ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเกี่ยวกับอุ ปกรณ์ป้องกันอันตราย และด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย1.00 – 1.80
หมายถึง
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
หมายถึง
อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย1.81 – 2.60
ค่าเฉลี่ย2.61 – 3.40
หมายถึง
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย3.41 – 4.20
หมายถึง
อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย4.21 – 5.00 หมายถึง
อยู่ในระดับมากที่สุด
การวิเคราะห์หาปัจจัยการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ด้านนโยบาย ด้านการจัดองค์กร ด้านบุคลากร
ด้านการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างานของพนั กงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษัท ไดคุ เ ระ (ไทยแลนด์) จากัด ใช้ส ถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การจัดการความปลอดภัย
ในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2. ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
(n = 110)
ระดับ
การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ความคิดเห็น
1. ด้านนโยบาย
3.72
0.72
มาก
2. ด้านการจัดองค์กร
3.67
0.77
มาก
3. ด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
3.53
0.80
มาก
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การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน
4. ด้านการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
5. ด้านบุคลากร
เฉลี่ย

3.46
3.40
3.56

0.75
0.81
0.64

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกือบ
ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ด้ านนโยบาย ด้ านการจัดองค์ กร ด้านการฝึ กอบรมผู้ปฏิบัติ งาน ด้ านการจัดการ
เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ตามลาดับ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านบุคลากร
2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมความปลอดภัย ในการทางานของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
(n = 110)
ระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ความคิดเห็น
1. เมื่อพบเห็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชารุดจะรายงานหัวหน้างานทันที
4.15
0.89
มาก
2. แต่งกายและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดให้
4.14
0.88
มาก
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
3. สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กาหนดให้
4.13
1.22
มาก
4. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทางาน จะแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที
4.12
0.96
มาก
5. รู้จักขั้ นตอนการใช้ ง านเครื่ องจั กรที่ รั บ ผิ ด ชอบและปฏิ บั ติ ต าม
4.04
0.87
มาก
ขั้นตอนอย่างถูกต้องและระมัดระวัง
6. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนมาปฏิบัติงาน
3.90
1.52
มาก
7. ปฎิบัติตามเครื่องหมายเตือนอย่างเคร่งครัด
3.82
0.93
มาก
8. พักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนมาทางาน
3.81
0.98
มาก
9. ในขณะปฏิบัติงาน ไม่เคยคุยโทรศัพท์ หยอกล้อกับเพื่อนร่วมงาน
3.35
1.16
ปานกลาง
10. ไม่นาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ชารุดมาใช้ปฏิบัติงาน
3.33
1.38
ปานกลาง
เฉลี่ย
3.88
0.66
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่าย
ผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมี 8 ข้อ ได้แก่ เมื่อพบเห็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ชารุดจะรายงานหัวหน้างานทันทีแต่งกายและ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดให้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กาหนดให้ เมื่อได้รับบาดเจ็บจาก
การทางาน จะแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันทีรู้จักขั้นตอนการใช้งานเครื่องจักรที่รับผิดชอบ และปฏิ บัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
และระมัดระวัง ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนมาปฏิบัติงาน ปฎิบัติตามเครื่องหมายเตือนอย่างเคร่งครัด พักผ่อนอย่างเพียงพอ
ก่อนมาทางาน ตามลาดับ และมี 2 ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ในขณะปฏิบัติงาน ไม่เคยคุยโทรศัพ ท์
หยอกล้อกับเพื่อนร่วมงาน ไม่นาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ชารุดมาใช้ปฏิบัติงาน

372

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตารางที่ 4. ผลการวิเคราะห์การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านการจัดองค์กร
ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
การรับรู้การจัดการความปลอดภัย
สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
ในการทางาน
การถดถอย
มาตรฐาน
t
p - value
( )
ค่าคงที่ (a)
-1.272E-16
0.072
0.000
1.000
1. ด้านนโยบาย
0.050
0.088
0.568
0.571
2. ด้านการจัดองค์กร
-0.074
0.098
-0.750
0.455
3. ด้านบุคลากร
0.338
0.083
4.055
0.000**
4. ด้ านการจั ด การเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์
0.143
0.086
1.656
0.101
ป้องกันอันตราย
5. ด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
0.381
0.095
4.001
0.000**
R = 0.675 R Square = 0.456 Adjust R Square = 0.430 Std. Error of Estimate = 0.755 F = 17.415
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย
ด้านการจัดองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า การรับรู้การ
จัดการความปลอดภั ยในการท างาน ด้านการฝึกอบรมผู้ ปฏิ บัติง าน และด้ านบุค ลากร มีค วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
ด้านนโยบาย ด้านการจัดองค์กร และด้านการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับการทดสอบ
ความเหมาะสมของเส้นถดถอยนี้ มีค่าสถิติ F เท่ากับ 17.415 และจากการพิจารณาค่า R Square เท่ากับ 0.456 ซึ่งสามารถ
อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานได้ร้อยละ 45.60 และพิจารณาจากค่า Adjust R Square
เท่ากับ 0.430 แสดงว่ าตัวแปรอิสระร่วมกันอภิป รายความปลอดภั ยในการทางานได้ร้อยละ 43.00 นอกจากนี้ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าพิจารณาที่ค่า Std. Error of the Estimate เท่ากับ 0.755
สรุปและ อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง การรับรู้การจัดการความปลอดภัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของพนักงานฝ่าย
ผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
ผู้วิจัยพบว่า การรับรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทางานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน คือ
ด้านบุคลากร กับด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย ที่เข้าไปดูแล แนะนาเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงาน เข้าไปสารวจพื้นที่การทางานเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุ และการที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เป็นการสร้างความรับ รู้
ให้ กับ พนั กงาน ท าให้พ นักงานมี การตระหนัก มี ทัศ นคติด้ านความปลอดภัย ที่ถู กต้อง ส่ง ผลให้ พนั กงานมีพ ฤติ กรรมความ
ปลอดภัย ในการท างาน ส่ วนด้ านนโยบาย ด้ านการจัด องค์ กร และด้ านการจั ดการเกี่ย วกั บอุ ป กรณ์ป้ องกันอั นตรายไม่ มี
ความสั มพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด สามารถ
อธิบายแยกเป็นแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้
1. การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ด้านนโยบายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ อธิบายได้ว่าพนักงาน
ฝ่ายผลิต เห็นว่า สิ่ง ที่บริ ษัทกาหนดขึ้นมา ไม่ ว่าจะเป็ น นโยบายความปลอดภัย เป้าหมายเรื่องความปลอดภัย กฎระเบีย บ
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ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมไปถึงการมีป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้กับพนักงานนั้น เนื่องด้วยบริบทของบริษัทที่ ไม่ได้
เข้ าไปกากั บดู แ ลพนั กงานให้ป ฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ยบข้ อบั ง คับ ด้ านความปลอดภั ย อย่ างเคร่ ง ครั ด ทาให้ พ นักงานเห็นว่ า ไม่
เกี่ยวข้องกับตัวพนักงานและพนักงานไม่มีส่วนร่วม ทาให้พนักงานไม่ตระหนัก ไม่เห็นถึงความสาคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับ
การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ด้านนโยบาย จึงไม่ได้ทาให้พนักงานฝ่ายผลิต เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของสุธาทิพย์ รองสวัสดิ์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยใน
การทางาน ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จั งหวัดเชียงใหม่
พบว่า ปัจจัยการรับรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยด้านนโยบายความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการทางาน
ของพนักงานระดั บปฏิบัติการ แต่ ไม่สอดคล้องกับแนวความคิด ของสมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ (2549, น.250) กล่าวถึง การ
จัดการความปลอดภัยในการทางาน ด้านนโยบาย คือสิ่งที่องค์กรกาหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ต้อง
มีความชัดเจน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้พนักงานทางานด้วยความปลอดภัย
2. การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ด้านการจัดองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ อธิบายได้ว่า
พนักงานฝ่ายผลิตเห็นว่า การที่บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ขึ้นมา เป็นการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และการที่พนักงานรู้ว่ามีคณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมถึง รู้อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นหน้ าที่ต้องสารวจหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ทางาน การสอบสวนพนักงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น กระทั่งหน้าที่การตรวจสอบและแก้ไขจุดที่เป็นอันตราย ซึ่งพนักงานไม่มีส่วน
ร่วม ทาให้พนักงานไม่ตระหนัก ไม่เห็นถึงความสาคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ด้านการจัดองค์กร จึงไม่ได้ทาให้พนักงานฝ่ายผลิตเกิดพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานมากขึ้นสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุธาทิพย์ รองสวั สดิ์ (2554) ได้วิจัย เรื่อง ปัจจัยการรับรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทางาน ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการ
ทางานของพนักงานระดับปฏิ บัติการ ประจาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จั งหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยการรับรู้เรื่องการจัดการ
ความปลอดภัย เกี่ ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาบริ ษัท ไม่มีความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมในการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ แต่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของสมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ (2549, น.250) กล่าวถึง การจัดการ
ความปลอดภัยในการทางาน ด้านการจัดองค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
รวมถึงการกาหนดอานาจหน้าที่ได้แก่ การสารวจหาอันตรายในพื้นที่ทางาน การสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จัดการประชุมในแต่
ละเดือน เพื่อให้พนักงานทางานด้วยความปลอดภัย
3. การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานของพนั กงานฝ่ า ยผลิ ต บริษัท ไดคุ เ ระ (ไทยแลนด์ ) จากั ด อย่ างมีนัย สาคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่กาหนดไว้ อธิบายได้ว่าพนักงานฝ่ายผลิตมีความเห็นว่า การที่คณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้ าที่ความ
ปลอดภัยมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย มีความรู้ด้านความปลอดภัย เป็นอย่างดีจะทาให้สามารถแนะนาวิธีป้องกัน
อุบัติเหตุให้กับพนักงานฝ่ายผลิตได้ รวมไปถึงการมีความสามารถในวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ให้กับพื้นที่ใน
การทางาน ความสามารถควบคุมอุบัติเหตุ อีกทั้งความสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานได้ บทบาทของ
คณะกรรมการความปลอดภั ย ดั ง กล่ าวจะท าให้ พนั กงานฝ่ ายผลิต มี พ ฤติ กรรมความปลอดภั ย ในการท างานมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย ตรัยศิลานันท์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจั ยด้านการจั ดการความปลอดภัย ปั จจัยด้ านการ
สารวจเรื่องความปลอดภัย และปัจจัยด้านการป้องกันด้านความปลอดภัยทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมาและยังสอดคล้องกับแนวความคิดของสมบู รณ์
ขจรเดชะศักดิ์ (2549, น.250) กล่าวถึง การจัดการความปลอดภัยในการทางานด้านบุคลากร ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ความปลอดภั ย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ซึ่ งต้องมีคุณสมบัติและมีความสามารถปฏิบัติงานด้ านความปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางานเป็นอย่างดี สามารถดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทางานได้
เพื่อให้พนักงานทางานด้วยความปลอดภัย
4. การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ด้านการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่กาหนดไว้ อธิบายได้ว่า พนักงานฝ่ายผลิตเห็นว่า การที่บริษัทจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน การจัด
เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงาน และการกาหนดให้มีการตรวจสอบและ
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บารุงรักษาเครื่องจักรนั้น เป็นการทาให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทางานเท่านั้นการจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ด้านการจัด การเกี่ย วกั บอุ ปกรณ์ ป้องกั นอั นตราย จึง ไม่ ไ ด้ ทาให้ พนั กงานฝ่ายผลิต มี พ ฤติ กรรมความปลอดภัย มากขึ้ นซึ่ งไม่
สอดคล้องกับกับงานวิจัยของสุรชัย ตรัยศิลานันท์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การจัดการความปลอดภัย
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการความปลอดภัย ปัจจัยด้านการ
สารวจเรื่องความปลอดภัย และปัจจัยด้านการป้องกันด้านความปลอดภัยทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับ การรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมาและไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของสมบูรณ์
ขจรเดชะศั กดิ์ (2549, น.250) กล่ าวถึง การจัดการความปลอดภัย ในการทางาน ด้านการจัด การเกี่ยวกับอุป กรณ์ป้ องกั น
อันตรายประกอบด้วย การจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน การจัดเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
สภาพงาน การมี คู่ มือการใช้ ง านที่ ถู กต้ องและปลอดภัย การตรวจสอบและบ ารุง รั กษาเครื่ องจั กร และการติด ป้ ายเตื อน
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชารุด เพื่อให้พนักงานทางานด้วยความปลอดภัย
5. การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทางาน ด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
ปลอดภัย ในการท างานของพนักงานฝ่ า ยผลิต บริษัท ไดคุเ ระ (ไทยแลนด์) จากัด อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ กาหนดไว้ อธิบายได้ว่า พนักงานฝ่ายผลิต มีความเห็นว่า การได้ รับ ฝึกอบรมทาให้มีความรู้ ความ
เข้ าใจในเรื่ องความปลอดภัย ในการทางานมากขึ้น การได้ รับ การสอนงานจากหั วหน้ างานให้ ป ฏิ บัติ ง านอย่ างถู กวิ ธี ท าให้
พนักงานมี ทักษะ มีค วามชานาญในการปฏิบัติ งานมากขึ้น รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารเรื่ องความปลอดภัยในการ
ทางานให้ กับพนั กงานทุ กคนทราบอย่ างทั่วถึ ง จะท าให้ พ นักงานฝ่ายผลิ ต มีพ ฤติกรรมที่ป ลอดภั ยในการท างาน มากยิ่ง ขึ้ น
สอดคล้องกับแนวคิดของสุรพล พยอมแย้ม (2541) ได้ให้แนวคิดกระบวนการเกิดพฤติกรรมว่า การที่บุคคลได้รับสิ่งเร้า ไม่ว่า
จะเป็นการได้รั บการฝึกอบรม การได้รับข่าวสาร จะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิด การจา เกิดพัฒนาการและแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ งิ้วใหญ่ (2556) ได้วิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมความ
ปลอดภั ย ในการท างานและปั จจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องของพนั กงานฝ่ ายผลิ ต โรงงานอุ ต สาหกรรมรองเท้ า ในศู นย์ พั ฒ นาชนบท
ผสมผสานจักราช พบว่า พฤติ กรรมด้านความปลอดภัย มีอิท ธิพลหลักต่อความรู้ด้ านความปลอดภัย ของพนักงานฝ่ายผลิ ต
พฤติกรรมด้านความปลอดภัย ประสบการณ์ในการฝึกอบรม และความรู้ด้านความปลอดภัยมีอิทธิพลหลักกั บทัศนคติด้าน
ความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิต และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของสมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ (2549, น.250) กล่าวถึง
การจัดการความปลอดภัยในการทางานด้านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
และยังเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชานาญ เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย การพิจารณาการจัดการฝึกอบรมต้องให้
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานทางานด้วยความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่าพนักงานในฝ่ายผลิตมีการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยไม่มาก
พอ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยมากขึ้น และในระหว่าง
การปฏิบัติงานพนักงานบางคนยังมีการนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชารุดมาใช้ปฏิบัติงาน และมีการใช้โทรศัพท์ หรือหยอกล้อกับ
เพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุในการทางานได้ บริษัทควรกากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในการทางาน
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทางาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกั บการจัด การความปลอดภัย ในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต โดยการ
กากับติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภั ยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรจัดให้มีการฝึกอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานให้กับพนักงานฝ่ายผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทางานมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน เช่น การ
ป้องกันและการควบคุมด้านวิศวกรรม การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร การประชุมกลุ่ม การส่ง เสริมด้านความปลอดภัยใน
การทางาน เป็นต้น

375

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

3.2 ควรมีการศึกษากับองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะองค์กรที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และสามารถ
นามาเปรียบเทียบ ตลอดจนนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้การในการพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในการทางานขององค์กร
3.3 ควรทาการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อเจาะลึกแนวทางการจัดการความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ายผลิต เพื่อจะทาให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างและนามาปรับใช้เป็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยในการทางานได้มาก
ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหา และโครงสร้างภาพยนตร์สารคดีที่ใช้สาหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และเพื่อวิเคราะห์จุดศูนย์กลางแห่งความสนใจ และกลยุทธ์ในภาพยนตร์สารคดีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลร่วมกับ
(Quantitative Research)
(Questionnaire
Survey) เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคือนักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง จานวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์
ทางด้านเนื้อหาในการสร้างภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรจะเป็นเนื้อหา และเรื่องราวที่มีความน่า สนใจ
เป็นความเป็นจริง และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ในกรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่มาจากเรื่องเล่า ตานาน การใช้
ชีวิตประจาวันของชาวระนองที่เป็นความเป็นจริง โดยการเล่าเรื่องจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ทาให้ผู้ที่ได้ชมได้รู้จัก
และอยากมาเที่ยวที่สถานที่ที่อยู่ในเรื่องเล่านั้นในจังหวัดระนอง โดยสถานที่ที่ใช้ในการเล่าเรื่องไม่จาเป็นต้องเป็นสถานที่ที่เป็น
ที่รู้จักอยู่แล้ว แต่อาจเป็นสถานที่ที่เจ้าถิ่นหรือคนในชุมชนได้เห็นเป็นประจา แต่มีความพิเศษหรือมีจุดดึงดูดที่น่าสนใจและนา
มาใช้เป็นจุดขายในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้
ส่วนกลยุทธ์ทางด้านโครงสร้างในการเล่าเรื่องควรประกอบไปด้วย
โครงสร้าง (Plot) ความขัดแย้ง (Conflict) ตัวละคร (Character) แก่นเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) สัญลักษณ์พิเศษ
(Symbol) มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of View) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์สารคดี มีความ
น่าสนใจ ชวนให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวไปจนจบ และสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ชมต่อ ประเด็นที่
สื่อสารผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่องนั้นๆได้ โดยลักษณะสาคัญในการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์สารคดี คือ การรักษา ความคงเดิม
ไว้ให้มากที่สุดและการนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลง โดยชาวบ้านหรือเจ้าถิ่นของสถานที่ ชุมชนหรือจังหวัดนั้นๆต่างมี ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ของตัวเองมากที่สุด ดังนั้นควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ ชุมชน หรือ จังหวัด
ของตัวเอง เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเอง เพื่อชุมชนของตัวเองและโดยชุมชนของตัวเอง
คาสาคัญ: ภาพยนตร์สารคดี, เนื้อหา, โครงสร้าง, ส่งเสริม, การท่องเที่ยวโดยชุมชน
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Abstract
The objectives were to study the content and structure of strategies in documentary film to
encourage the tourist attractions promoted by community and to analyze the center of interest and
strategies in documentary film to encourage the tourist attractions promoted by community. This research
is qualitative research which contains questionnaire survey from 100 samplings who are students of Satree
Ranong School. The result indicates that the strategies in content for documentary film making to
promote the tourist attractions by community, it should be interesting content and story which is the fact
and lead to some changes. In this case, the content should be based on storytelling, tales and daily life
of Ranong people which are real. The storytelling should effect changes by making audience know and
want to travel in the place that was told in the story n Ranong. The places in the storytelling don’t have
to be well known. They could be special and attractive places that local people always see and they can
be the selling point for tourism attractions promotion. For the structural strategies, the storytelling should
contain plot, conflict, character, theme, setting, symbol and point of view which are important factors to
create interesting storytelling, make audience want to follow up until the end and can change knowledge,
attitude and behavior of the audience in the issue which is communicated in that documentary film. The
significant features of documentary film are to maintain the fact as much as possible and to lead to
changes. The villagers or local people know best about the places, communities and cities, therefore they
should be participated in sharing stories about places, communities and cities to encourage the tourist
attractions of community, for community and by community.
Keywords: Documentary Film, Content, Structure, Promote, Community Tourism
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บทนา
(Documentary Film)

, 2558)

ลักษณะสาคัญ 2 ประการของภาพยนตร์สารคดี (สุรพงษ์ พินิจค้า, 2558)
1. ต้องรักษาความคงเดิมไว้ให้มากที่สุด เกี่ยวกับการแสดงความเป็นชีวิตและธรรมชาติที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสารคดี
ความเลว ความสวยงามหรือแม้แต่ความสนใจ สาระของภาพยนตร์สารคดีชนิดนี้ จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ในการค้นพบ
หรือเปิดหน้าต่างเพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่ตามปกติแล้วผู้ชมไม่เคยเห็นหรือเข้าใจมาก่อน
2. นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปให้การศึกษา หน้าที่สาคัญคือแสดงออกให้เห็นถึงความยกย่องสรรเสริญ หรือ
ความไม่พอใจ กล่าวคือแสดงให้เห็นถึงความดีหรือไม่ดี ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีจะต้องรับฟังการตัดสินใจหรือ ความเห็น ของ
ผู้ชมเกี่ยวกับความเห็นในการถ่ายทาด้วยในบางครั้งผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีจะต้องทาให้ประชาชนเข้าใจในปัญหา ข้อยุ่งยาก
ต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึง สภาพการณ์ที่สลับซับซ้อนหรือผลของการขัดแย้งเกี่ยวกับความต้องการ และ ความปรารถนาของ
มนุษย์ ในลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าผู้สร้างสารคดีไม่ได้ทาการวิจัยเพียงพอ หรืออยู่ในลักษณะที่จะโกง ผู้ชม เช่น แสดงปัญหาหรือ
ทรรศนะเพียงด้านเดียว เราจะเสียจุดมุ่งหมายสาคัญในการแสดงแก่ประชาชน ภาพยนตร์สารคดี ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือ
ทรรศนะแน่นอนทรรศนะเดียวโดยเฉพาะ
การเล่าเรื่องในภาพยนตร์จะประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สุรินทร์ ยิ่งนึก, 2558)
1. โครงสร้าง (Plot) โครงเรื่องที่ถูกออกแบบในการเล่าเรื่อง มีการต่อสู้และมีการคลี่คลายปัญหา เหตุการณ์ใ นเรื่อง มัก
เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกัน สอดคล้องกันไปจนถึงบทสรุปตอนจบที่ทาให้ชีวิตของตัวละครเปลี่ยนไป
2. ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตัวเองหรือความขัดแย้งภายในจิตใจ ความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับปัจจัยภายนอก
3. ตัวละคร (Character) เป็นตัวละครที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัว มีลักษณะคล้ายกับชีวิตจริงของคนในสังคม
4. แก่นเรื่อง (Theme) เป็นสาระสาคัญที่สะท้อนเกี่ยวกับละครเรื่องนั้นๆ
5. ฉาก (Setting) เป็นฉากที่ใช้ในละคร
6. สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) เป็นสิ่งที่ช่วยแสดงออกถึงความหมาย สิ่งสาคัญที่เห็นได้ชัดหรือแฝงอยู่ เพื่อสะท้อน ถึง
ความหมายบางอย่าง
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of View) เป็นการเล่าเรื่องว่ามองจากมุมไหน มุมของใคร
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Sustainable Tourism) นั้น คือ การ
ท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อ ชุมชน
และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้อง
ทางานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของ และมี
ส่วนในการจัดการ โดยองค์ประกอบที่สาคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ ศักยภาพของคน
ต้องเริ่มที่คนใน ชุมชนที่
จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้ดีเสียก่อน เพื่อความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชนต้องมีความ พร้อมที่จะ
เรียนรู้ มีความสามัคคี ทางานร่วมกันได้ ศักยภาพของพื้นที่ หมายรวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนในชุมชนต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรใน ชุมชนของตน สามารถ
ที่จะนามาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจน มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องแนวคิดพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการจัดการในพื้นที่ได้ด้วยการจัดการ เป็นชุมชนที่มีผู้นาที่เป็นที่
ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งยังต้องได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการพูดคุยกาหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชนรู้ว่าพื้นที่ของ ตนจะมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่าง
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ยั่งยืนได้อย่างไร ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะมีการกระจาย จัด สรรรายได้อย่างไร ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้น สิ่งสาคัญ
ที่สุดของชุมชนคือการมีส่วนร่วม หมายรวมถึงทุกๆสิ่ง ทุกอย่างเพื่อส่วนรวม
จากแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐานเพื่อกาหนดทิศทาง แผนงาน แผนปฏิบัติ
การของตนเองโดยดาเนินการพร้อมกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมนั้น เมื่อมองใน บริบท
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจึงควรต้องมีหลักการ ร่วมกัน
ดังนี้
1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนได้มีการพินิจพิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านชุมชนร่วมตัดสินใจลงมติที่จะดาเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร
2. สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วม วางแผนร่วม ทากิจกรรมร่วม ติดตามประเมินผลร่วมกัน เรียนรู้
ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกัน
3. ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กรชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นกัน องค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) ก็ได้ เพื่อกลไกที่ทาหน้าที่แทนสมาชิกทั้งหมดในระดับหนึ่ง และดาเนินการด้านการ กาหนดทิศทาง
นโยบายการบริหาร การจัดการ การประสานงาน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของสมาชิกในชุมชนที่
เห็นร่วมกัน
4. รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องคานึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี มีความ เท่าเทียม
กัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิง สร้างสรรค์และลด
ผลกระทบในเชิงลบ
5. มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน สาหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และสามารถกากับดูแลให้เป็นไปตาม
กติกาที่วางไว้
6. ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ควรมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง กัน
และกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และ มีความ
ชัดเจน
7. การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลงร่วมภายในชุมชนด้วย เช่น ความสะอาด ความ
ปลอดภัย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาร่วมกันถึงขีดความสามารถในการรองรับ
8. รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม
9. การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องดารงอาชีพหลักของตนเองไว้ได้ ทั้งนี้หากอาชีพ ของ
ชุมชนเปลี่ยนเป็นการจัดการท่องเที่ยว จะเป็นการทาลายชีวิตและจิตวิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน
10.
องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และพร้อมจะหยุดเมื่อเกินความ
สามารถในการจัดการ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชน และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นไปได้ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ การตลาด
นโยบายรัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) นั้น
ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้
ความหมายไว้ว่า “การท่องเที่ยว รวมถึงการจัดบริการอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต” โดยดาเนินการภายใต้ขีดความสามารถ
ของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ตระหนักถึงการมีส่วน ร่วมของ
ประชาชน และชุมชน คานึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว ยอมรับให้ประชาชน ทุกส่วน
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้ ความต้องการของประชาชน ท้องถิ่น
และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ (วีระพล ทองมา, 2547)

ศึกษาเนื้อหา

และโครงสร้างภาพยนตร์สารคดีที่ใช้สาหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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เนื้อหา และโครงสร้างกับกลยุทธ์สารในภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพราะ
ชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาและโครงสร้างภาพยนตร์สารคดีที่ใช้สาหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.เพื่อวิเคราะห์จุดศูนย์กลางแห่งความสนใจและกลยุทธ์ในภาพยนตร์สารคดีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งระเบียบวิธีวิจัยออกเป็น 2 ส่วน
ดังต่อไปนี้
1. การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ด้วยการทาแบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ผลความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมาย จากกลุ่มตัวอย่างในแบบสุ่ม (Random Sampling) จานวน 100 คน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์
2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Result) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
เอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จานวน 43 คน (ร้อยละ 43) และเป็นเพศหญิง
จานวน 57 คน (ร้อยละ 57) สัดส่วนในประเด็นเรื่องเพศของกลุ่มตัวอย่างจึงมีความใกล้เคียงกัน โดยที่กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มี
อายุ 15-17 ปี (ร้อยละ 74)
กลุ่มตัวอย่างได้แนะนาสถานที่ในจังหวัดระนองสาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์สารคดีไว้หลากหลายที่ โดยส่วนใหญ่
แนะนาให้มีการถ่ายทาที่บ่อน้าร้อน ซึ่งมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง นอกจากนั้นยังมี
กลุ่มตัวอย่างจานวนน้อยที่ได้แนะนาสถานที่ที่น่าสนใจ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก หรือที่เรียกว่า Unseen เพราะต่างมีความ
เข้าใจว่าการสร้างภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างต้องเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ดังนั้น จึง
ควรมีการเข้าไปให้ความรู้และสร้างความเข้าใจว่าการสร้างภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่จาเป็นต้องเป็น
สถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว แต่สามารถเป็นสถานที่ที่เจ้าถิ่นรู้จักดีและเห็นความงาม ความพิเศษ ความโดดเด่น
จากสถานที่อื่นๆที่น่าจะเป็นจุดสนใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในชุ มชนนั้นๆได้ ตัวอย่างเช่น ชุมชนบ้านล่าง ที่มีกลุ่ม
ตัวอย่างแนะนาเพียง 1 คน (ร้อยละ 1)
โดยหลังจากได้ชมภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่อง Lost in Payam ที่ทางอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ถ่ายทาที่เกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยเป็นเรื่องราวความ
ขัดแย้งของนิสัยวัยรุ่นที่ติดโลกโซเชียล
และโทรศัพท์มือถือกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นธรรมชาติอย่างเกาะพยาม
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ชอบภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่อง Lost in Payam (ร้อยละ 89) โดยเหตุผลหลักที่ชอบภาพยนตร์ สั้น
กึ่งสารคดีเรื่องนี้เป็นเพราะฉากสถานที่ (ร้อยละ 100) ซึ่งก็คือเกาะพยาม หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และเป็น
ธรรมชาติของจังหวัดระนอง โดยข้อควรแก้ไขในภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่อง Lost in Payam ได้แก่ ความสั่นของภาพ และ
เสียงรบกวน
ผลการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis Result) จากการวิเคราะห์พบว่า ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่อง Lost in
Payam มีการเล่าเรื่องตรงตามหลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. โครงสร้าง (Plot) ในการเล่าเรื่อง มีการต่อสู้ที่ตอนแรกตัวละครหลักมาถึงเกาะพยามและถูกนักท่องเที่ยวอีกคนชน
ทาให้โทรศัพท์มือถือของเขาตกน้า และมีการคลี่คลายปัญหาโดยการท่องเที่ยวโดยปราศจากโทรศัพท์มือถือ ส่วนบทสรุป ตอน
จบนั้น ทัศนคติของตัวละครเปลี่ยนไป จากคนที่ติดโลกโซเชียลและโทรศัพท์มือถือก็สามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่มีสิ่ง เหล่านั้น
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2. ความขัดแย้ง (Conflict) ความขัดแย้งหลักเป็นความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครหลักที่ติดโลกโซเชียลและ
โทรศัพท์มือถือ แต่ก็ต้องอยู่ได้โดยไม่มีสิ่งเหล่านั้นบนเกาะพยามที่มีความสวยงามที่มีส่วนช่วยให้ตัวละครหลักสามารถอยู่ได้
โดยไม่มีโทรศัพท์มือถือ
3. ตัวละคร (Character) เป็นตัวละครที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัว มีลักษณะคล้ายกับชีวิตจริงของคนในสังคม เป็น
คนที่ติดโลกโซเชียลและโทรศัพท์มือถือ
4. แก่นเรื่อง (Theme) เป็นสาระสาคัญที่สะท้อนเกี่ยวกับละครเรื่องนั้นๆว่าสถานที่ที่สวยงามก็ควรมองสิ่งต่างๆ ผ่าน
ตา ไม่ใช่ผ่านจอโทรศัพท์มือถือ
5. ฉาก (Setting) ฉากในภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องนี้ล้วนถ่ายทาในเกาะพยาม จังหวัดระนอง
6. สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) เป็นสิ่งที่ช่วยแสดงออกถึงความหมาย สิ่งสาคัญที่เห็นได้ชัดหรือแฝงอยู่ เพื่อสะท้อน ถึง
ความหมายบางอย่างก็คือโทรศัพท์มือถือที่เป็นตัวเชื่อมคนกับโลก
แต่บางครั้งการมองสิ่งต่างๆผ่านตาก็ทาให้มันมีคุณค่า
มากกว่าการมองสิ่งต่างๆผ่านจอ
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of View) เป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองของวัยรุ่นที่ติดโลกโซเชียลและโทรศัพท์มือถือ
ที่ในปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่มีลักษณะเช่นนั้น
ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่อง Lost in Payam มีความเป็นภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เพราะเป็น
ภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันสังคมในปัจจุบันที่ วัยรุ่น
ส่วนใหญ่ต่างติดโลกโซเชียลและโทรศัพท์มือถือ โดยลืมที่จะมองความเป็นจริงผ่านสายตา แต่กลับมาผ่านจอแทน จึงเป็น การ
สะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน โดยภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่อง Lost in Payam มีลักษณะสาคัญ ของภาพยนตร์
สารคดีตามหลักเกณฑ์ของสุรพงษ์ พินิจค้า ดังนี้
1. มีการรักษาความคงเดิมไว้ให้มากที่สุด โดยการถ่ายทาไม่ได้มีการแต่งเติมใดๆ ล้วนแต่เป็นการแสดงความเป็น ชีวิต
และธรรมชาติที่เป็นอยู่ที่เกาะพยาม จังหวัดระนอง
2. นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลง คือการสะท้อนให้วัยรุ่นที่ติดโลกโซเชียลและโทรศัพท์มือถือเห็นว่าในโลกแห่งความ เป็น
จริง เราควรใช้สายตาในการมองมากกว่าจอโทรศัพท์มือถือ
สรุปและอภิปรายผล
กลยุทธ์ทางด้านเนื้อหาในการสร้างภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรจะเป็นเนื้อหา และ
เรื่องราวที่มีความน่าสนใจ เป็นความเป็นจริงและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ในกรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่มาจาก เรื่อง
เล่า ตานาน การใช้ชีวิตประจาวันของชาวระนองที่เป็นความเป็นจริง โดยการเล่าเรื่องจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ทา
ให้ผู้ที่ได้ชมได้รู้จักและอยากมาเที่ยวที่สถานที่ที่อยู่ในเรื่องเล่านั้นในจังหวัดระนอง โดยสถานที่ที่ใช้ในการเล่าเรื่อง ไม่จาเป็น
ต้องเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว แต่อาจเป็นสถานที่ที่เจ้าถิ่นหรือคนในชุมชนได้เห็นเป็นประจา แต่มันมีความพิเศษหรือ มี
จุดดึงดูดที่น่าสนใจและนามาใช้เป็นจุดขายในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้
ส่วนกลยุทธ์ทางด้านโครงสร้าง ในการเล่าเรื่องควรประกอบไปด้วย โครงสร้าง (Plot) ความขัดแย้ง (Conflict) ตัว
ละคร (Character) แก่นเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of View)
ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์สารคดีมีความน่าสนใจ ชวนให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวไปจน จบและ
สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมต่อประเด็นที่สื่อสารผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่องนั้นๆได้ โดย
ลักษณะสาคัญในการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์สารคดี
คือ
การรักษาความคงเดิมไว้ให้มากที่สุดและการนาไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลง โดยชาวบ้านหรือเจ้าถิ่นของสถานที่ ชุมชนหรือจังหวัดนั้นๆต่างมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ข องตัวเองมากที่สุด ดังนั้น
ชาวบ้านหรือเจ้าถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ ชุมชนหรือจังหวัดของตัวเอง เพื่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเอง เพื่อชุมชนของตัวเองและโดยชุมชนของตัวเอง (รชาดา เครือทิวา, 2555)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน
2. ควรเพิ่มการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เข้าไปในวิธีดาเนินการวิจัย เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ละเอียด และ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ของเขาโดดเด่นในเรื่องการออกแบบงานสร้าง เป็นที่โด่งดังและได้รับรางวัลมากมาย และเป็นแบบอย่างของการศึกษาการ
ออกแบบงานสร้างที่ดี ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในลักษณะอันโดดเด่นในการออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์ของ เวส แอน
เดอร์สัน จึงสนใจในการศึกษา เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาได้เรียนรู้วิชาการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ในภาคภาษาไทย
ไว้ศึกษา เนื่องจากไม่มีการทาวิชาการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ ออกมาเผยแพร่มากนัก
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาผลงานภาพยนตร์เรื่องยาวที่มีชื่อเสียงของ เวส แอนเดอร์สัน จานวน 8 เรื่อง ร่วมด้วยกับการศึกษา
เอกสาร บทสัมภาษณ์และทฤษฏีที่เกี่ยวกับการออกแบบงานสร้าง งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
คาสาคัญ :การออกแบบงานสร้าง,ภาพยนตร์, เวส แอนเดอร์สัน
ABSTRACT
The objective in this research. To study the great American’s filmdirectorWes Anderson with the
production form of his film And analysis the production design documentation in thai , including the
creation of a profound knowledge of film production design theory. And create excellence in teaching
courses in film production design.
This research “The Production Form of Wes Anderson's Film And The Production Design
Documentation in Thai ” is a qualitative research, this research’s film analyzing the content by textual
analysis and interpret a research document by document analysis with an analysis of concepts in film
production design and film auteur used in the study.
Keywords: film production design, film, wes anderson
บทนา
งานออกแบบงานสร้าง (Production Design) เป็นขั้นตอนสาคัญในการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สร้างโลก
แห่งความจริงจากจินตภาพในบทภาพยนตร์ งานออกแบบงานสร้างจึงเป็นงานที่รวมศาสตร์และศิลป์ตา่ งๆไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นงาน จิตกรรม ปฏิมากรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นส่วนที่บันทึกวัฒนธรรมและยุคสมัยผ่านการออกแบบฉาก
เสื้อผ้าเครื่องแต่งการต่างๆ ผูม้ ีหน้าที่ออกแบบงานสร้างจึงเป็นบุคคลสาคัญที่จะควบคุมงานศิลป์ในภาพยนตร์ให้มีความสมจริง
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หรือเหนือจินตนาการด้วยข้อมูลความรู้ที่ต้องผ่านการวิจัยอย่างยาวนานเพื่อสร้างความจริงในปรากฏเป็นองค์ประกอบศิป์ต่างๆ
ในภาพยนตร์
รูปแบบงานสร้างภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สัน
งานออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สัน สร้างโลกเฉพาะที่เกิดขึ้นเพียงในภาพยนตร์ของเขาทั้งใน
ด้านการสร้างเรื่องราวและการออกแบบงานสร้าง ผลงานของ เวส แอนเดอร์สัน จึงเป็นผลงานศิลปะภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่ผสาน
ระหว่างงานออกแบบยุคเก่า (Modern Era) และผสมผสานความเป็นป๊อปอาร์ท (Pop Art) ในยุคใหม่ เมื่อทั้งสองอย่างผสาน
กันจึ งกลายเป็น ผลงานชิ้น ใหม่ ตามแนวทางโพสโมเดิร์ น (Post-Modern) จากการศึก ษาลั กษณะการตีความเป็น ภาพ
(Visualization) ในภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สัน ผู้วิจัยได้ค้นพบลักษณะที่เป็นอิทธิพลและการสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์
ในผลงานภาพยนตร์ของเขา 3 ประเด็นใหญ่ๆดังนี้
1.วิเคราะห์อิทธิพลจากภาพยนตร์และผลงานออกแบบคลาสสิกในภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สันจากการศึ ก ษา
ของนักเขียน Matt Zoller Seitz ที่ศึกษาและติดตามสัมภาษณ์ เวส แอนเดอร์สัน มากว่า 20 ปี เขาได้ค้นพบอิทธิพลของแอน
เดอร์สันที่มาจากผู้กากับชั้นครูอย่าง Alfred Hitchcock, Orson Welles, Francois Truffaut, Roman Polanski และ
การ์ตูนอย่าง Peanut รวมไปถึงงานเขียนของ Roald Dahl เป็นต้น ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ได้ปรากฏอยู่ในผลงานชิ้นต่างๆดังนี้
1.1. อิทธิพลจากภาพยนตร์
เราสามารถพบอิทธิพลของ เวส แอนเดอร์สันจากภาพยนตร์เก่าเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ Bottle Rocket ในรูปแบบ
ภาพยนตร์สั้น (1993) และภาพยนตร์ขนาดยาว (1996) ซึ่งในฉากที่ตัวละครเอกเล่น pinball นั้นได้รับอิทธิพลมาจาก The
400 Blows ของผู้กากับคลื่นลูกใหม่ (New Wave) ชาวฝรั่งเศส Francois Truffaut และในหลายเรื่องต่อมาของเขา

ภาพที่ 1 ภาพแสดงอิทธิพลของ Truffaut ต่องานของ Anderson
อิทธิพลการใช้ภาพตัวละครอยู่กลางเฟรมภาพที่ต่อมาเป็นสไตล์ที่ชัดเจนในผลงานช่วงหลังๆของ เวส แอนเดอร์สัน
นั้นได้รับอิทธ์พลมาจากผลงานของ Jonathan Demme ใน Silence of the Lambs (1991)
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ภาพที่ 2 ภาพผลงานของ Jonathan Demme ใน Silence of the Lambs (1991)

ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลที่ผลงานของ เวส แอนเดอร์สันได้รับ
อิทธิพลของเครื่องแต่งกายและลักษณะตัวละครจากผลงานเรื่อง The Life Aquatic Steve Zissou (2004) นั้นมา
จากภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ในยุค 60’s อย่าง Star Trek

ภาพที่ 4 ภาพภาพยนตร์TV เรื่อง Star Trek ยุค 60s’
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ภาพที่ 5 อิทธิพลของเครื่องแต่งกายและลักษณะตัวละครจากผลงานเรื่อง The Life Aquatic Steve Zissou (2004)
1.2. อิทธิพลจากชีวิตจริงของบุคคลสาคัญ การ์ตูนและนวนิยาย
เวส แอนเดอร์สัน ชื่อชอบนวนิยายของ Roald Dahl และการ์ตูนเรื่อง Peanut กับตัวละครนาอย่าง Charlie
Brown ซึ่งปรากฏอยู่สม่าเสมอในงานของเขา

ภาพที่ 6 ภาพเปรียบเทียบการ์ตูน Peanut และผลงานของเวส แอนเดอร์สัน
2. วิเคราะห์เอกลักษณ์การเล่าเรื่องของ เวส แอนเดอร์สัน
Rachel Redfern ได้เขียนบทความเรื่อง 14 Whimsical Motifs That Every Wes Anderson Film Has in
Common ซึ่งได้วิเคราะห์เอกลักษณ์ 14 อย่างในการเล่าเรื่องของ เวส แอนเดอร์สัน ซึ่งผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์กับเอกลักษณ์
ของการออกแบบงานสร้าง สรุปออกมาเป็น 5 ประเด็นหลักๆ ที่มีผลอย่างมากสาหรับการสร้างโลกเฉพาะตัวแบบ เวส แอน
เดอร์สัน ดังนี้
2.1. มีการสร้างฉากย้อนยุค แต่ไม่ตรงกับยุค นักวิจารณ์หลายแหล่งกล่าวสรุปไว้ว่า “เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขา ที่ไม่
สามารถบ่งบอกยุคสมัยได้”
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ภาพที่ 7 ภาพฉากของ เวส แอนเดอร์สัน ที่ผสมผสานหลายยุค
2.2. ใช้ฉากละครเด็กเป็นฉากหลักของเรื่อง ซึ่งมีลักษณะละครซ้อนละครในบางครั้ง รวมไปถึงลักษณะของตัวละคร
เด็กที่ดูเหมือนผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ที่แต่งตัวเหมือนเด็ก

ภาพที่ 8 ภาพละครเด็กในงานของ เวส แอนเดอร์สัน
2.3.สร้างผลงานศิลปะเฉพาะที่มีแค่ในเรื่องราวเรื่องนั้นๆ และมักจะเน้นย้ามันเสมอ เช่น หนังสือนิทาน กล่องขนม
แผ่นเสียง รูปภาพ เป็นต้น
2.4. ให้ความสาคัญกับฉากและสถาปัตยกรรม จากบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ เวส แอนเดอร์สัน เขาอยากเป็นสถาปนิก
เขาไม่เคยฝันว่าจะเป็นคนทาหนังเลย เราจึงพบว่าฉากและสถาปัตยกรรมในงานของเขาโด่ดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยหายไป
เลยในงานของเขา

ภาพที่ 9 ภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในงานของ เวส แอนเดอร์สัน
2.5. แอนิเมชั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เวส แอนเดอร์สัน มักจะสร้างฉากที่ดูไม่เหมือนจริงเลย คล้ายภาพในหนังสือ หรือ
แอนิเมชั่นในลักษณะสตอร์ปโมชั่นที่เข้าช่วยเล่าเรื่องในสถานที่ที่ถ่ายทายาก เช่น ใต้น้า กระเช้าขึ้นภูเขา เป็นต้น แม้งานสร้าง
จะดูหลอกแค่ไหน แต่ตัวละครกลับเชื่อว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นตรงหน้าจริงๆ
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3.วิเคราะห์เอกลัษณ์ในงานภาพและงานออกแบบของ เวส แอนเดอร์สัน
สไตล์หรือรูปแบบในงานของ เวส แอนเดอร์สัน ถูกทาให้เป็นขนบที่มีลักษณะคล้ายกันทุกเรื่อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและ
สรุปในประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
3.1. เลือกใช้ฟอร์ทที่ชื่อว่า Futura ในทุกๆที่ ตั้งแต่ Inter Titles ไปจนถึงชื่อบนนามบัตร กล่องขนม และป้ายต่างๆ
เป็นต้น

ภาพที่ 10 ภาพ font Futura ในงานของ เวส แอนเดอร์สัน
3.2. ใช้ภาพในลักษณะสมมาตร ทุกๆอย่างในกรอบภาพจะถูกจัดวางไว้เท่ากันทั้งทางซ้ายและขวา ตัวละครมักถูกจัด
วางไว้ตรงกลางภาพ

ภาพที่ 11 ภาพแสดงภาพสมมาตรในงานของ เวส แอนเดอร์สัน
3.3. มีการใช้พื้นผิวและคู่สีที่โดดเด่น และแตกต่างกันในแต่ละเรื่อง โดย เวส แอนเดอร์สัน จะกาหนดชุดของสีและ
พื้นผิวในคลุมโทนในแต่ละเรื่องนั้นๆ
3.4.มีลักษณะการสร้างฉากที่เลียนแบบบ้านตุ๊กตาและมักมีบ้านต้นไม้ที่เหมือนหลุดมาจากหนังสือเด็กถูกสร้าง
ประกอบฉากไว้ในเรื่อง
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ภาพที่ 12 ฉากแสดงลักษณะบ้านตุ๊กตาในงานของ เวส แอนเดอร์สัน
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบงานสร้างภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สัน กับแนวทางสรางเอกสารการออกแบบเปนภาษา
ไทย” เป็นเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) การวิจัยภาพยนตร์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนือ้ หาจากตัวบท (Textual
Analysis) แบบ Narrative Analysis โดยการวิจัยเอกสาร (Document Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี
การออกแบบในภาพยนตร์และทฤษฎีประพันธกรทางภาพยนตร์นามาใช้ในการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
การวิจัย “รูปแบบงานสร้างภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สัน กับแนวทางสรางเอกสารการออกแบบเปนภาษาไทย”
ใช้การวิเคราะห์ตามขั้นตอน โดยศึกษาภาพยนตร์ทั้ง 8 เรื่องของ เวส แอนเดอร์สันร่วมกับข้อมูลและทฤษฎีทางภาพยนตร์
ได้แก่ การวิเคราะห์อิทธิพลจากภาพยนตร์และผลงานออกแบบคลาสสิกในภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สัน การวิเคราะห์
เอกลักษณ์การเล่าเรื่องของ เวส แอนเดอร์สัน วิเคราะห์เอกลัษณ์ในงานภาพและงานออกแบบของ เวส แอนเดอร์สัน ได้
ข้อสรุปว่า
ภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สันนั้นมีรูปแบบและสไตล์ที่ชัดเจน เพราะในภาพยนตร์ทุกเรื่องของเขามีจุดร่วมเดียวกันทั้ง
การเล่าเรื่อง การใช้ภาพสื่อความหมาย และการออกแบบงานสร้าง ที่มีลักษณะเป็นภาษาภาพยนตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของ เวส แอนเดอร์สัน
สรุปผล
ผลการวิจัยพบว่า 1) เวส แอนเดอร์สัน ได้รับอิทธิพลการเล่าเรื่องและการออกแบบงานสร้างมาจากภาพยนตร์คลาสสิก
และภาพยนตร์ของผู้กากับคลื่นลูกใหม่ของฝรั่งเศส 2) ภาพยนตร์ ของ เวส แอนเดอร์สัน ให้ความสาคัญกับ การออกแบบงาน
สร้างมากกว่าการสร้างเรื่องราว 3) งานออกแบบงานสร้างมีส่วนผสมของงานออกแบบสาหรับเด็กอยู่มาก
การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้พบประเด็นสาคัญทีส่ ามารถนามาอภิปรายผล ดังนี้
ภาพยนตร์ของ เวส แอนเดอร์สัน นั้นมีรูปแบบดั้งเดิม (Originals) จากตัวตนของผู้สร้าง หรือจากอิทธิพลจากผลงาน
ผู้กากับท่านอื่นๆที่เขาโปรด โดยทีเ่ ขามักหยิบยกมาเลียนแบบอยู่เสมอ ดั้งนั้นจึงเป็นที่เคลือบแคลงว่าผลงานของเขานั้นแค่หยิบ
ยกอิทธิพลจากหนังเรื่องอื่นๆเหล่านั้น นามารวมเป็นรูปแบบของตัวเอง หรือสิ่งเหล่านั้นเป็นการสร้างขึน้ ใหม่จากตัวตนของเขา
จริงๆ
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ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาภาพยนตร์ ของผู้กากับ เวส แอนเดอร์สัน แค่เพียงคนเดียว ซึ่งยังมีผู้กากับท่านอื่นที่มี
ความโดดเด่นในงานออกแบบงานสร้างอีกมาก
2. สามารถนาไปต่อยอด ศึกษาต่อในประเด็นอื่นๆนอกจากงานออกแบบงานสร้างได้
3.สามารถต่อยอดไปศึกษาในประเด็นอื่นๆนอกจากการออกแบบงานสร้างได้
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ทดี่ ิน ในอุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Land Use Change Study in Huai Yang Waterfall National Park, PrachaubKhiri Khan
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้าตกห้วย
ยางและจัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงเวลาระหว่างที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ปี 2537 และภาพถ่ายดาวเทียม
Spot ปี 2558 และจัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสองช่วงเวลาซึ่งการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินนั้น จ้าเป็นต้องศึกษาการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อหาแนวโน้มการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์การจัดการและการแก้ไขปัญหาให้มี
ความเหมาะสมการวิ จัย ในครั้ งนี้ ได้ น้าระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์มาเป็ นเครื่ องมื อในการศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยการแปลตีความเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศของกรมที่ดินปี 2537 (DOL : Department of land)กับ
ภาพถ่ายดาวเทียม Spot ปี 2558 ร่วมกับการตรวจสอบความถูกต้องของการแปลตีความ โดยการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม
พบว่า มีค่าความถูกต้องโดยรวม Overall accuracy เท่ากับ 86.62% และค่าความถูกต้องที่ยอมรับได้ Kappa Index เท่ากับ
0.81 ซึ่ง อยู่ในช่ วงของการยอมรับระดับมากที่สุด (Almost perfect agreement) ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าไม้ 8,200ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.43 รองลงมาคือพื้นที่เกษตรกรรม 5,821 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 2.43 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ ถนน 138 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ทั้งหมด 239,240 ไร่
ข้อมูลทั้งหมดสามารถน้าไปวิเคราะห์ ประเมินผล ส้าหรับการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการภายใน
พื้นที่ต่อไป
ค้าส้าคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Abstract
The study of previous and present land use are necessary for forest encroachment protection
and for appropriate solutions dealing with deforestation. Therefore, this study aims to study and generate
the land use change data and maps in the area of Huai Yang National Park in PrachuapKhiri Khan Province
over the year 1994 to 2016 covering 239,240 Rai. Interpretation of Department of Land (DOL) Aerial
photos and Spot Satellite images in year 1994 and 2016 respectively are applied on Geographic
Information System (GIS) in order to produce land use maps and to study land use change. Ground
checks are completed to examine the Overall accuracy. The results show that Overall accuracy is86.62%
and Kappa Index is 0.81 ranking almost perfect agreementclass. According to land use change analysis,
forest area has decreased the most by 3.43% and agricultural area leas increased the most by 2.43%.
More, the study find that roads had been changed the least by 0.06%.
Keywords: Geographic Information Systems, Land use change
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บทน้า
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าสงวนประมาณร้อยละ 45 หรือ กว่า 230,000 ตารางกิโลเมตร แต่มีพื้นที่ป่าเหลือจริงอยู่เพียง
171,586 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 70 ของป่าสงวนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าป่าสงวนถูกใช้ประโยชน์ไปถึงร้อยละ 30 (มูลนิธิ
สืบ นาคะเสถียร, 2554) แม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่คอยปกป้องดูแลผืนป่าอยู่หลายหน่วยงาน แต่ด้วยข้ อจ้ากัดหลาย
อย่างที่ท้าให้การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร และพบว่าพื้นที่ป่าไม้หลายแห่งมีจ้านวนลดลง สอดคล้องกับ
การศึกษาของศิริรัชช์ สุวรรณมงคล (2554) เกี่ยวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุรุก ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมาผล
ปรากฏว่า พื้นที่ ป่าไม้ใ นปี 2552 ลดลงจากปี 2533 จ้านวน 39,960.59 ไร่ คิ ด เป็ นร้อยละ 25.78 ของพื้นที่ ทั้ง หมดซึ่ ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้และบริเวณ
ใกล้ เ คี ย งทั้ งในอดี ต และปั จจุ บั น โดยการน้ าระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์มาประยุ กต์ใ ช้ กับ ข้ อมู ลเชิ ง พื้ นที่ ในการจั ด เก็ บ
วิเคราะห์ ประมวลผลและแสดงผลข้อมูลในรูปของแผนที่ที่ส ามารถอธิบายปรากฏการณ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้ น ร่วมกับการ
ตรวจสอบในพื้นที่จริง ท้าให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ส้าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของอุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง
ซึ่งครอบคลุมท้องที่อ้าเภอบางสะพาน อ้าเภอทับสะแก อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่โดยรอบ 2 กิโลเมตร ซึ่ง
มีพื้นที่ทั้งหมด 239,240 ไร่ อุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงติดต่อกันบนเทือกเขาตะนาว
ศรี ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 100 - 1,200 เมตร โดยมียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เป็น
แหล่งก้าเนิดต้นน้้าที่เกิดจากสันเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า ได้แก่ คลองอ่างทอง คลองแก่ง
คลองทับ สะแก คลองจะกระ คลองไข่เ น่า คลองตาเกล็ ด คลองห้ วยยาง คลองห้วยมา และคลองหิ นจวงในปั จจุบั นพื้ นที่
โดยรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยางมีการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น และยังขาดการจัดการข้อมู ล
ด้านพื้นที่อย่างเป็นระบบ ท้าให้ไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีความจ้าเป็นในการพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ ที่อาจเป็ นสาเหตุท้ าให้เกิดการบุ กรุ กพื้นที่ป่ าไม้ดั งกล่าวได้ ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถน้ าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ตัดสินใจ วางแผนพัฒนา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการป่าไม้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง
2. เพื่อจัดท้าข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสองช่วงปีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง
ระเบียบวิธีวิจัย
1.รวบรวมภาพถ่ายเก่าที่มีการบันทึกในช่วงเวลาที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง ปี 2537และภาพถ่าย
ดาวเทียม Spot ปี 2558 บริเวณอุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการแปลภาพสองช่วงเวลาด้วยสายตา (Visual interpretation)
และแบ่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินหลัก ๆ ของพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าไม้ (Forest) พื้ นที่เกษตรกรรม
(Agriculture) แหล่งน้้า (Water body) สิ่งปลูกสร้าง (Building) และถนน (Road) โดยมีค้านิยามของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดินแต่ละประเภท ดังนี้
2.1 พื้นที่ป่าไม้ (Forest) หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทในพื้นที่ศึกษา ทั้งป่าไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์ปลูก
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2.2 พื้นที่เกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึง พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการ
เพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน พื้นที่นา
2.3 แหล่งน้้า (Water body) หมายถึง แหล่งน้้าทั้งที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น
2.4 สิ่งปลูกสร้าง (Building) หมายถึง ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ
2.5 ถนน (Road) หมายถึง ถนนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งที่เป็นถนนสายหลัก ถนนสายรอง
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ยกเว้นถนนที่ใช้สัญจรในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น ถนนในไร่สับปะรด เป็นต้น
3. ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลภาพถ่าย โดยการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่ได้จากการแปลภาพด้วยสายตา
กับข้อมูลจากการตรวจสอบภาคสนาม ส้าหรับการประมาณจุดภาพที่จะน้ามาใช้ในการตรวจสอบในครั้งนี้ค้านวณได้จากสูตร
(ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ , 2551)

n =
เมื่อ

Z2 (p)(q)
E2

n = จ้านวนจุดภาพอย่างน้อยที่สุดที่ควรใช้สุ่มเป็นตัวอย่าง
p =โอกาสความน่าจะเป็นที่จุดภาพนั้นน่าจะถูกต้อง
q =ค่าความแตกต่างระหว่าง 100 – p
E =ร้อยละของความผิดพลาดที่ยอมรับได้
Z = ค่ามาตรฐานตามการแจกแจงปกติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ก้าหนด (95%)
จากการค้านวณได้จ้านวนจุดตรวจสอบน้อยที่สุดที่ควรใช้สุ่มเท่ากับ

n=

4(80)(20) = 64 จุด
100

4. ประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment) (วสันต์ ออวัฒนา, 2555) โดยการหาค่าความถูกต้องโดยรวม
หรือ Overall Accuracy ซึ่งเป็นอัตราส่วนของการแปลภาพที่ถูกต้อง (ปรากฏตามแนวทแยงของตารางหลัก) ต่อผลรวมของ
การแปลภาพที่น้ามาจ้าแนกประเภทและค้านวณออกมาเป็นร้อยละ
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ตารางที่ 1 การตรวจสอบค่าความถูกต้อง
Reference Data
2
3

1

k

Row Total

Classification Data
1

n11

n12

n13

n1k

n1+

2

n21

n22

n23

n2k

n2+

3

n31

n32

n33

n3k

n3+

k

nk1

nk2

nk3

nkk

nk+

Colum Total
n+1
n+2
n+3
n+k
ที่มา : คอนแกลตันและ กรีน (Congalton&Green. 1999), อ้างถึงใน วสันต์ ออวัฒนา, 2555

n

Overall Accuracy =

เมื่อ

i คือ แถว (Row) และ j คือ แนวตั้ง (Column)
nijคือ แถวที่ i แนวตั้งที่ i หรือ แถวที่ j บรรทัดที่ j
nคือ ผลรวมทั้งหมด

นอกจากนี้ค่าความถูกต้องโดยรวมหรือ Overall Accuracy ยั งท้าให้ทราบค่าความผิดพลาดของข้อมูลที่ท้าการ
จ้าแนกเกินมา (Commission Error หรือ User’s Accuracy) ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อมูลอื่นปะปนอยู่ และค่ าความผิดพลาด
ของข้อมูลที่ท้าการจ้าแนกขาดหายไป (Omission Error หรือ Producer’s Accuracy) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของจ้านวนพื้นที่ที่
ไม่ได้จ้าแนกต่อพื้นที่ทั้งหมดของชั้นข้อมูลที่น้ามาตรวจสอบ
5. หาค่าความถูกต้องที่ยอมรับได้ หรือ Kappa Index ซึ่งระดับค่าความถูกต้องที่ยอมรับได้ (ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้
กรมป่าไม้, 2551) นั้นควรมีโอกาสความถูกต้อง (p) ควรอยู่ที่ 80%และความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (E) ควรเป็น 10% ส้าหรับ
การประมาณจุดภาพที่จะน้ามาใช้ในการตรวจสอบในครั้งนี้ค้านวณได้จากสูตร (วรวิทย์ อัคนิพัชร, 2559)
x

(x X x )

ii

i+

+i

K =
N

เมื่อ

r

2__

(x X x )
i+

+i

=จ้านวนแถว (Row) และแนว(Column) ในตารางความคลาดเคลื่อน (Error matrix)

N = จ้านวนที่สังเกตทั้งหมด
Xii =ค่าสังเกตในแถว (Row i)และแนว(Column i)
Xi = จ้านวนขอบเขตทั้งหมดของแถว (Row i)
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X+i=จ้านวนขอบเขตทั้งหมดของแนว (column i)
โดยสามารถแบ่งระดับการยอมรับ (Degree of agreement)(พบพร รัตนสุวรรณ, 2556)ได้ดังนี้
น้อยกว่า 0 การยอมรับระดับน้อยมาก (Less than chance agreement)
0.01 - 0.20 การยอมรับระดับน้อย (Slight agreement)
0.21 - 0.40 การยอมรับระดับพอใช้ (Fair agreement)
0.41 - 0.60 การยอมรับระดับปานกลาง (Moderate agreement)
0.61 - 0.80 การยอมรับระดับมาก (Substantial agreement)
0.81 - 0.99 การยอมรับระดับมากที่สุด (Almost perfect agreement)
6. วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการน้าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสองช่วงเวลา
ของพื้นที่ ศึกษามาท้าการวิเคราะห์เ ชิงพื้ นที่ (Spatial Analysis) โดยวิธีการซ้อนทับ ข้อมู ล (Overlay) ซึ่ งจะท้าให้ท ราบ
ความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าพื้นที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ในกรณีที่เพิ่มนั้น เป็นการ
เพิ่มขึ้นของการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากประเภทใด ส้าหรับการลดลงนั้นเป็นการใช้ประโยชน์ที่ลดลงจากการใช้ที่ดินประเภท
หนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง สามารถแสดงผลออกมาในรูปของตารางการปะปนระหว่างประเภทข้อมูล (confusion matrix)
และแผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่แสดงให้เห็นการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนไปของสองช่วงเวลา การวิจัยครั้งนี้
แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท จาก 2 ช่วงเวลา ท้าให้ได้การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ทั้งหมด 25 ลักษณะ ซึ่งจะ
แสดงในตารางลักษณะการใช้ที่ดินแบบสองช่วงเวลา (วสันต์ ออวัฒนา, 2555) (ตารางที่ 2)

การใช้ที่ดินช่วงปีก่อนหน้า

ตารางที่ 2 ลักษณะการใช้ที่ดินแบบสองช่วงเวลา

ประเภท
1
2
3
4
5

1
คงที่

การใช้ที่ดินช่วงปีหลัง
2
3

4

5

คงที่
คงที่
คงที่
คงที่

ที่มา: วสันต์ออวัฒนา, 2555
ผลการวิจัย
การแปลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาจากภาพถ่ายช่วงเวลาระหว่างที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ปี 2537 ได้ผล
การจ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
พื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นเนื้อที่ 187,063 ไร่ หรือร้อยละ 78.19 พื้นที่เกษตรกรรม 49,214 ไร่ หรือร้อยละ 20.57 แหล่งน้้า
1,534 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 สิ่ง ปลู กสร้าง 990 ไร่ หรือร้อยละ 0.41 และถนน 437 ไร่ หรื อร้ อยละ 0.18 ของพื้นที่ศึ กษา
ทั้งหมด 239,240 ไร่ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ปี 2537

ภาพที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ปี 2558

การแปลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาจากภาพถ่ายปี 2558 ได้ผลการจ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
พื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นเนื้อที่ 178,862 ไร่หรือร้อยละ 74.76 พื้นที่เกษตรกรรม 55,035 ไร่ หรือร้อยละ 23แหล่งน้้า 2,639 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.10 สิ่งปลูกสร้าง 2,127 ไร่ หรือร้อยละ 0.89 และถนน 574 ไร่หรือร้อยละ 0.24 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 239,240 ไร่
ดังแสดงในภาพที่ 2
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องในภาคสนามด้วยการประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment) ที่ระดับค่าความถูกต้องที่
ยอมรับได้ 80% แล้วท้าให้ได้จ้านวนจุดภาพอย่างน้อยที่สุดที่ควรใช้สุ่มเป็นตัวอย่าง 64 จุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สุ่มต้าแหน่งตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้งหมด 142 จุด ด้วยวิธี Stratified random samplingดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ต้าแหน่งตรวจสอบความถูกต้อง
เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของพื้นที่ศึกษานั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและมีถนนส่วนบุคคลที่ห้ามบุคคลภายนอกผ่านหลาย
จุด ท้าให้บางจุดไม่สามารถเข้าไปสุ่มตรวจพื้นที่ได้ ทั้งนี้ได้สรุปผลส้ารวจและตรวจสอบความถูกต้องภาคสนาม ด้วยการท้า
ตารางการปะปนระหว่างประเภทข้อมูล (Confusion matrix) เพื่อหาค่าความถูกต้องโดยรวมหรือ Overall Accuracyของ
การจ้าแนกพื้นที่ป่าไม้ เกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้าง ถนนและแหล่งน้้า จากการแปลภาพปี 2558 ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การปะปนระหว่างประเภทข้อมูล (Confusion matrix)

Producer's Accuracy (omission error)
Road

= 3/8

= 37%

63% omission error
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Building

= 62/67 = 42%

58% omission error

Agriculture = 11/18 = 61%

35% omission error

Forest

= 12/13 = 92%

8% omission error

Wetland

= 35/37 = 95%

5% omission error

User's Accuracy (commission error)
Road
Building

= 3/5

= 60%

40% commission error

= 62/63 = 98%

2% commission error

Agriculture = 11/23 = 48%

52% commission error

Forest

= 12/16 = 75%

25% commission error

Wetland

= 35/35 = 100%

0% commission error

Overall Accuracy = 123/142 = 0.866 = 86.62 %
จากตารางข้างต้นท้าให้ได้ค่าความถูกต้องโดยรวมหรือ Overall Accuracy เท่ากับ 0.866 หรือ 86.62%
ส้าหรับค่าความถูกต้องที่ยอมรับได้ หรือ Kappa Index นั้น มีค่าเท่ากับ 0.81 ซึ่งอยู่ในการยอมรับระดับมากที่สุด (Almost
perfect agreement)
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งสองช่วงเวลา

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งสองช่วงเวลา พบว่า พื้นที่ป่าไม้ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.43 ของเนื้อที่ศึกษา
ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ประเภทอื่นนั้น เพิ่มขึ้นทุกประเภท คิดเป็นร้อยละ 2.43, 0.47, 0.06 และ0.46 ของเนื้อที่ศึกษาทั้งหมด
ส้าหรับพื้นที่เกษตรกรรม สิ่งปลูกสร้าง ถนน และแหล่งน้้า ตามล้าดับ และเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้ว พบว่า
1. พื้นที่ป่าไม้ในช่วงปีแรกมีเนื้อที่ 187,063 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 78.19 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ป่าไม้
อยู่ 176,415 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 73.74 โดยเปลี่ยนเป็น พื้นที่เกษตรกรรม 9,784 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.09 เปลี่ยนเป็น
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สิ่งปลูกสร้าง 94 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 เปลี่ยนเป็นถนน 82 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 และเปลี่ยนเป็นแหล่งน้้า 688 ไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29
2. พื้นที่เกษตรกรรมในช่วงปีแรกมีเนื้อที่ 49,214 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.57 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมอยู่ 44,576 ไร่ หรือคิ ด เป็ นร้ อยละ 18.63 โดยเปลี่ ย นเป็ นพื้ นที่ ป่ าไม้ 2,288 ไร่ หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 0.96
เปลี่ยนเป็นสิ่งปลูกสร้าง 1,395 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 เปลี่ยนเป็ นถนน 138 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 และเปลี่ยนเป็น
แหล่งน้้า 817 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34
3. สิ่งปลูกสร้างในช่วงปีแรกมีเนื้อที่ 991 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งยังคงเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่
622 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 323 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 เปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้ 32 ไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 เปลี่ยนเป็นถนน 4 ไร่ และเปลี่ยนเป็นแหล่งน้้า 10 ไร่
4. ถนนในช่วงปีแรกมีเนื้อที่ 437 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งยังคงเป็นถนนอยู่ 347 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.14 โดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 58 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 เปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้ 21 ไร่ เปลี่ยนเป็น
สิ่งปลูกสร้าง 6 ไร่ และเปลี่ยนเป็นแหล่งน้้า 6 ไร่
5. แหล่งน้้าช่วงปีแรกมีเนื้อที่ 1,535 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งยังคงเป็นแหล่งน้้าอยู่ 1,118
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 โดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 295 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 เปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้ 106 ไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 เปลี่ยนเป็นสิ่งปลูกสร้าง 11 ไร่ และเปลี่ยนเป็นถนน 4 ไร่
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ในปี 2558 ลดลงจากปี 2537 คิดเป็น 8,200ไร่
ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2537 คิดเป็น 5,821 ไร่ ดังตัวอย่างพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณ
ต้าบลชัยเกษม อ้าเภอบางสะพาน จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงในภาพที่ 4 ส้าหรับการลดลงของพื้นที่ป่าไม้นั้น เนื่องจาก
ประชาชนมีความต้องการในการขยายพื้นที่เกษตรกรรม แนวทางในการแก้ไขปัญหา ควรเริ่มจากการจัดการแนวเขตพื้นที่ของ
อุทยานให้มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้
รับทราบแนวเขตโดยทั่วกัน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เห็นได้อย่างชัดเจนประเภทต่อมา คือ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่
เกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้มาเป็นพื้นที่เพาะปลูก แนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้ นนอกเหนือจาก
การจัดการเรื่องแนวเขตให้มีความชัดเจน คือ การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า
ไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ และการบริหารจัดการขั้นเด็ดขาดโดยใช้อ้านาจทางกฎหมายมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ
อย่ างไรก็ต าม การที่ จะบริห ารจั ดการพื้นที่ป่ าไม้ ให้ เกิ ด ความยั่ง ยื นและลดปัญ หาการบุกรุ กนั้ น ต้องอาศัย ความ
ร่วมมือของราษฎรทุกคน โดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและแนวทางในการบริหารดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สภาพของแต่ละพื้นที่ ปัญหาที่ เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และจะต้องไม่ไปลิดรอน
สิทธิของราษฎร ให้ราษฎรได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้ ภายใต้ข้อจ้ากัดที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรในอีกทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างจิตส้านึกให้เกิ ดการ
หวงแหนทรัพยากรและเห็นความส้าคัญของทรัพยากรป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ป่าไม้ปัจจุบันมี 178,863 ไร่ ลดลงจากช่วงปีแรก 8,200ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.43 พื้นที่
เกษตรกรรมปัจจุบันมี 55,035 ไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงปีแรก 5,821 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.43 สิ่งปลูกสร้างปัจจุบันมี 2,128 ไร่
เพิ่มขึ้นจากช่วงปีแรก 1,137 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 แหล่งน้้าปัจจุบันมี 2,639 ไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงปีแรก 1,104 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.46 ถนนปัจจุบันมี 575 ไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงปีแรก 138 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ซึ่งมีค่าความถูกต้อง
โดยรวมหรือ Overall Accuracy 86.62% และค่าความถูกต้องที่ยอมรับได้ หรือ Kappa Index 0.81 ซึ่งอยู่ในช่วงของการ
ยอมรับระดับมากที่สุด (Almost perfect agreement)

กราฟที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสองช่วงเวลา
จากผลการศึกษาข้างต้นท้าให้ทราบว่าการการศึกษาข้อมูลทางพื้นที่นั้น สามารถน้าเครื่องมือและเทคโนโลยีหลาย
ประเภทมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่มีความถู กต้อง และยัง สามารถท้าให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ท้าให้ทราบว่าพื้นที่บริเวณใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท นอกจากนี้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินยังสามารถน้าไปขยายผลส้าหรับ
การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิของการท้าประโยชน์ ในพื้นที่อนุรักษ์และการมีเอกสารสิทธิต่าง ๆ ไว้ในครอบครองว่าออกมาอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในการด้าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ส้าหรับการวิเคราะห์โดยเฉพาะการ
แปลภาพถ่ายนั้น ยิ่งผู้แปลมีความสามารถและประสบการณ์ในการแปลมากเท่าไหร่ ความถู กต้องของข้อมูลก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เท่านั้น นอกความสามารถในการแปลแล้ว การเลือกใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย และมีความละเอียดสูง
โดยเฉพาะภาพถ่ายดาวเทียมนั้น เป็นการลดความผิดพลาดในการแปลภาพได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการตรวจสอบ
ข้อมูลในพื้นที่จริง
ข้อเสนอแนะ
1. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนามส้าหรับน้ามาตรวจสอบความถูกต้องของการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Spot ปี
2558 ควรไล่เลี่ยกับการบันทึกภาพของดาวเทียม เพื่อให้ได้ข้อมูลการใช้ที่ดินที่มีความถูกต้องมากที่สุด ซึ่งหากทิ้งช่วงระยะ
เวลานานเกินไปการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

401

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

2. ส้ าหรับ การสุ่มเลื อกพื้ นที่ ที่ จะเก็ บข้ อมูล เพื่ อการประเมินความถู กต้ องนั้ นมี หลายวิ ธี แต่ ล ะวิ ธีมีข้อดี ข้ อเสี ย
แตกต่างกันออกไป จึงควรศึกษาเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด ส้าหรับงานวิจัยในแต่ละเรื่อง
3. การลงพื้นที่ส้ารวจควรเลือกช่วงเวลาที่ไม่ใช่ห น้าฝน เพื่อความสะดวกของการท้างานและการเดินทาง รวมถึ ง
ความปลอดภัยของตัวผู้วิจัยและเครื่องมือที่ใช้
4. ควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และผู้น้าหมู่บ้านก่อนลงพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากความเข้าใจ
ผิดของชาวบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ศึกษาที่มีการท้าเกษตรกรรมโดยรอบ
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม, ฝ่ายการโยธา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
e-mail: yingnaka_kku@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการงานด้านช่าง เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research)
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่าง ค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาขอรับบริการต่ อการให้บริการงานช่ าง และ ค้น หาข้อเสนอเสนอแนะแนวทางส่งเสริมความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มาใช้บริการด้านช่าง จานวน 170 คน มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า
ประชาชนที่มาใช้บริการงานช่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ
28.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 38.3 คน มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อย
ละ 35.8 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการงานช่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความพึง
พอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่าง ประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่าง ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้
มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาล ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ และ สถานภาพสมรส
ข้อเสนอแนะได้แก่ เทศบาลควรจัดทาบริการงานด้านช่างสัญจร โดยจัดทาส่วนบริการเคลื่อนที่ไปยังตาบลต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุมากสามารถมาขอรับบริการได้อย่างสะดวก ควรจัดหาบุคคลพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาน้อยที่ไม่สะดวกในการเขียนคาร้อง ควรจัดทาบริการงานด้านช่างสัญจร โดยจัดทาส่วนบริการเคลื่อนที่ไปยังตาบล
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนที่มีอาชีพกสิกรรมสามารถมาขอรับบริการได้อย่างสะดวก
คาสาคัญ: การให้บริการงานช่าง,เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
Abstract
The Satisfaction of People towards Civil Works of PranakornSriayuttha Municipality Office,
Pranakornsriayutthaya Province was a quantitative research. The research had objectives to study the
satisfaction of people in the service of civil works of the Municipality office,study the related factors and
to propose a guideline to enhance the satisfaction of service in civil works of Municipality Office,
Pranakornsriayutthaya Province . Data were collected from questionnaire from sampling group who were
the people using civil works from Municipality Office for 170 persons. The tools of the research was a
questionnaire , data were analyzed by frequency statistics, Chi-square and gamma with 0.05 significant
level. The findings and recommendation were as follows:
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People who use the service of civil works, 170 people, mostly female for 60.0 per cent , aged
between 20-30 years for 28.2 percent , a bachelor's degree or equivalent for 38.3 percent , a private
business / trade for 35.8 per cent. Satisfaction in public civil works of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Municipality was at high level. Factors related to satisfaction of people who used civil works of Phra
Nakhon Si Ayutthaya Municipality were personal factors, age, education and occupation and the personal
factors that did not relate to the satisfaction of the were gender and marital status
Recommendations from the study include the municipality should provide roaming service
technicians. So that aging people can get easily and quickly. The municipality should have the special
assistant to help people The municipality should provide roaming service technicians by providing mobile
services to the district so that farmers are able to obtain professional agricultural services easily.
Keywords: Civil Works , Phra Nakorn Si Ayutthaya ,Municipality
บทนา
การบริหารราชการแผ่นดิน คื อ การใช้กฎหมายทางการปกครอง ที่เรียกว่า “พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห าร
ราชการแผ่น ดิน ”การจัด ระเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน ของไทยปัจ จุบัน แบ่งออกเป็น 3 ส่ว น คือ ระเบีย บบริห าร
ราชการส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค และส่ว นท้อ งถิ่น การบริห ารราชการส่ว นกลาง จะมีข้า ราชการส่ว นกลางเป็น ผู้
ดาเนิน งานรับ ผิด ชอบตามสายกลางบัง คับ บัญ ชา ได้แ ก่ กระทรวง ทบวง กรม การบริห ารราชการส่ว นภูมิภ าค คือ
ข้า ราชการจากส่ ว นกลางที่ส่ง ออกไปประจาตามเขตการปกครองของประเทศ คือ จัง หวัด และอาเภอ การบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น คือ การกระจายอานาจให้ร าษฎรได้มีส่ว นร่ว มในการปกครองท้อ งถิ่น ของตนเอง ได้แ ก่ องค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (กรมการปกครอง,2545)
การกระจายอานาจสู่ท้อ งถิ่น เป็น ยุท ธศาสตร์ห นึ่งในการบริห ารจัด การบ้า นเมือ งของรัฐ ในระบบประชาธิป ไตย โดย
มุ่งลดบทบาทของรัฐส่ว นกลาง (decentralize) ลงเหลือ ภารกิจ หลัก เท่า ที่ต้อ งทา เท่า ที่จาเป็น และให้ป ระชาชนได้มี
ส่วนในการบริห ารงานชุม ชนท้อ งถิ่น ตามเจตนารมณ์ข องประชาชนมากขึ้น การกระจายอานาจสู่ท้อ งถิ่น จึงเป็น การ
จัด ความสัม พัน ธ์ท างอานาจ หน้า ที่ใ หม่ ระหว่า งส่ว นกลางกับ ส่ว นท้อ งถิ่น ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพการณ์บ้า นเมือ ง
ที่เ ปลี่ย นแปลงไปในสภาวะที่สัง คมมีก ลุ่ม ที่ห ลากหลาย มีค วามต้อ งการ และความคาดหวัง จากรั ฐที่เ พิ่ม ขึ้น และ
แตกต่า งกัน ขัด แย้ง กัน ในขณะที่รัฐ เองก็มีขีด ความสามารถ และทรัพ ยากรที่จากัด ในการตอบสนองปัญ หา ความ
ต้องการ ที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทั นต่อเหตุก ารณ์ และตรงกับความต้องการของท้ องถิ่น
นับแต่ได้มีก ารประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศั ก ราช 2540 เป็น ต้น มาบทบาทอานาจหน้า ที่แ ละ
ความรับ ผิด ชอบขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ได้เ ปลี่ย นแปลงไปจากเดิม อย่า งมาก รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ปัจ จุบัน ให้
ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็น อิส ระในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ข องประชาชนและความเป็น อิส ระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริห าร การ
บริห ารงานบุค คล การเงิน และการคลัง และมีอานาจหน้า ที่ข องตนเองโดยเฉพาะ (กรมส่ง เสริม การปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น ,2547)นอกจากนี ้พ ระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น พ.ศ.2542ได้บัญ ญัติใ ห้มีอ งค์ก รรับ ผิด ชอบในการจัด ทาแผนการกระจายอานาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และกาหนดหน้า ที่ข ององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จาเป็น แก่ท้อ งถิ่น ตลอดจนรายได้ข องท้อ งถิ่น ที่เ พิ่ มขึ้น และ พระราชบัญ ญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กาหนด
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รูปแบบการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น ที่มีค วามเป็น อิส ระมากขึ้น นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับ แล้ว ยังมี
กฎหมายอื ่น อีก หลายฉบับ ที ่เ กี ่ย วข้อ งเช่น พระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ยการเข้า ชื ่อ เสนอข้อ บัญ ญัต ิท ้ องถิ ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ยการลงคะแนนเสีย งเพื ่อ ถอดถอนสมาชิก สภาท้อ งถิ ่น หรือ ผู ้บ ริห ารท้อ งถิ ่น พ .ศ.2542
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยวิธีพิจ ารณาคดีอ าญาของผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ ง พ .ศ.2542 ทาให้
เห็น ได้ว่า มีก ารกาหนดตัว บทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อ ให้ก ารกระจายอานาจเป็น ไปอย่า งโปร่ง ใสและ
สามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์ กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ดัง นั้น องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ยุค หลัง รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ปัจ จุบ ัน ประกาศใช้ จึง มีบ ทบาท อานาจหน้า ที ่อ ย่า ง
กว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน ในท้อ งถิ่น เท่า นั้น แต่ยังขยายบทบาท
หน้า ที่อ อกไปรวมถึงการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต และการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมของท้อ งถิ่น ด้ว ย และเป็น องค์ก รที่
เปิด ให้ป ระชาคมท้อ งถิ่น มีส่ว นร่ว มในการบริห ารและการตรวจสอบการปฏิบัติง านขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
เพิ่มมากขึ้น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีหน้า ที่โ ดยตรง ในการ ให้บ ริก ารประชาชนในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอ ยุธ ยา และถือ เป็น การบริก ารสาธารณะอย่า งหนึ่ง ซึ่งการให้บ ริก ารสาธารณะมีเ ป้า หมายที่
สาคัญอยู่ที่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน หากเจ้าหน้าที่ที่ เทศบาลให้ริก ารประชาชนดี ประชาชนในพื้น ที่ก็
ย่อ มเกิด ความพึง พอใจและมีค วามเชื่อ ถือ ต่อ การปฏิบัติห น้า ที่ข องเจ้า หน้า ที่เ ทศบาล จากการปฏิบัติงานที่ผ่า นมา
พบว่า การให้บ ริก ารของ เจ้า หน้า ที่เ ทศบาลยังเป็น ที่พ อใจของประชาชนน้อ ยในบางส่ว นเนื่อ งจาก มีปัญ หาอุป สรรค
อยู่หลายประการ เช่น สภาพปัญ หาเกี่ย วกับ โครงสร้า ง อัต รากาลังของเจ้า หน้า ที่ใ นฝ่า ยต่า ง ๆ มีเ จ้า หน้า ที่ตารวจไม่
เพีย งพอกับ การบริก ารประชาชนด้ว ยความสะดวกรวดเร็ว ได้ และจากสภาพปัญ หาเกี่ย วกับ เจ้า หน้า ที่ที่ใ ห้บ ริก าร
เช่น การขาดคุณธรรม จริยธรรม และการขาดจิตสานึก ในหน้าที่ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาระดั บความพึ งพอใจของประชาชนผู้ มาขอรับ บริก ารต่อ การให้ บริ ก ารงานช่ า งของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางส่ ง เสริ ม ให้ ก ารด าเนิ น งานบริ ก ารงานช่ า งของเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยามี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ อาชีพ และจานวนครั้งที่มาใช้บริการ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานช่าง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

ความพึงพอใจของประชาชนผู้มา

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ

รับบริการต่อการให้บริการงานช่าง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาใช้บริการที่งานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 170 คน (งานทะเบียนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, 2558) ในช่วงเวลา พฤษภาคม – สิงหาคม
2558 เนื่องจากประชากรมีน้อยจึงศึกษาประชากรทั้งหมด (Population Universe)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีวิธีการ
และขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ อาชีพ และจานวนครั้งที่มาใช้บริการ
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานด้านช่าง เทศบาลนคร
พระนครศรีอยูยา ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้มาตราวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
หมายความว่า
พึงพอใจมากที่สุด
4
หมายความว่า
พึงพอใจมาก
3
หมายความว่า
พึงพอใจปานกลาง
2
หมายความว่า
พึงพอใจน้อย
1
หมายความว่า
พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยูยา จากความพึงพอใจน้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก และมากที่สุด ให้มีเพียง 2 ระดับ ได้แก่ มีความพึงพอใจน้อย และความพึงพอใจมาก เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน
ข้อมูลและการทาสอบสมมติฐานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การสร้างเครื่องมือ
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดความพึงพอใจเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย
การให้บริการสาธารณะของประชาชน ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นา การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติต่อการทางานของรัฐ และ ภาวะผู้นา
ชุมชน
2) ศึกษาหลักการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ใช้มาตรวัดแบบลาดับมาตราและนามบัญญัติ โดยมีมาตราส่วน
ประมาณค่าเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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3) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงข้อความให้ครอบคลุมเนื้อหา และภาษาที่ใช้
ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดสอบความเชื่อมั่นโดย ทดสอบกับกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
4) นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่นแล้ว ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป
ผลการวิจัย
1) ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประชาชนที่มาใช้บริการงานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 170 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
102 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และเป็นเพศชาย จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี
จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 อายุ 31-40
ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 อายุมากกว่า 50 ปี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ส่ วนลาดับสุดท้ายมีอายุต่า
กว่า 20 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จานวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.3 คน รองลงมาคือมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 มีการศึกษาระดับ
มัธยม, ปวช. จานวน 35 คิด เป็นร้อยละ 20.6 ส่วนลาดับสุดท้ายคือมีการศึกษาระดับอนุปริญญา จานวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17. ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือมีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 มีอาชีพรับจ้าง จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 มีอาชีพเกษตรกรรม
จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนลาดับสุดท้าย คือไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่น แม่บ้าน เป็นต้น จานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.9
2) ด้านปัจจัยส่งเสริม
ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการงานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุ ธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามปัจจัยแต่ละด้าน จานวน 18 ข้อ โดยเรียงลาดับตามจานวนร้อยละคือ ท่านพึงพอใจกับบริการของเจ้าหน้าที่
คิดเป็นร้อยละ 57.6 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือเจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องที่ท่ านมาติดต่อและตอบคาถามท่านได้ คิดเป็น
ร้อยละ 56.5 อยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่อธิบายระเบียบขั้นตอนในเรื่องที่ท่านมาติดต่อ และให้คาแนะนาเมื่อท่านมีปัญหา
คิดเป็นร้อยละ 55.3 อยู่ในระดับมาก ระยะเวลาในบริการจนแล้วเสร็จมีความรวดเร็วทันใจ คิดเป็นร้อยละ 52.9 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก ความเพียงพอของที่นั่งสาหรับมารอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 51.8 อยู่ในระดับมาก ท่านได้รับความสะดวกใน
การติดต่อราชการเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 50.0 อยู่ในระดับมากที่สุด มีการประชาสัมพันธ์บอกหลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ
ขอรับบริการอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 48.2 อยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยไมตรี มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นกันเอง คิดเป็น
ร้อยละ 46.5 อยู่ในระดับมาก ขั้นตอนการให้บริการรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 44.7 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
การให้บริการเป็นไปตามกาหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 44.1 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลาดับก่อนหลังอย่าง
เท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ 43.5 อยู่ในระดับมาก มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแก่ท่านไว้ชัดเจน คิดเป็นร้อย
ละ 42.9 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความสุภาพและยิ้มแย้มแจ่มใส คิดเป็นร้อยละ 42.4 อยู่ในระดับมาก
การให้ บ ริ ก ารเป็ น ไปตามขั้ นตอน และต่ อ เนื่ อ งจนแล้ ว เสร็ จ ตามล าดั บก่ อ นหลัง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.4 อยู่ ใ นระดั บ มาก
เจ้าหน้าที่ทางานได้ถูกต้องตามความต้องการของท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.2 อยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอา
ใจใส่ในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 40.6 อยู่ในระดับมาก และการให้บริการเป็นไปตามกาหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 40.6
อยู่ในระดับมาก
ด้านการติดต่อราชการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากระบบราชการในปัจจุบัน
มีพัฒนาและการวางรูปแบบในการให้บริการเป็นขั้นไว้เป็นขั้นเป็นตอนทาให้ประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการเข้าใจและได้รับ
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ความสะดวก รวดเร็ ว ด้ า นมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ แ ละอั ธ ยาศั ย ไมตรี ข องเจ้ า หน้ า ที่ ป ระชาชนเห็ นด้ ว ยอยู่ ใ นระดั บ มาก
เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสรวมทั้งเอาใจใสประชาชนที่มารับบริการอย่างเป็นกันเอง ด้านความถูกต้อง
ตามความต้องประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเจ้า หน้าที่เอาใจใส่และดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงทาให้มี
ข้อผิดพลาดน้อย ด้านความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ ประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากระบบราชการได้มีการ
พัฒนาระบบราชการโดยมีตัวชี้วัดเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้เจ้าหน้าที่ทางานด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการบริการ
ด้านบริการประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการนะระบบเทคโนโลยีเข้ามาจัดลาดับคิวในการให้บริการแก่
ประชาชน ด้านระเบียนขั้นตอนในการติดต่อประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ช่วยตอบ
ปัญหาและให้คาแนะนาแกประชาชนที่มารับบริการด้วยความรวดเร็ว ด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อและตอบ
คาถามแก่ ประชาชนประชาชนเห็ นด้ว ยอยู่ ในระดับมาก เนื่ องจากเจ้าหน้ าที่ไ ด้รับ การอบรมด้านวิชาการอย่า งต่อ เนื่อ ง
ด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจ
ใสและเป็นกันเองโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ด้านสถานที่ให้บริการประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการวาง
ระเบียบในการให้บริการไว้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านสภาพแวดล้อม ความสะอาดประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่ องจาก
จากหน้าที่มีการเอาใจใส่สถานที่เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านความเพียงพอของจานวนที่นั่งสาหรับ
ประชาชนที่มาขอรับบริการประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการจัดระเบียบและมีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนอย่างเพียงพอ ด้านการประชาสัมพันธ์ประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมาการจัดลาดับขั้นตอนในการ
ติดต่อ ประสานงานในแต่ละขั้นตอนอย่ างเป็นระเบียบ ด้ านความรวดเร็ ว ไม่ ยุ่งยากประชาชนเห็ นด้วยอยู่ใ นระดั บมาก
เนื่ อ งจากมี เ จ้ า หน้ า ที่ เ อาใจใส่ ใ นการท างานรวมทั้ ง ได้ น าระบบเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ ท า ให้ ไ ด้ รั บ ความสะดวกรวดเร็ ว
ด้านระยะเวลาในการให้บริการประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทาให้ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ด้านการให้บริการจนแล้วเสร็จประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการวางลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ
ไว้อย่างเป็นลาดับและเป็นรูปธรรม ด้านระยะเวลาในการดาเนินการประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการนา
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้จึงทาให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ด้านการให้บริการเป็นไปตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ประชาชน
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการทางานอย่างเป็นระบบ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่บริการด้วยความสุภาพ
สรุปและอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 เพศหญิงความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามากกว่าเพศชาย
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาเป็น
เพศชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 53.7
ผลการทดสอบสมมติฐาน ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการใช้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ค่า
Chi-Square เท่ากับ .084 และระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ .772 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า
ปัจจัยเพศไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญกับความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุมากมีความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามากว่า
ประชาชนที่มีอายุน้อย
ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผูม้ ีอายุน้อย มีความพึงพอใจในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 56.1 ส่วนผู้มีอายุ
มาก มีความพึงพอใจระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 63.9
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการใช้บริการได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 13.821 และ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ .008 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ปัจจัยอายุมีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยสาคัญกับความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่สมรสมีความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามากว่า
ประชาชนที่ยังไม่สมรส
ผลการวิจัยพบว่า ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่สมรสแล้ว จะมีความพึงพอใจในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 50.4 และ
ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 57.8
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่าง สถานภาพกับความพึงพอใจในการใช้บริการได้ค่า Chi-Square เท่ากับ .722
และระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ .395 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ปัจจัยสถานภาพมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างไม่มีนัยสาคัญกับความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ 3
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีการศึกษาสูงมีความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
มากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่า
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาประถมศึกษา-อนุปริญญา จะมีความพึงพอใจสูง คิดเป็นร้อยละ 60.0
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมีความพึงพอใจสูง คิดเป็นร้อยละ 53.8 และประชาชนที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 37.5
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่าง การศึกษากับความพึงพอใจในการใช้บริการได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 5.119
และระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.031 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ปัจจัยการศึกษามีความ
แตกต่ า งทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ ง านช่ า ง เทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่รับราชการมีความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
มากกว่าประชาชนที่ไม่ได้รับราชการ
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพอื่น (ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ ค้าขาย) มีความพึงพอใจในระดับสูง
คิดเป็นร้อยละ 50.0 และผู้ใช้บริการที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจสูงคิดเป็นร้อยละ 56.6
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอาชีพที่แตกต่างกันกับความพึงพอใจในการใช้บริการ ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ
10.278 และระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.036 แสดงว่า ปัจจัยอาชีพมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ กับความ
พึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย

Significance

1.
เพศหญิ งความพึงพอใจต่ อ การให้งานช่า ง เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยามากกว่าเพศชาย
2. ประชาชนที่มีอายุมากมีความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยามากว่าประชาชนที่มี
อายุน้อย
3. ประชาชนที่สมรสแล้วมีความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาล

.772

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

.008

ยอมรับสมมติฐาน

.395

ปฏิเสธสมมติฐาน
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สมมติฐานการวิจัย
นครพระนครศรีอยุธยามากว่าประชาชนที่ยังไม่สมรส
4. ประชาชนที่มีการศึกษาสูงมีความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่า
5. ประชาชนที่รับราชการมีความพึงพอใจต่อการให้งานช่าง เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยามากกว่าประชาชนที่
ไม่ได้รับราชการ

Significance

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

.031

ยอมรับสมมติฐาน

.036

ยอมรับสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ด้านอายุ เทศบาลควรจัดทาบริการงานด้านช่างสัญจร โดยจัดทาส่วนบริการเคลื่อนที่ไปยังตาบลต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนที่มีอายุมากสามารถมาขอรับบริการได้อย่างสะดวก
ด้านระดับการศึกษา เทศบาลควรจัดหาบุคคลพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีระดับการศึกษาน้อยที่ไม่สะดวกใน
การเขียนคาร้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ด้านอาชีพ เทศบาลควรจัดทาบริการงานด้านช่างสัญจร โดยจัดทาส่วนบริการเคลื่อนที่ไปยังตาบลต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนที่มีอาชีพกสิกรรมสามารถมาขอรับบริการได้อย่างสะดวก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มตัวแปรในการศึกษาให้มากขึ้น เช่ น นโยบายของนายกเทศบาล งบประมาณ
เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยศึกษาระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัด การขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรี อยุ ธยา จัง หวั ดพระนครศรี อยุ ธยาและ เพื่อเสนอแนะแนวทางและเสริมสร้ าง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ ให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน
400 คน มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ โดย
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทดสอบค่าไคสแควร์ และวัดทิศทาง ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรด้านค่าแกมม่า ที่ระดับความสัมพันธ์ทางสถิติที่ .05 พบว่าระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลอยู่ใน
ระดับน้อยจานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ ความตรง
ต่อเวลาในการจัดเก็บขยะ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ ความเพียงพอของจานวนถังขยะในชุมชน การให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาจัดเก็บขยะ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ด้าน
ความตรงต่ อเวลาในการจั ดเก็ บขยะ เทศบาลควรกาหนดเวลาจั ดเก็บขยะที่ ชัด เจนของแต่ ละชุ มชน และติ ดประกาศเวลา
ดังกล่าวไว้ในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ทราบกาหนดการจัดเก็บขยะที่แน่นอน
คาสาคัญ: การบริหาร,การจัดการขยะ,เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา,
Abstract
This research had objectives to study the efficiency of waste management factors affecting the
efficiency of waste and to propose ways to strengthen the efficiency of waste management in the
Municipality of Ayutthaya. The sample used in this study was the people of Ayutthaya municipality of 400
peoples.Questionnaire was used to collect data / statistical methods used to analyze quantitative data
such as frequency hypothesis testing using statistical analysis, the chi-square test and measure the
relationship between variables by Gamma with significant level of .05.
The findings showed that the level of efficiency in the management of municipal waste in a total
of 253 peoples, representing 63.25 per cent and the factors that affect the efficiency of waste
management were waste collection on time, the availability of equipment for garbage collection, the
adequacy of the amount of trash in the community, educating the public about waste and garbage and
publicity about the garbage collection.The recommendations from the findings were the punctuality of
garbage collection, Municipal garbage collection schedule should be set of each community and post
them in the community so that people can know the exact schedule of garbage collection.
Keyword: Waste Management, Phra Nakon Si Ayutthaya Municipality.
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บทนา
ปัจจุบันมีการขยายตัวในด้านประชากรเพิ่มมากขึ้น ทาให้การอุปโภคทรัพยากรเพื่อการดารงชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย ผล
จากการใช้ทรัพยากรคือ เศษซากของใช้แล้วที่เรียกว่า “ขยะมูลฝอย”ที่นับวันยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนไม่อาจจัดเก็บและทาลาย
ได้ทันที มลภาวะจากขยะมูลฝอยนี้สร้างความสกปรกจนเกิดความอุจจาดทางสายตา ตลอดจนส่งกลิ่นรบกวน สร้างความราคาญ
และเดือดร้อนให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็ นบ่อเกิดและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิ ด
อัคคีภัยได้ ความเดือดร้อนจากปริมาณขยะมูลฝอยจานวนมากมายมหาศาลในขณะนี้ เกิดจากการขาดความรู้เรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้อง ทาให้เกิดปัญหามลพิษและความเสื่อมโทรมของพื้นที่ อันเป็นที่มาของปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา
หากย้อนกลับไปดูสถิติช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เทศบาลพระนครศรีอยุธยา มีขยะวันละ 20 ตันเท่านั้น แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้น
มากกว่า 5 เท่าตัว และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งฝังกลบขยะขนาดใหญ่
อยู่ 4 จุด แต่ละจุ ดก็กาลังประสบปั ญหาขยะล้นบ่อ ปริมาณจานวนขยะเพิ่มขึ้ น ตามอัตราตัวเลขการเจริ ญเติบ โตทางด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้มีประชากรแฝง มากกว่า 5 เท่าของประชากรในพื้นที่ (เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา, 2557)
เทศบาลนครพระนครศรี อยุ ธยา มี รถเก็ บ ขนขยะมูล ฝอยที่ ใ ช้อยู่ใ นปัจจุบั น จานวน 12 คั น ส่ วนถัง พั กมู ลฝอย
เทศบาลนครพระนครศรีอยุ ธยา ใช้ถังพลาสติ กขนาด 200 ลิต ร จานวน 1,200 ใบ ซึ่งเป็ นแบบถังเดี่ย ว ทิ้ง ขยะรวมกันทุ ก
ประเภท กระจายตามจุด ต่ างๆ ทั่ วเขตเทศบาลนครพระนครศรี อยุ ธยา ส่ วนสถานที่ ที่ ใช้ กาจั ดมู ลฝอยของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ที่ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านป้อม อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 30 ไร่ ปัจจุบันใช้
พื้นที่ในการกาจัดไปแล้ว 30 ไร่ ระบบการกาจัดมูลฝอยทาในลักษณะเทกองบนพื้น (Open Dumping) ปัจจุบันมีขยะกองเต็ม
พื้นที่ มีสภาพเป็นภูเขาขยะ มีขยะตกค้างเกือบ 300,000 ตัน ซึ่งในแต่ละวันจะมีปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีประมาณวันละ 90 ตัน และมีหน่วยงานอื่นนาขยะมูลฝอยมาร่วมกาจัดด้วย ประมาณวันละ
50 ตัน รวมปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กาจัดขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณ 140 ตันต่อวัน
ปัญหาที่สะสมและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดขยะจานวนมากมายมหาศาล
กองสะสมจนมีลักษณะไม่ต่างจากภูเขา ระยะทางไม่ต่ากว่า 1 กิโลเมตร ที่ตั้งอยู่ บริเวณกลางทุ่งนา ในเขตตาบลบ้านป้อม อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า การกองขยะไว้ในลักษณะนี้ เป็นวิธีการกาจัด
ขยะที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้ฝังกลบหรือนาไปเข้าสู่โรงเผาที่ได้มาตรฐาน โดยคาดว่าปริมาณขยะจะมีมากกว่า 350,000 ตัน
โดยค านวณจากปริ ม าณขยะที่ เ ข้ ามาตอนนี้ วั น ละไม่ ต่ ากว่ า 150 ตั น โดยขยะทั้ ง หมดมาจาก
เขตเทศบาล
พระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมากกว่า 30 แห่ง ที่สะสมมาอย่างต่อเนื่อง และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม องค์ การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการทางานด้านการกาจัดขยะร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้การบริการจัดการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยกัน
ส่งเสริม และสนั บสนุนกิจกรรมที่ มีการปลูกฝั งทัศนคติ และสร้างค่ านิยมของประชาชนให้ รั กษาความสะอาด โดยให้ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในระดับประชาชนทั่วไป และในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงให้มีการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดหาวิธีดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ และได้ผลใน
ระยะยาวสืบต่อไปในอนาคต เพื่อจะได้นาเสนอวิธีการบริหารจัดการขยะให้แก่เทศบาลต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
ให้ดียิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

1. ความตรงต่อเวลาในการจัดเก็บขยะ
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ
3. จานวนถังขยะที่เพียงพอในแต่ละชุมชน
4. การให้ความรู้ในด้านการคัดแยกขยะแก่ประชาชน
5. การประชาสัมพันธ์เรื่องวัน เวลา สถานที่ ในการจัดเก็บ
ขยะในครัวเรือน

ประสิทธิภ าพในการบริหารจัด การขยะของเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ด้านบุคลากรและงบประมาณ
2.ด้านเครื่องมือ และระบบในการบริหารจัดการขยะ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาปั จจัย ที่มีผ ลต่อประสิทธิ ภาพในการบริหารจัด การขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative research) และเก็ บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้ าง (Questionnaire) ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึ กษาครั้ง นี้ ได้แ ก่ ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรี อ ยุ ธยา จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธยา ที่ มี อายุ ตั้ ง แต่ 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป จานวน 54,415 คน (เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา,2557) เนื่องจากจานวนประชากรมีความแน่นอนและมีจานวนมากจึงเลือกใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่าง
ตามสูตรของ Taro Yamane (1973) ดังนี้
n

เมื่อ

n
N
e

N
1  Ne 2

คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
คือ ขนาดประชากร
คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดสัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ดังนั้นเมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ขนาดตัวอย่างดังนี้
N= 54,415
1+ 54,415(.05)(.05)
n = 397
ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดตัวอย่าง 400 คน โดยสารองร้อยละ 10 รวมเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 440 คน

เครื่องมือในการวิจัย
ส่วนที่1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ และอาชีพ โดยมีคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงเวลาในการจัดเก็บขยะ ด้านความพร้อม
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ของอุ ป กรณ์ ใ นการจั ด เก็ บ ขยะ ด้ านจ านวนถั ง ขยะในชุ มชน ด้ า นการให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ องการคั ด แยกขยะ และด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องวัน เวลาและสถานที่ในการจัดเก็บขยะ โดยเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 , เห็นด้วยน้อย = 2 , เห็นด้วยปานกลาง = 3 , เห็นด้วยมาก = 4 , และเห็นด้วยมากที่สุด
=5
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านบุคลากรและงบประมาณ และด้านเครื่องมือและระบบในการบริหารจัดการขยะ โดยข้อ
คาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่
เห็นด้วยน้อยที่สุด = 1, เห็นด้วยน้อย = 2, เห็น
ด้วยปานกลาง = 3, เห็นด้วยมาก = 4, และ เห็นด้วยมากที่สุด = 5
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
ศึกษาได้มีการพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึ ก ษา ทฤษฎี แ ละทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ นามาเป็ นข้ อ มู ล พื้ นฐานในการกาหนดค าถามใน
แบบสอบถามฉบับร่าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้
2. สร้ างแบบสอบถามให้ตรงกับ เนื้อหาที่ ต้องการ แล้ วนาแบบสอบถามฉบับ ร่างเสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษาเพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องและความเที่ย งตรงของเนื้อหา (Content Validity) ว่ าแบบสอบถามนั้นตรงกั บเนื้ อหาที่
ต้องการวัดหรือไม่ และนาไปแก้ไข ปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป
3. นาแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) จากกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ตามสูตรการหาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
(concurrent validity)
ผลการวิจัย
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ พบว่าประชาชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 และเป็นเพศ
ชาย จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 คน แสดงให้เ ห็นว่าประชากรในเทศบาล มีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลด้านสถิติประชากรของประเทศไทย
ด้านระดับอายุ พบว่า ประชากร ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31- 40 ปีเป็นจานวนมากที่สุด จานวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ อายุ 41- 50 ปี จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 อายุตั้งแต่ 51ปี ขึ้นไป มีจานวน 97 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.25 และอายุระหว่าง 18 - 30 ปี มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรที่อยู่ในวัยทางานจึงอยู่ในช่วงอายุ 31 - 50 ปีเป็นจานวนมากกว่ าร้อยละ 50 ของจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
ขณะที่ ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นจานวนมากที่สุด
จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ
21.00 และมีระดับการศึกษาอื่น ๆเช่นระดับปริญาโท มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ทั้งนี้เนื่องจาก
อายุของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัย 31 - 50 ปี และประกอบอาชีพรับราชการหรือค้าขายเป็นส่วนใหญ่
และในด้ านอาชีพ พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชี พรับ ราชการหรื อพนั กงานรั ฐ วิสาหกิจ เป็ นจานวนมากที่สุ ด
จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ มีอาชีพค้าขายและประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ
32.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และมีอาชีพอื่น ๆเช่นอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง
ทั่วไปมี จานวนน้ อยที่สุ ด จานวน 57 คน คิด เป็นร้ อยละ 14.25 แสดงให้เ ห็นว่ าประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพ ค้าขายหรือรั บ
ราชการ
สาหรับ ด้านรายรับต่อเดือน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท เป็นจานวนมาก
ที่สุด จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จานวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.50 และมี รายได้ต่ อเดือนตั้ง แต่ 30,001 บาทขึ้ นไป มี จานวนน้ อยที่สุ ด จานวน 62 คน คิ ดเป็นร้อยละ 15.50
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือค้าขาย และได้ประกอบอาชีพมาเป็นระยะเวลานาน จึงมีรายรับอยู่ในระดับ
10,000 – 30,000 บาทส่วนประชากรรายได้ต่ากว่า10,000บาทนั้นมีจานวนน้อย
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่ได้รับการบริหารจัดการขยะตรงเวลาเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขยะขยะมากกว่าประชาชนที่ได้รับบริการจัดเก็บขยะไม่ตรงเวลา
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการจัดเก็บขยะตรงเวลากับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 5.98 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
.001 ซึ่ ง น้อยกว่ าระดั บนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ .05 แสดงว่ า ปั จจัย ด้ านการตรงต่ อเวลาในการจั ดเก็ บ ขยะมี ค วามสั มพั นธ์ กับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรด้านการตรงต่อเวลาในการจัดเก็บขยะมี
ความสัมพันธ์กับ ประสิทธิ ภาพในการบริห ารจัดการขยะ ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากั บ .13ที่ระดั บนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรด้านการตรงต่อเวลาในการจัดเก็บขยะมีค วามสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขยะ
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่ได้รับบริการจัดเก็บขยะด้วยอุปกรณ์ที่พร้อมและเหมาะสมเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการขยะมากกว่าประชาชนที่ได้รับบริการจัดเก็บขยะด้วยอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมและไม่เหมาะสม
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความพร้อมของอุปกรณ์กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ ได้ค่า ChiSquare เท่ากับ 9.54 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดง
ว่า ปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรความพร้อมของอุปกรณ์กับประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัด การขยะได้ค่าสั มพันธ์ เท่ากับ .34 ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติน้อยกว่ าหรือเท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัว
แปรความพร้อมของอุปกรณ์กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมีความสัมพันธ์กันจริง
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่ได้รับจานวนถังขยะเพียงพอในชุมชนเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขยะมากกว่าประชาชนที่ได้รับจานวนถังขยะไม่เพียงพอในชุมชน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างจานวนถังขยะในชุมชนกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะได้ค่า ChiSquare เท่ากับ 8.63 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า
ปัจจัยด้านจานวนถังขยะในชุมชนกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ มีความสัมพันธ์กันจริง จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างจานวนถังขยะในชุมชนกับประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .57ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรจานวน
ถังขยะในชุมชนกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมีความสัมพันธ์กันจริง
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่ได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการขยะ
มากกว่าประชาชนที่ไม่ได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะ
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างได้รับความรู้ในการคัด แยกขยะกับประสิทธิภาพในการบริหารจัด การขยะได้ค่ า
Chi-Square เท่ากับ 8.48 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัย
ด้านได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชนกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมีความสัมพันธ์กันจริ ง
จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 4
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน
กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .73 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือ เท่ากับ .001 ซึ่ง
น้อยกว่ าระดั บ นัย ส าคั ญทางสถิติ .05 แสดงว่า มี ค วามสั มพันธ์ เ ชิ งบวก ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น อย่ างมี นัย ส าคั ญทางสถิ ติ
หมายความว่าได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชนกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมีความสัมพันธ์กันจริง
สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่ได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่องวันเวลาและสถานที่ในการเก็บขยะในครัวเรือนเห็นว่า
เทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมากกว่าประชาชนที่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์
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ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการรับทราบประชาสัมพันธ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะได้ค่า ChiSquare เท่ากับ 8.45 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า
ปัจจัยด้านการรับทราบประชาสัมพันธ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
จากการวิ เ คราะห์ ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ์ แ บบ Gamma ระหว่ างตั ว แปรการรั บ ทราบประชาสั มพั นธ์ แ ละ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .58 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ .001 ซึ่ง
น้อยกว่ าระดั บนั ยสาคัญ ทางสถิติ .05 แสดงว่า มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวก ไปในทิศ ทางเดี ยวกัน อย่างมีนัยส าคั ญทางสถิ ติ
หมายความว่า ตัวแปรการรับทราบประชาสัมพันธ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมีความสัมพันธ์กันจริง
สรุปและอภิปรายผล
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่ได้รับการบริหารจัดการ
ขยะตรงเวลาเห็นว่าเทศบาลมีประสิ ทธิภาพในการ
จัดเก็บขยะมากกว่าประชาชนที่ได้ รับการบริหาร
จัดการขยะไม่ตรงเวลา
สมมติ ฐานที่ 2 ประชาชนที่ ได้ รั บการบริ หาร
จัดการขยะด้วยอุปกรณ์ที่พร้อมและเหมาะสมเห็น
ว่าเทศบาลมี ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจั ดการ
ขยะมากกว่าประชาชนที่ ได้รั บการบริหารจัดการ
ขยะด้วยอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมและไม่เหมาะสม
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่ได้รับจานวนถังขยะ
เพียงพอในชุมชนเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การบริ หารจั ดการขยะมากกว่ าประชาชนที่ได้รั บ
จานวนถังขยะไม่เพียงพอในชุมชน
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่ได้รับความรู้ในการคัด
แยกขยะเห็ นว่ าเทศบาลมี ประสิ ทธิ ภาพในการ
บริหารจัดการมากกว่าประชาชนที่ไม่ได้รับความรู้
ในการคัดแยกขยะ
ส ม ม ติ ฐ า น ที่ 5 ป ร ะ ช า ช น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ประชาสั มพั นธ์ เ รื่ องวั นเวลาและสถานที่ ในการ
บริ หารจั ดการขยะในครัวเรือนเห็นว่ าเทศบาลมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การมากกว่ า
ประชาชนที่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์

ChiSquare

Sig.

5.98

Gamma

≤.001

.13

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
≤.001 ยอมรับสมมติฐาน

9.54

≤.001

.34

≤.001 ยอมรับสมมติฐาน

8.63

≤.001

.57

≤.001 ยอมรับสมมติฐาน

8.48

≤.001

.73

≤.001 ยอมรับสมมติฐาน

8.45

≤.001

.58

≤.001 ยอมรับสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาโดยเพิ่มตัวแปรอิสระให้มากขึ้น เช่น สภาพของรถเก็บขยะ วิธีการกาจัดขยะ
เป็นต้น และควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ ทราบถึงระดับความพึง
พอใจของประชาชน และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ เพื่อจะได้นาเอาผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลของหน่วยงานภาครัฐต่อไป
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กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
Police and Public Participation Mechanism for Traffic Problem-Solving
Department Store, School and Market Area in Metropolitan Police Bureau
พลตารวจโทณรงค์ กุลนิเทศ 1, พลตารวจตรีนัยนา เกิดวิชัย2, พันตารวจเอกโสรัตน์ กลับวิลา3
และณิช วงศ์ส่องจ้า4
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บทคัดย่อ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจราจร กลไก และรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล โดยการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า
โรงเรียน และตลาดสดโดยศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในเขตพื้นที่
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการวิจัย พบว่า กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชน จาเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือพร้อม ๆ กัน โดยต้องระดมทุกองค์ประกอบในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ได้ ด้ ว ยตนเอง โดยกลไกการมี ส่ ว นร่ ว ม สามารถสรุ ป ได้ เ ป็ น 4 กลไกหลั ก ๆ คื อ การรั บ รู้ ข่ า วสาร ( Information) การ
ปรึกษาหารือ (Consultation) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Meeting) และการร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
และรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชน คือ รูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมบริเวณห้างสรรพสินค้าระหว่าง
ผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า-เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า-รถสาธารณะ-เจ้าหน้าที่
ตารวจ การมีส่วนร่วมบริเวณโรงเรียนระหว่างนักเรียน/นักศึกษา-ผู้ปกครอง-ครู/เจ้าหน้าที่-ผู้บริหารโรงเรียน-เจ้าหน้าที่ตารวจ
และการมีส่วนร่วมบริเวณตลาดสด ระหว่างผู้ใช้บริการตลาดสด-ผู้บริหาร ผู้ประกอบตลาดสด-รถสาธารณะ-เจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ตารวจ
คาสาคัญ: กลไกการมีส่วนร่วม, การแก้ไขปัญหาจราจร, กองบัญชาการตารวจนครบาล
Abstract
The research topic of Police and Public Participation Mechanism for Traffic Problem-Solving
Department Store, School and Market Area in Metropolitan Police Bureau. There is an objective to
Problems traffic and Public Participation Mechanism Models. In the study are used Qualitative and
Quantitative Research. The target groups are Representative from Store, School and Market Area which
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have been directly affected and the traffic police officers in Metropolitan Police Bureau. The results
showed that Public Participation Mechanism for Traffic Problem-Solving Department Store, School and
Market Area in Metropolitan Police Bureau which various problems can be solved manually. Public
Participation Mechanism can be summarized into 4 main are Information, Consultation, Meeting and
Decision Making. Public Participation Mechanism Model of Department Store Customer-Officials or Security
guard-Executive department stores -Public transport -Police officer, Public Participation Mechanism Model
of School Student- Parent-Teacher or Staff -School administrators-Police officer, Public Participation
Mechanism Model of Market Customer - Executive or Enterprises-Public transport - Municipal official Police officer
Keywords: Participation Mechanism, Traffic Problem-Solving Metropolitan Police Bureau
บทนา
การจราจรในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาสาคัญที่กองบัญชาการตารวจนครบาลให้ความสนใจในการดาเนินการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความ
เจริญเติบโตของเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสังเกตว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการค้าและ
หมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งคอนโดมิเนียมผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบที่สาคัญก็คือ “ปัญหาการจราจร” (กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล, 2557)
ตามแผนงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบการจราจรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557 ของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล ได้สรุปสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
งานจราจร การประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรให้ประชาชนทราบข้อมูลการจราจรอย่างรวดเร็วและแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนเป้าหมายคือ ประชาชนได้รับข้ อมูลด้านการจราจรที่ถูกต้องและรวดเร็ว และตารวจจราจรได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรด้านมาตรการคือการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรผ่านสื่อต่างๆ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรโดยมีการดาเนินการ (กองบัญชาการตารวจนครบาล, 2557) ได้แก่
1) การประชาสัมพันธ์ข่าวจราจรทางสื่อออนไลน์ 2) การประชาสัมพันธ์ข่าวจราจรทางสื่อสารมวลชนทุกแขนง 3) การ
ประชาสัมพันธ์ โดยจัดทาวารสารจราจรนครบาล 4) การประชาสัมพันธ์ โดยป้ายสลับข้อความ 5) การให้ความรู้แก่ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน 6) การให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถสาธารณะทุกประเภท 7) การฝึกอบรมอาสาจราจร 8) การผู้พิทักษ์ถนน และ9)
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานจราจร
ตาราง 1 จานวนรถที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ.
จานวนรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร (คัน)
2550
5,715,078
2551
5,911,696
2552
6,103,719
2553
6,444,631
2554
6,849,213
2555
7,523,381
2556
8,216,859
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ที่มา : กรมการขนส่งทางบก, 2557
จากตาราง 1 สถิติของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้รายงานปริมาณรถยนต์จดทะเบียนสะสมในแต่ละปีเฉพาะของ
กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556 โดยปี พ.ศ.2550 มีรถจดทะเบียนสะสม 5,715,078 คัน ปี พ.ศ. 2551 มีรถ
จดทะเบียนสะสม 5,911,696 คัน ปี พ.ศ.2552 มีรถจดทะเบียนสะสม 6,103,713 คันปี พ.ศ. 2553 มีรถจดทะเบียนสะสม
6,444,631 คัน ปี พ.ศ.2554 มีรถจดทะเบียนสะสม 6,849,213 ปี พ.ศ. 2555 มีรถจดทะเบียนสะสม7,523,381คัน และ ปี
พ.ศ.2556 มีรถจดทะเบียนสะสม 8,216,859 คัน โดยคาดว่าปี พ.ศ. 2557 จะรถมีจดทะเบียนเพิ่มอีกเกือ บ 50,000 คัน ซึ่ง
ปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก จากทั่วประเทศมีมากถึง 941,995 คัน
ปัญหาการจราจรคับคั่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องปริมาณรถเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อาจ
รวมไปถึงเรื่องของกฎ ระเบียบการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ด้วยทาให้การจราจรที่ควรจะเลื่อนไหลกลายเป็นหยุดนิ่งเช่นปัจจุบันซึ่ง
ควรให้ความสาคัญในแง่การบังคับใช้กฎหมาย กับผู้ใช้เส้นทาง เช่น รถแท็กซี่ รถเมล์ รถตู้ หรือรถบริการสาธารณะอื่นๆ ที่จอด
รับผู้โดยสารอยู่ตามป้ายรถสาธารณะ ตามหน้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ การขับขี่ที่ไร้มารยาทของผู้ใช้ทางแซงในที่ฉุกเฉินเหล่านี้
ล้วนยังไม่ได้รับการแก้ไข แม้กองบัญชาการตารวจนครบาลจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ด้วยพฤติกรรม นิสัยของผู้ใช้ทางก็
ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาคลี่คลายได้ ซึ่งตารวจส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจหรือจับกุมอย่างจริงจัง จนบ่มเพาะนิสัยการละเมิดกฎหมาย
มาอย่างยาวนาน ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสารวจความ
คิดเห็นของประชาชน เรื่อง “กฎจราจรกับปัญหารถติด”ทาการสารวจระหว่างวันที่ 15–16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กรณีศึกษา
จากประชาชนที่พักและอาศั ยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิ้นจานวน 1,250หน่วยตัวอย่าง กระจายทุก
ระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับการเสนอแนวคิดห้ามรถยนต์อายุ 7-10 ปีวิ่งในกรุงเทพมหานคร และเตรียมยกเลิก
มาตรการล็อกล้อกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ฝ่าฝืนจอดในที่ห้ามจอดแต่ จะเดินหน้าโครงการยกรถที่จอดผิดกฎหมายออกจากผิว
การจราจรแทนเพื่อลดปัญหาการ จราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error:
S.E.) ไม่เกิน 1.4 ยกตัวอย่างเช่น การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.56ระบุว่า เป็นเพราะนโยบายรถยนต์คันแรก/รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น รองลงมา
ร้อยละ 21.68 ระบุว่า เป็นเพราะรถยนต์ส่วนบุคคลทาผิดกฎจราจร ไม่มีระเบียบวินัยในการขับขี่ ร้อยละ 13.52 ระบุว่า เป็น
เพราะรถบริการสาธารณะ (รถเมล์/รถตู้/แท็กซี่/มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) จอดไม่เป็นระเบียบ ร้อยละ 3.92 ระบุว่า เป็นเพราะ
จานวนช่องการจราจร/สะพานข้ามแยกไม่เพียงพอ ร้อยละ 2.40 ระบุว่า เป็นเพราะระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอ ร้อย
ละ 1.92 ระบุว่า เป็นเพราะการตั้งด่านของตารวจ ร้อยละ 1.52 ระบุว่า เป็นเพราะฝนตก น้าท่วมขัง ร้อยละ 1.28 ระบุว่า เป็น
เพราะสภาพพื้นผิวการจราจรที่ชารุดทรุดโทรม ร้อยละ 1.20 ระบุว่า เป็นเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนน/รถเสียบนไหล่ทาง ร้อย
ละ 0.80 ระบุว่า เป็นเพราะการขายของ หาบเร่ แผงลอย ริมถนน ร้อยละ 0.72 ระบุว่า เป็นเพราะการประท้วง การชุมนุม
และร้อยละ 2.48 ระบุว่า เป็นเพราะ อื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัด การปรับปรุงซ่อมแซมถนน การปล่อยสัญญาณไฟ
จราจรไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณรถยนต์ ผู้ ขั บ ขี่ ไ ม่ มี ม ารยาทและน้ าใจบนท้ อ งถนน การไม่ค วบคุ ม จ านวนปริ ม าณรถยนต์
รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งในกรุงเทพมหานคร (ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”, 2557)
กองบัญชาการตารวจนครบาล กาหนดให้ปี พ.ศ. 2557 เป็น “ปีแห่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด” และเป็น
“ปีแห่งการลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน”เป็นนโยบายหลักที่ต้องดาเนินการอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
เป็นต้นมา หลังจากปรับพฤติการณ์ผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในกรุงเทพมหานครในรอบ 3 เดือน โดยใช้บังคับกฎหมายจอดในที่
ห้ามจอดเด็ดขาด มาตรการยกรถและล๊อคล้อบนถนน 40 สายหลัก เป็นการดาเนินงานภายใน 2 กรอบ คือการบังคับใช้
กฎหมาย และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยกาหนดข้อหาความผิดชัดเจน ที่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเกรงกลัว อาทิเช่น
จอดรถในที่ห้ามจอด จอดรถซ้อนคัน จอดรถบนทางเท้า ขับรถบนทางเท้า แซงรถในที่สาธารณะ ขับรถย้อนศร ขับรถฝ่าฝืน
สัญญาณไฟแดง เมาแล้วขับ ไม่คาดเข็ดขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกกันน๊อค ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ แซงรถในที่คับขัน ไม่
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มีใบอนุญาตขับขี่ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด นอกจากนั้น การเพิ่มศักยภาพการทางานของตารวจจราจร การแก้
ภาพพจน์อันดีด้านการจราจร การนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการจราจร การปรับปรุงระบบศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร การติดตั้ง
กล้องตรวจจับรถฝ่าฝืน การเปลี่ยนช่องจราจรในเขตต้องห้าม การตรวจจับรถฝ่าไฟแดง การตรวจจับการขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกาหนด การพัฒนาระบบกล้องทีวีวงจรปิดเพื่อควบคุมการจราจร การพัฒนาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง ได้แก่ บริเวณห้อง
สรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด จึงเป็นเรื่องที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาจราจร (กองบัญชาการตารวจนครบาล, 2557)
โครงการแก้ปัญหาจราจรหน้าห้างสรรพสินค้า ตลาด ป้ายหยุดรถประจาทาง ของทางกองบังคับการตารวจนครบาล
1 กองบัญชาการตารวจนครบาลเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บังคับการตารวจนครบาล
1 (ผบก.น.1) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดุสิต สมศักดิ์ รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.สมาน รอดกาเนิด ผกก.สน.พญาไท นายสกล อมรทวีพร
กต.ตร.สน.พญาไท ร่วมกันเปิด “โครงการแก้ปัญหาจราจรหน้าห้างสรรพสินค้า ตลาด ป้ายหยุดรถประจาทาง กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล1” โดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ อาสาสมัครจราจร สน.พญาไทและเจ้าหน้าที่ ขสมก. ร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ โดยผบก.น.1 กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจร และตัดกระแสจราจรที่จะเกิดขึ้นบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ให้
ประชาชนสามารถได้รับความสะดวก โดยได้ขอความร่วมมือจากพนักงานขับรถ ขสมก. รถตู้โดยสาร แท็กซี่ สามล้อ ให้เคารพ
กฎหมายจราจรและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใช้สะพานลอยเพื่อความปลอดภัยและเป็นการบรรเทา
ปัญหาจราจรให้จุดดังกล่าวนี้ ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกอย่างปลอดภัย
จากความสาคัญของปัญหาที่กล่าวมา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์จึงมีความสนใจที่จะทา
การวิจัย เพื่อศึกษากลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน
และตลาดสด ในเขตพื้ น ที่ ก องบั ญ ชาการต ารวจนครบาล โดยการจั ด การความรู้ จ ากเอกสาร งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
งานจราจร ในแต่ละหน่วยงาน ผ่ านกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับ Action Researchที่เหมาะสม คือ การวิจัยที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) รวมทั้งการ
สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) หลังจากนั้นผู้วิจัยนาข้อค้นพบที่ได้รับมาถอดบทเรียน โดยนาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT แนวคิดการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) รวมทั้งการวิจัยในเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยทาการสอบถามผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสดที่กาหนดไว้
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ทางด้านกลไกการมี
ส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่
กองบัญชาการตารวจนครบาลเพื่อนามาพัฒนางานทางด้านดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจ
นครบาล
2. เพื่อศึกษากลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า
โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
3. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบกลไกการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งต ารวจและประชาชนในการแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรบริ เ วณ
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ที่ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมและลงมือวิจัยด้วยตนเองเพื่อวิเคราะห์ข้อกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับ การปฏิบัติงานทางด้านกลไกการมี ส่ว นร่วมระหว่า งตารวจและประชาชนในการแก้ไขปั ญหาจราจรบริเวณ
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล และค้นหาวิธีการปฏิบัติงาน นโยบายในการ
บริหารจัดการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างการจัดการ
ฐานความรู้ด้านกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน
และตลาดสด ในเขตพื้ น ที่ ก องบั ญ ชาการต ารวจนครบาล จากกฎหมายระเบี ย บต่ า งๆ และจากการศึ ก ษาเชิ งลึ ก จาก
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทาการสอบถามผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณห้างสรรพสินค้า
โรงเรียน และตลาดสดที่กาหนดไโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ได้กาหนดขอบเขตของพื้นที่
บริเวณ 3 พื้นที่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด จานวนพื้นที่ละ 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 600 ชุด เพื่อทราบถึง
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ทางด้านกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณ
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยนาการวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research) เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) รวมทั้งการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)
มาดาเนินการ และหลังจากนั้นผู้วิจัยจะนาข้อค้นพบที่ได้รับมาถอดบทเรียน โดยนาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดการ
วิเคราะห์ SWOT แนวคิดการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) รวมทั้งการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
มาประกอบการด าเนิ น การวิ จั ย โดยการจั ด การสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group Discussion) นั้ น จะจั ด ขึ้ น ณ
กรุงเทพมหานครรวม 4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 20 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด จานวน 4 ครั้ง
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจราจร
โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมทั้งตารวจจราจรในเขตพื้นที่ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
โดยทาการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เจาะลึก ได้แก่ ผู้แทนจากกองกากับการตารวจนคร
บาล 1-9 ผู้แทนจากกองบังคับการตารวจจราจร สานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สภาอุตสาหกรรม สมาคมการค้า ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการโรงเรียน เจ้าของหรือผู้บริหารตลาดสด ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจราจร และอาสาสมัครจราจร
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาดาเนินการ 12 เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
2. ทาให้ได้กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า
โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
3. ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบกลไกการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งต ารวจและประชาชนในการแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรบริ เ วณ
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
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กรอบแนวคิดการวิจัย

สภาพปัญหาจราจรบริเวณ
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ใน
เขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
และสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
จราจร
- เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ด้านการจราจร
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงานจราจร
- ประชาชนผู้มีสว่ นร่วมในการจราจร
- ตัวแทนผู้ประกอบการห้างสรรพาสินค้า
โรงเรียน และตลาดสด

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร
ของผู้ประกอบการห้างสรรพสิน โรงเรียน
และตลาดสด ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

รูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่าง
ตารวจและประชาชนในการแก้ ไ ข
ปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า
ในเขตพื้ น ที่ ก องบั ญ ชาการต ารวจ
นครบาล
กระบวนการศึกษา
กลไกการมีสว่ นร่วม
ของประชากลไกการ
มีส่วนร่วมระหว่าง
ตารวจและประชาชน
ในการแก้ไขปัญหา
จราจรในเขตพื้นที่
กองบัญชาการตารวจ
นครบาล

รูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่าง
ตารวจและประชาชนในการแก้ไ ข
ปัญหาจราจรบริเวณโรงเรียนในเขต
พื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล

รูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่าง
ต ารวจและประชาชนในการแก้ ไ ข
ปัญหาจราจรบริเวณตลาดสดในเขต
พื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล

ภาพ 1 กรอบแนวคิดก่อนการวิจัยและหลังการวิจัย
ผลการวิจัย
1. กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน
และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
จากการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่ทาการศึกษา และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้แทนหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถนามาสนับสนุนให้มีการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา และร่วมเสนอแนะนโยบาย และ
ความต้องการของประชาชนกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
การแก้ไขสภาพปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนคร
บาล จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือพร้อม ๆ กัน โดยต้องระดมทุกองค์ประกอบใน ทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยกลไกการมีส่วนร่วม สามารถสรุปได้เป็น 4 กลไกหลัก ๆ คือ
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1) การรับรู้ข่าวสาร (Information) ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการมี
โครงการต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาจราจร หรือการจัดระบบการจราจรทั้งภายใน และ
ภายนอกพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากอยู่ในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง หรือหนาแน่นในช่วงวันและเวลา
ต่าง ๆ เช่น
1.1) การรับรู้ข่าวสารของประชาชนกับห้างสรรพสินค้า เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้า -ออก
ห้างสรรพสินค้าให้ชัดเจน การใช้เสียงประชาสัมพันธ์ประกาศหากมีเหตุฉุกเฉิน การมีแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
1.2)การรับรู้ข่าวสารของประชาชนกับโรงเรียน เช่น การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนประจาปี การ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และผู้ปกครอง การส่งจดหมายแจ้งกิจกรรมของทางโรงเรียน เป็นต้น
1.3) การรับรู้ข่าวสารของประชาชนกับตลาด เช่น การปิดป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถของตลาด การมี
เสียงประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตลาด เป็นต้น
2) การปรึกษาหารือ (Consultation)
เป็นการนาการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ
หรือกิจกรรมที่ต้องการดาเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจร เพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ แต่ละพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
เช่น
2.1) การปรึกษาหารือของประชาชนกับห้างสรรพสินค้า เช่น การมีใบแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ
บริเวณที่ผู้ใช้บริการของห้างสรรพสินค้าสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้ง่าย เช่น บริเวณประตู
ทางเข้าห้างสรรพสินค้าที่เชื่อมต่อกับลานจอดรถ จุดให้บริการแผนกประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้า หรือการให้ข้อมูลผ่ าน
ทางเว็บไซด์ของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
2.2) การปรึกษาหารือของประชาชนกับโรงเรียน เช่น การแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปกครองผ่านครู หรือเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานด้านจราจรเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียน เป็น
ต้น
2.3) การปรึกษาหารือของประชาชนกับตลาด เช่น การแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาจราจรของผู้ใช้บริการตลาดผ่านทางพ่อค้า แม่ค้าภายในตลาด หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลงานด้าน
การจราจร เป็นต้น
3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Meeting)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่กับโครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงผู้มีอานาจในการตัดสินใจในการทาโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ได้ใช้การ
ประชุมในการทาความเข้าใจ และค้นหาปัญหา หรือเหตุผลในการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมนั้น เช่น
3.1) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกับห้างสรรพสินค้า เช่น การประชุมของผู้บริหาร
ห้า งสรรพสิ น ค้ า เจ้ า หน้ า ที่ ห้ า งสรรพสิ นค้ า ตั ว แทนชุ ม ชน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการจราจรของ
ห้างสรรพสินค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านการจราจรของสถานีตารวจนครบาลในพื้นที่นั้น เพื่อร่วมกันคิด ศึกษา
และค้นคว้า หาปัญหา และสาเหตุ ตลอดจนความของต้องการของผู้ใช้บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2)การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกับโรงเรียน เช่น การประชุมผู้ปกครองประจาปี หรือ
การปฐมนิเทศนักเรียน โดยการเชิญผู้ปกครองนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร รวมถึงเจ้าหน้าที่ตารวจที่
ปฏิบัติงานด้านการจราจรของสถานีตารวจนครบาลในพื้นที่นั้น ร่วมกันแสดงความคิดเห็น รับรู้ ทาความเข้าใจ และรับฟัง
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ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการจราจร และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การปฏิบัติตาม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น
3.3)การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกับตลาด เช่น การประชุมของพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด
สด หรือการจัดกิจกรรมภายในชุมชนที่มีตลาดสด โดยการเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าของกิจการตลาดผู้นาชุมชน
สมาคมตลาดสดไทย พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านการจราจรของสถานีตารวจนครบาลในพื้นที่นั้น
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการแสดงความคิ ดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่
เกิดขึ้นในบริเวณตลาด
4) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้มากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้แทน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานด้านการจราจรของ
สถานีตารวจนครบาลในพื้นที่นั้น ในการแก้ไขปัญหาจราจรของพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสนอแนะ หรือร่วมใน
การจัดการ หรือปรับปรุงระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรลุตาม
เป้าหมายและการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
2. รูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า
โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่ให้ข้อมูลจานวน 3
พื้นที่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย และการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
จากสภาพปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
การจราจรที่เกิดขึ้นในบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสดของสานักงานตารวจแห่งชาติ คณะผู้วิจัยจึงได้นามา
บู ร ณาการในการสร้ า งรู ป แบบกลไกการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งต ารวจและประชาชนในการแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรบริ เ วณ
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาลได้ดังนี้
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2.1 รูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล

รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
ผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า

- ปฏิ บั ติ ต ามกฎ และระเบี ย บของ
ห้างสรรพสินค้า
- ให้ความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าใน
การแก้ไขปัญหาจราจร
- สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการใช้ บริ ก ารของ
ห้างสรรพสินค้า
- แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ เสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาการจราจร
- เลื อ กก าร เดิ น ทางมาใช้ บ ริ ก าร
ห้างสรรพสิ นค้า ด้วยรถสาธารณะเพื่อ
ลดปัญหาการจราจร

เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้า

การจัดการภายในห้างสรรพสินค้า
-การจัดระบบที่จอดรถให้เพียงพอและ
การสารองที่จอดรถพิเศษให้เหมาะสม
ตามความสมควร
-การจัดระบบแจ้งเตือนปริมาณที่จอดรถ
-การประสานงานภายในร่ ว มกั น ของ
ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ตารวจในการ
แก้ไขปัญหา
-การดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
ผู้ใช้บริการ
การจัดการภายนอกห้างสรรพสินค้า
- การจั ด จุ ด รั บ บั ต รที่ เ หมาะสม และ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
- การอบรมอาสาสมั ค รจราจรกั บ
เจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่นั้น ๆ
- การประสานงานสถานีตารวจท้องที่
เมื่อมีการจัดกิจกรรม และเหตุฉุกเฉิน

ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า

รถสาธารณะ

- การจั ด การประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ห้างสรรพสินค้า และเจ้าหน้าที่ตารวจ
เพื่ อ วิ เ คราะห์ และแก้ ไขปั ญ หาจราจร
อย่างต่อเนื่องประจาทุกเดือน
- วางแผน และจั ดท าแผนการจัด การ
ระบบการจราจร และการแก้ไขปัญหา
ของห้ า งสรรพสิ น ค้ า และติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจราจร
กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของห้ า งสรรพสิ น ค้ า
เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ บริ ก ารได้ รั บความสะดวก
และความปลอดภัย
- ออกกฎ และระเบี ย บการจั ด การ
ระบบจราจรอย่างเข้มงวด
- ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของห้างสรรพสินค้า

- บริ ก ารรั บ -ส่ ง ผู้ โ ดยสารในบริ เ วณที่
ห้างสรรพสินค้าจัดที่จอดรถไว้
- สร้างจิตสานึกให้แก่ผู้โดยสารโดยการ
ปฏิ บัติ ต ามกฎ และระเบี ยบของทาง
ห้างสรรพสิน ค้า และกฎหมายจราจร
ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างเคร่งครัด
- ไม่จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารในช่องทาง
ที่กีดขวางการจราจร
- รั บ -ส่ ง ผู้ โ ดยสารตรงป้ า ยรถประจ า
ทาง และไม่จอดแช่ หรือคอยผู้โดยสาร
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- กวดขัน ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย
กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด
- ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับ
ห้ า งสร รพสิ น ค้ า ในก รณี มี ก ารจั ด
กิ จ กรรม หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ด้ า นความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
- ให้ความส าคัญ ในการจัด การจราจร
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
- ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และแลกเปลี่ ย น
หมายเลขโทรศัพท์และสามารถติดต่อ
ประสานงานกั บ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ได้
อย่างรวดเร็ว

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
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2.2 รูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงเรียนในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล

รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณโรงเรียนในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
นักเรียน/นักศึกษา

ผู้ปกครอง

ครู/เจ้าหน้าที่

ผู้บริหารโรงเรียน

- ปฏิบั ติตามกฎ และระเบี ย บของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด
- มีวินัยด้านการจราจร
- เตรียมความพร้อมในการขึ้น-ลงรถ
เพื่อความรวดเร็วในการรับ-ส่ง
- เข้ า ร่ ว มโครงการของโรงเรี ย นที่
ร่วมจัดการจราจร
- เลือกการเดินทางโดยรถโรงเรียน
ห รื อ ร ถ สา ธ า ร ณะ แ ทนก า รใ ช้
รถส่วนตัว

- ยิ น ดี ใ ห้ ค วา มร่ ว มมื อ กั บ ทา ง
โรงเรียนในการปฏิบัติตามกฎ และ
ระเบียบของโรงเรียนในการจัดการ
ระบบจราจรภายใน และภายนอก
โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ตารวจ
-สร้ า งวิ นั ย ให้ กั บ นั ก เรี ย นด้ า น
การจราจร
- เข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จงการแก้ ไ ข
ปัญหาการจราจร
- เตรียมความพร้อมของนักเรียนใน
การขึ้น-ลงรถ และไม่จอดคอยเป็ น
เวลานาน
- เข้ า ร่ ว มเป็ น อาสาสมั ค รจราจร
ในการจัดการจราจรของโรงเรียน
- จอดรถในที่จอดรถที่ทางโรงเรียน
สารองไว้ให้

- การจั ด ครู เ วร หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
อาสาสมัครในการจัดการจราจรใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน
- การดูแลความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน
- การจัดจุดรับ-ส่งนักเรียนให้มีความ
รวดเร็ว
- ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น
การจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในท้องที่นั้น ๆ
- ด าเนิ น การตามแผน และระบบ
การจัดการจราจร

- ดาเนินการเชิญผู้ปกครองประชุม
ชี้แจงการแก้ไขปัญหาการจราจร
-ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด ท า ร ะ บ บ
การจราจรให้ครู/เจ้าหน้าที่ รวมถึง
ผู้ปกครอง และนักเรียนในการแก้ไข
ปัญหาการจราจร
- ปรับปรุง และพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพของโรงเรี ย นเพื่ อ ให้ ไ ด้
ความสะดวกมากขึ้น
- ด า เ นิ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ค รู /
เจ้าหน้าที่ รวมถึงการประสานงาน
เจ้ า หน้า ที่ ต ารวจในท้ อ งที่ เข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม เพื่ อ วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ข
ปัญหาการจราจรอย่างต่อเนื่อง
- แจ้ ง กิ จ กรรมของโรงเรี ย นแก่
เจ้าหน้าที่ตารวจล่วงหน้า
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- กวดขัน ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย
กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด
- ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับ
โรงเรียนในกรณีมีการจัดกิจกรรม หรือ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น ด้ า นความปลอดภั ย ของ
นักเรียน
- ให้ความส าคัญ ในการจัด การจราจร
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
- เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องโรงเรี ยน และสามารถ
ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
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2.3 รูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณตลาดสดในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล

รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณตลาดสดในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
ผู้ใช้บริการ

ผู้บริหาร ผู้ประกอบการตลาด

รถสาธารณะ

เทศกิจ

- ปฏิบั ติตามกฎ และระเบี ย บของ
รวมถึงกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- มีวินัยด้านการจราจร
- จอดรถในบริเวณที่ตลาดสดสารอง
ที่จอดรถไว้
- ไม่ จ อดรถขวางการจราจรทั้ ง
ภายในตลาด และภายนอกตลาด
- เลือกการเดินทางโดยรถสาธารณะ
แทนการใช้รถส่วนตัว

- จั ดสถานที่จ อดรถให้เพีย งพอกับ
จานวนผู้มาใช้บริการหากที่จอดรถ
ไม่เพี ย งพอต้อ งจั ดหาเพิ่ มเติมและ
จัดหารถรับ-ส่งไว้บริการ
- จั ด สถานที่ จ อดรถของรถขนส่ ง
สินค้า ในบริเวณด้า นในตลาด และ
ต้องกาหนดระยะเวลาในการขนถ่าย
สินค้าของผู้ค้า
- จั ด ระเบี ย บการจราจรโดยการมี
ป้ า ยสัญ ลั ก ษณ์เส้ นทางการเดินรถ
หรื อ ป้ า ยสั ญ ญาณจราจรอื่ น ๆ ที่
จ าเป็ น เพื่ อ ความสะดวกด้ า น
การจราจร
- จั ด เจ้ า หน้ า ที่ อ บรมให้ เ ป็ น อาสา
จราจรเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
เจ้าหน้าที่ตารวจ

- บริการรับ-ส่งผู้โดยสารในบริเวณที่
ตลาดสดจัดที่จอดรถไว้
- สร้างจิตสานึกให้แก่ผู้โดยสารโดย
การปฏิบัติตามกฎ และระเบียบของ
ทางตลาดสด และกฎหมายจราจร
ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างเคร่งครัด
- ไม่ จ อดรถรั บ -ส่ ง ผู้ โ ดยสารใน
ช่องทางที่กีดขวางการจราจร
- รับ-ส่งผู้โดยสารตรงป้ายรถประจา
ทาง และไม่ จ อดแช่ หรื อ คอ ย
ผู้โดยสาร

- ควบคุมดูแ ล ผู้ค้า ไม่ให้ ตั้งร้า นค้า
แผงลอย ตั้งร้านล้น หรือล้าบริเวณ
ทางเดิน และพื้นผิวการจราจร
- ประสานความร่วมมือในการแก้ไข
ปั ญ หาจราจรบริ เ วณตลาดสดกั บ
เจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่อย่างต่อเนื่อง
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- กวดขัน ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย
กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด
- ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับ
ตลาดสดในกรณีมีการจัดกิจกรรม และ
ให้การประสานงานอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความส าคัญ ในการจัด การจราจร
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
- เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องตลาดสด และสามารถ
ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ตลาดสด ได้
อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ต ล อ ด จ น ติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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3. ข้ อ เสนอแนะกลไกการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งตารวจและประชาชนในการแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรบริ เ วณ
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
จากผลการวิ จั ย ในเชิ งปริ ม าณ และการวิ จั ย ในเชิ งคุ ณ ภาพ ซึ่ ง ได้ จ ากการเก็ บ แบบสอบถามและการประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นั้น คณะผู้วิจัยได้รวบรวมแนวทางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหา
จราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และตลาดสด ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาลโดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ข้อเสนอแนะของห้างสรรพสินค้า
(1) ขอให้พิจารณาการทาฟุตบาททางเข้า-ออก และจุดกลับรถให้ลาดเป็นลักษณะมนเพื่อสามารถให้รถ
ที่ต้องการเข้า-ออกห้างสรรพสินค้าได้ตีวงเลี้ยวได้แคบขึ้น
(2) การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับปัญหาหาบเร่แผงลอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า
(3) การจัดอาสาจราจรโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติหน้าที่จราจรกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจ ณ
สถานีตารวจในท้องที่อย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมกันจัดการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้อาสาจราจรมีการแต่งกายที่
ชัดเจน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าและร่วมมือแก้ไขปัญหาจราจรกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
(4) ปรับเปลี่ยนจุดจอดรถจากเดิมจากการจอดรถแนวตรง เป็นการจอดรถแนวเฉียงแทน เพื่อลดเวลาใน
การเข้าจอดได้
(5)ติ ด ตั้ งกล้ อ งวงจรปิ ด บริ เ วณทางเข้ า -ออกห้ า งสรรพสิ น ค้ า ลานจอดรถ และประตู ท างเชื่ อ มเข้ า
ห้างสรรพสินค้าทุกชั้น เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
(6) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารของห้างสรรพสินค้าในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
(7) ควบคุม และจัดการระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโดยการบังคับใช้
กฎหมาย และประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดูแลและจัดการการจราจรบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
(8) การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าใช้สะพานลอย และป้ายรถประจา
ทางอย่างจริงจัง
2) ข้อเสนอแนะของโรงเรียน
(1) การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ภายในกรุงเทพมหานคร ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในการจราจรช่วง
เร่งด่วน เพื่อลดการเกิดปัญหาของการจราจร
(2) เลือกการเดินทางมาโรงเรียนด้วยการใช้บริการรถโรงเรียน หรือการใช้รถขนส่งสาธารณะ แทนการใช้
รถส่วนตัวของผู้ปกครอง
(3) ให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน และผู้ปกครอง
(4) การมีจิตสานึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจราจร
(5) การประสานงานกับสถานีตารวจในท้องที่อย่างต่อเนื่อง
2) ข้อเสนอแนะของตลาดสด
(1) การปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางการเดินทางรถบริเวณโดยรอบตลาดสดอย่างต่อเนื่อง
(2) การประสานงานควบคุมสัญญาณไฟจราจรบริเวณใกล้เคียงตลาดสดในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง
(3) การประสานงานของผู้บริหาร ผู้ประกอบการตลาดสด กับเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่โดยลงพื้นที่เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
(4) การมีจิตสานึกของประชาชนที่มาใช้บริการตลาดสด
(5) การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งภาครัฐ - เอกชน -ประชาชน อย่างจริงจัง และระยะยาว
(6) กวดขัน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับรถสาธารณะบริเวณหน้าตลาดสด
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(7) การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณรอบ ๆ ตลาดสดอย่างจริงจัง
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ผู้มีอานาจควรออกกฎหมายเพื่อกาหนดให้ผู้ ประกอบการ business private sector จะต้องแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการสนับสนุนกิจการด้านการอานวยการ แก้ไข สนับสนุน งานด้านจราจรให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ซึ่งหมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถาน
ประกอบการห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และ โรงเรียน ซึ่งคือการดาเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดย
รับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีระดับของความรับผิดชอบดังนี้
ระดับ 1 Mandatory Level: ข้อกาหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น
ระดับ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจคานึงถึงความสามารถในการ
อยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกาไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กาไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม
ระดับ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกาไรแก่ผู้ถือ
หุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบ
ข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ
ระดับ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ หมายถึง การดาเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทางของ
CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ตลาดสด หรือโรงเรียนโดยเฉพาะ
โรงเรียนเอกชนต้องดาเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดาเนินการในระดับต่อไปให้ขึ้นกับความพร้อมของ
แต่ละองค์กร โดยหลักสาคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และ
ขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคมด้วย
(2) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร เช่น พรบ.จราจรทางบก พรบ.ขนส่งทางบก ที่ล้าสมัย
และไม่สามารถบังคับใช้ได้เต็มที่ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมากขึ้น
(3) ควรกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการนารถบรรทุกมาวิ่งในเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครอย่าง
เคร่งครัด ควรมีการกาหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนและมีมาตรการที่เข้มข้นในการปฏิบัติ เนื่องจากในปัจจุบันยังมีการนารถบรรทุก
เข้ามาวิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ในช่วงเวลาห้ามหรือเวลาเร่งด่วนโดยไม่มีการเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนติดขัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดต่อกับเขตการขนส่งเช่น ถนนในท่าเรือคลองเตย ถนนราง
รถไฟเก่า ถนนสรรพาวุธ ถนนการท่าเรือ ถนนสุนทรโกษาบริเวณห้าแยก ณ ระนอง ถนนพระราม 3 สะพานภูมิพล 1 และ 2
เป็นต้น
(4) การทาข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับสานักงานตารวจแห่งชาติ (MOU) ในการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาจราจรนั้นจะต้องมีการปรับปรุงและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้เกิดการตื่นตัว
และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจและประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตพื้นที่ อื่น
ๆ เพราะมิติต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่อาจไม่เหมือนกัน ทาให้ได้รูปแบบ และวิธีการอื่นๆ ที่ทามาใช้ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหา
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจราจรมากยิ่งขึ้น เพาะแนวทางการปฏิบัติงานควรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่าเสมอ และ
พัฒนาขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่ จะต้องพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ให้เท่าเทียมและก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไขปัญหา และนามาทดลองปฏิบัติอย่ าง
จริงจัง หากมีจุดบกพร่อง ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพกาลังพลทีพ่ กิ ารในราชการสนาม
ของกองทัพบกเพือ่ การประกอบอาชีพที่เหมาะสม
The Guideline in Competency Development of Disabled Personnel
of Royal Thai Army for Appropriate Careers
ภคพร กุลจิรันธร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
bhakaporn@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการของกาลังพลและ ได้แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพกาลังพลในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน มีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กาลังพลที่ปลด
พิการจากราชการสนามของกองทัพบก จานวน 400 คน และ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 6 คน ได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เจ้ากรมสวั สดิ การทหารบก ประธานหอการค้ าจั งหวั ด 4 จั งหวัด คื อ จัง หวั ดลพบุ รี จั งหวัด นครราชสี มา จั งหวั ด
พิษณุโลก และจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าไคว์แสควร์ และการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุต่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.75 มีระดับการศึกษาต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 คิดเป็นร้อยละ 43 มีความพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว คิดเป็นร้อยละ 60.50 เป็นทหารพราน คิดเป็นร้อยละ
46.00 มีตาแหน่ง ต่ ากว่า ผบ. ร้อย คิ ดเป็นร้ อยละ 93.25 ประเภทอาชีพ ที่เหมาะสมกั บความพิการของกาลังพล ได้แก่ 1.
อาชีพช่ างตัดผม ช่างเสริมสวย ช่ างตัด เย็บ 2. ช่างซ่อมอุ ปกรณ์ สื่อสาร 3. งานเย็บหนัง 4. งานเชื่อมโลหะ 5. งานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 6. งานพิมพ์เอกสาร 7. งานรับโทรศัพท์ Call Center ข้อเสนอแนะได้แก่ การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กาลังพลเพื่อให้ประกอบอาชีพ จานวน 9 หลักสูตร โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด คือ หลักสูตรช่างตัดผม
หลักสูตรช่างเสริมสวย หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ช่างเย็บหนั งช่างเชื่อมโลหะช่าง
อิเ ล็กทรอนิ กส์ ง านพิ มพ์ เ อกสาร งานรับ โทรศั พท์ Call Center ข้อเสนอแนะในการวิ จัย ครั้ง ต่ อไป ควรเป็ นการวิ จัยเชิ ง
ปฏิบัติการ ในการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะได้จัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติการต่อไป
คาสาคัญ: อาชีพตามประเภทความพิการ การฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ
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Abstract
This research had objectives to examine the appropriate careers for disabled personnel in Royal
Thai Army, and guideline to their ability to the occupation. The research was a mixedresearch. Samples
were discharged personnel with disability for field service of 400 people and 6 key informants, including
the Director General of the Department of Skill Development,Army Welfare Department Directorate,
Provincial President of the Chamber fromLopburi, NakhonRatchasima, Phitsanulok andNakorn Si
Thammarat.. The data were analyzed by percentage, mean, chi square and content analysis The findings
were: the samples are under 25 years old for 45.75 percent,lower than M6 education for 43 percent, had
physical disability and mobility for 60.50 percent, worked as rangers for 46.00 percent, work position lower
than captain for 93.25 percent.Appropriate careersfor disabled personnel were 1. Job barber beautician
tailor 2. mechanic. 3 communications equipment.Sewing leather welding 4. 5. 6. Electronic Printing
7.Telephone Call Center. Recommendations were: The program to develop personnel to work with the
course of nine provincial centers, skill development course is barber, Beautician, tailor courses, IT
communications and computer technician, stitched leather, welder, Electronics technician, Printing
documents and Telephone Call Center course. Suggestions for further research should be conducted In
various professional action research to develop a guide to full action.
Keywords: Career for the Disabled, Career Training, Competency Development

435

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

บทนา
ปัจจุบันกองทัพบกมีกาลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ จานวน 45,948 คน (กรมสารบรรณกองทัพบก, 2558) และ
กาลังพลที่พิการจากราชการสนามที่ยังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จานวน
และ โรงพยาบาลทหารทั่วประเทศเป็นจานวน 1,452 คน (กรมแพทย์ทหารบก,2558) ซึ่งรัฐบาลและกองทัพได้ให้ความสาคัญ
ในด้านสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกาลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ โดยให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวง
แรงงานจัดโครงการฝึกอาชีพ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,2557) สาหรับทหารพิการทางการเคลื่อนไหว โดยเป็นหลักสูตรอบรม
ให้ทหารพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเริ่มที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า ในหลักสูตรการออกแบบและเพ้นท์ภาพบนเสื้อยืด มีทหาร
เข้ารับการฝึก 20 คน ใช้เวลาฝึกระยะสั้น 6 ชม. เนื่องจากยังเป็นผู้ปุวย โครงการนี้เป็นการช่วยเยียวยาทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่
แนวชายแดนแล้วได้รับบาดเจ็บกลายเป็ นผู้พิการ ซึ่งปัจจุบันมีมากขึ้น จากสถิติของ รพ.พระมงกุฎเกล้า ในปี 2556 มียอด
ผู้ปุวยเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรได้รับบาดเจ็บและพิการ 205 คน พลทหารกองประจาการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
บาดเจ็บและพิการ 150 คน ทหารเหล่ านี้เป็ นผู้เสี ยสละ จึง ควรได้รับการสรรเสริญดู แ ลให้กลับเข้าสัง คมอย่ างมีศั กดิ์ศ รี
พึ่งตนเอง โดยเฉพาะทหารพราน หรือทหารอาสา ที่ปลดประจาการและกลับไปอยู่บ้าน ต้องมีอาชีพที่ยั่งยืนเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว และสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้พยายามศึกษาแนวทางการช่วยเหลือฝึกอาชีพโดยไปสารวจความพร้อม ของทหาร
ที่บาดเจ็บและพิ การทั่วประเทศ ว่าเหมาะสมกับงานชนิดไหน แต่กลับไปพบเรื่องน่าสะเทือนใจ โดยพบว่าครอบครัวทหาร
เหล่านั้น มีลูกพิการ และเป็นออทิสติก กว่า 700 คน จึงต้องรีบยื่นมือช่วยเหลือ หาอาชีพที่เหมาะสม โดยได้พาออกไปศึกษาดู
งานช่างเชื่อม ช่างไฟฟูา งานเย็บจักรอุตสาหกรรม แต่การฝึกอาชีพต้องทาไปพร้อมการทากายภาพบาบัด จึงมาลงตัวที่การฝึก
ออกแบบและเพ้นท์ภาพบนเสื้อยืด ซึ่งใช้ต้นทุนต่า สามารถนาออกจาหน่ายหารายได้ ขณะยังพักฟื้นรักษาตัว นอกจากนี้ยัง
สามารถช่วยครอบครัวทหารที่มีพิการซ้าซ้อน ด้วยการนา พ่อ แม่ ลูก มาเข้ารับการฝึกร่วมกันได้ ทาให้ครอบครัวใกล้ชิดกัน
มากขึ้น และจะทาให้ยั่งยืนขึ้น โดยการต่อยอด หาตลาด หาที่จาหน่าย อาจจะเป็นบนสถานีรถไฟฟูาบีทีเอส จะมีหนังสือไปถึง
ท่าอากาศยานในประเทศ ขอให้มีบูธจาหน่ายสินค้าคนพิการ ที่เป็นทั้งพลเรือนและทหาร
ดังนั้นการขับเคลื่อนให้ผู้พิการเป็นพลังของสังคมได้นั้น น่าจะต้องทาให้ความเชื่อของคนในสังคมเปลี่ยนก่อน ให้มี
ทัศนคติต่อผู้ พิการในทางสร้ างสรรค์ และมี ศักยภาพเช่นเดี ยวกับ คนทั่วไป การส่ งเสริ มให้ ผู้พิการมีงานทาจึงเป็ นสิ่งที่ สร้าง
ประโยชน์อย่างมาก แต่สังคมไทยยังมองข้ามความสาคัญในเรื่องนี้ โดยมักให้ความช่วยเหลือผู้ พิการในด้านวัตถุ ความบันเทิงชั่ว
ครั้งชั่วคราว หรือช่วยเหลือด้วยการทาบุญทากุศล ซึ่งไม่น่าจะใช่บทสรุปที่ถูกต้องสาหรับการช่วยเหลือผู้พิการอย่างแท้จริง และ
จากข้อมูลเบื้องต้ นพบว่าจานวนกาลังพลที่ปลดพิ การมีจานวนมาก ซึ่ งกาลังพลเหล่านี้ เป็ นหลักในการหารายได้ ของครอบครั ว
ถึงแม้ว่ากองทัพบกจะมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นให้กาลังพลเหล่านี้แต่ยังไม่เพียงพอกับการดารงชีวิต ประกอบการกาลังพลเหล่านี้สูญเสีย
การเคารพตัวเอง และ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรีในฐานะเสาหลักของครอบครัวดังเดิม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพกาลังพลที่พิการในราชการสนามของกองทัพบกเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของกองทัพบกสาหรับกาลังพลที่พิการจากราชการสนาม(กรมกาลังพลทหารบก,2555) ใน
การรับสิทธิของข้าราชการทหารในการปฏิบัติราชการสนามนั้นมีเงินชดเชย และสวัสดิการหลายประเภทได้แก่ เงินทดแทนตาม
ประเภททุพพลภาพตั้งแต่ 1-30เท่าของเงินเดือน เป็นผู้มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณเพื่อประโยชน์ในการรับเงินบานาญ
ได้รับการปูนบาเหน็จพิเศษจากการสู้รบ ได้รับเงินสินไหม ภัยทดแทนสงครามสิทธิในบานาญพิเศษ และสิทธิในบาเหน็จตก
ทอด รวมถึงการมีสิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกล้าหาญต่าง ๆ
มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการได้กาหนด มาตรฐานไว้ 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติความ
มั่นคงในชีวิต ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก
และสถานที่ ส าธารณะ และด้ านการคุ้ มครองความปลอดภั ย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิ น 2)มิติ ด้ านการศึ กษาของคนพิ การ
ประกอบด้วย3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการศึกษาและฝึกอบรม ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจาวัน ด้านการฝึกทักษะการดารงชีวิต 3) มิติด้านเศรษฐกิจ อาชีพ การงานและรายได้ ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ด้านการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ด้านการฝึกทักษะอาชีพ ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ด้านการได้รับคาแนะนาด้านการประกอบอาชีพ 4)มิติด้านสังคม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ด้าน
การพัฒนาศักยภาพทางสังคมด้านการมีส่วนร่วม ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านกีฬาและนันทนาการคนพิการ 5)
มิติด้านการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิทางสังคม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ด้านสวัสดิการคนพิการ ด้านสวัสดิการ
สาหรับคนพิการระดับรุนแรง ด้านสวัสดิการสาหรับคนพิการไร้ผู้อุปการะ ด้าน สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
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คุณภาพชีวิต หมายถึง การดารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย์ ตามสภาพความจาเป็นพื้นฐานในสังคม ซึ่ง
สนองต่อสิ่งที่ต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและความคิดอย่างเพียงพอ จนก่อให้เกิดความสุขตลอดทั้งการมี
สุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นสิ่งสาคัญและเป็นจุดหมายปลายทางของบุคคล ชุมชนและประเทศชาติโดย
ส่วนรวมประเทศใดหากประชากรในชาติโดยส่วนรวมด้อยคุณภาพ แม้ว่าประเทศนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงใด ก็ไม่
อาจทาให้ประเทศชาตินั้นเจริญและพัฒนาให้ทันหรือเท่าเทียมกับประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพได้ คุณภาพของประชากร
จึงเป็นปัจจั ยที่สาคัญและชี้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใดจะเจริญก้าวหน้ากว่า อี กประเทศ โดยมี ดัช นี
คุณภาพชีวิตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย 11 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้าน
การศึกษา 3) ด้านที่อยู่อาศัย 4) ด้านสิ่งแวดล้อม 5) ด้านรายได้ 6) ด้านการทางาน 7) ด้านจริยธรรม 8) ด้านครอบครัว9) ด้าน
ความปลอดภัย 10) ด้านการคมนาคมและการสื่อสารและ 11) ด้านการมีส่วนร่วมซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้จะเน้นศึกษาเฉพาะด้าน
สุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านรายได้
การพัฒนาการทางอาชีพเป็นกระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจและบุคลิกภาพ
แบ่งได้เป็น 6 ลักษณะตามความสนใจอาชีพประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ งานช่างฝีมือและกลางแจ้ง งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค
งานบริการการศึกษาและสังคม งานสานักงานและเสมียน งานจัดการและค้าขาย งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรมบุคลิกภาพ
แต่ละลักษณะเป็นผลจากการปะทะสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ กับแรงผลักดันส่วนบุคคล และกาหนดเป็นพฤติกรรมของ
บุคคลโดยบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมบุคคลก็จะทาให้เราทราบถึง ผลที่จะ
ติดตามมาด้วย ซึ่งได้แก่การเลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความสาเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษา
และสังคม
หลักสูตรการฝึกอาชีพผู้พิการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูน ย์ฟื้น ฟูอาชีพคนพิการ ได้แก่วิชาชีพช่างตัดเย็บ
เสื้อผ้า ( หลักสูตร 1 ปี ) วิชาชีพช่างเย็บหนัง ( หลักสูตร 1 ปี )วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก (
หลักสูตร 1 ปี ) วิชาชีพช่างซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ (หลักสูตร 1ปี) วิชาชีพเสริมสวย ( หลักสูตร 6 เดือน )วิชาชีพเสมียนพนักงาน
พิมพ์ดีด (หลักสูตร 6 เดือน) วิชาชีพการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ( หลักสูตร 6 เดือน ) วิชาชีพการใช้จักรอุตสาหกรรม ( 3
เดือน ) วิชาชีพนวดแผนโบราณ ( 6 เดือน )ซึ่งผู้พิการที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพนั้นต้องเป็นผู้พิการอายุระหว่าง 14-40 ปี
และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งหากเป็นการฝึกวิชาชีพเฉพาะเช่น ช่างทางวิศวกรรมต่าง ๆ หรือ คอมพิวเตอร์นั้น ผู้สมัคร
ต้องมีความรู้พื้นฐานตามที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นสรุปได้ว่าคนพิการจะได้รับสวัสดิการจากรัฐนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนคนพิการ การขอรับสิทธิ
ของคนพิการและการใช้สิทธิของคนคนพิการจะประสบความสาเร็จในชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ ต้องอาศัย
ความร่วมมือ ความช่วยเหลือที่ถูกวิธีหลายด้าน เช่น ครอบครัวต้องมีความเข้าใจ ต้องให้การศึกษา หน่วยงานของรัฐ ช่วยเหลือ
ให้มีโอกาสใช้ศักยภาพ เช่น จัดให้มีสถาบันรับรองแรงงานของคนพิการ หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสรับคนพิการทางาน รวมถึง
องค์ กรเอกชนด้วย และชุ มชนควรมี ความเอื้ออาทรต่อคนพิ การของชุ มชน คนพิการส่ วนใหญ่ต้องการทางานเพื่ อให้สั งคม
ตระหนัก รับรู้และยอมรับในตัวคนพิการ และเห็นว่ามีศักยภาพเท่าเทียมกับคนทั่วไป ในขณะที่คนพิการบางส่วนยังขาดความ
พร้อมและทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการทางานในตลาดแรงงานเปิด และความยากลาบากในการเดินทางไปทางาน ในส่วนของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีเจตคติต่อเชิงบวกต่อคนพิการ แต่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเรื่องคนพิการ รวมทั้งความพร้อมใน
การจัดเครื่องอุปกรณ์สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน
งานวิจัยสาหรับกาลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสรุปว่าสาหรับกาลังพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามภาคใต้ส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับการประเมินติดตาม คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ภายหลั งจากประสบเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานของ
ภาครัฐ ขาดการปรุงปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทาให้การเยี่ยม ติดตามเป็นไปได้อย่างลาบากโดยเฉพาะพลทหารที่ไม่ได้รับการ
รับรองหรือจดทะเบียนเป็นผู้พิการ และการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ซึ่งทหารผู้รักชาติและได้ รับผลกระทบจาก
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เหตุการณ์ความไม่สงบจนร่างกายต้องบาดเจ็บและพิการเหล่านี้ควรได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เท่าเทียม และยั่งยืน
โดยควรได้รับการดูแลทั้งในเรื่องสุขภาพกาย ใจ ส่งเสริมให้พวกเขาได้ยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยการพึ่งพาตนเอง สามารถดูแล
ตนเองและประกอบอาชีพที่เหมาะสมได้ โดยควรกระตุ้นให้สังคมหรือชุมชนซึ่งทหารที่ได้รับผลกระทบพักรักษาตัวอยู่เกิดความ
ภูมิใจในเพื่อนบ้านของตนเอง จนสามารถดูแลให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาควรมี
ระบบส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและพิการเพื่อให้ทหารเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเมื่อกลับไปยังภูมิลาเนาของตัวเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประเภทอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทของกาลังพล
2. เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพกาลังพลในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Research Method)โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
กาลังพลที่ปลดพิการหรือทุพพลภาพจากราชการสนามของกองทัพบก จานวน 400 ตัวอย่าง โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการของ Taro Yamane (1973) จากประชากร45,948 คน (กรมการกาลังพลทหารบก,2558) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภู มิจาก 4 กองทั พ ภาค และ ผู้ ให้ ข้ อมูล ส าคัญ ในด้านนโยบาย จานวน 6 คน ได้ แ ก่ อธิ บ ดี กรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน
ประธานเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก หอการค้าจังหวัดลพบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประธานหอการค้าจังหวัด
พิษณุโลก ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล :
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ ระดับการศึกษา ประเภทความพิการ ชั้น
ยศและ ตาแหน่ง ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความเห็นในด้านอาชีพที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพความถนัดส่วนบุคคล
สถานะทางเศรษฐกิจ และความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่ง ผู้วิจัย ได้ใ ช้มาตราวัด แบบประเมินค่า (Rating Scale)การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย จะดาเนินการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการที่ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไข
ปรับปรุงแล้วไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพ การฝึกอบรมและแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มอุปทาน (เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) และ กลุ่มอุปสงค์
(ประธานหอการค้ าจั ง หวัด ลพบุ รี ประธานหอการค้าจั ง หวั ดนครราชสี มา ประธานหอการค้ า จั ง หวั ด พิษณุ โ ลก ประธาน
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา)
โดยมีป ระเด็ นส าหรับ กลุ่มอุป ทานได้แ ก่ นโยบายเกี่ย วกั บสวัส ดิการของกาลัง พลปลดพิ การหรื อทุ พพลภาพของ
กองทัพบก นโยบายการฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของกาลังพล ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของกาลังพลพิการ
ประเด็นส าหรับ กลุ่ มอุ ป สงค์ไ ด้ แ ก่ ประเภทของงานจานวนของงานและคุณสมบั ติข องพนักงานที่ อุต สาหกรรม
ต้องการและ ปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย จึงได้ดาเนินการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูล
ปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ตามแนวประเด็นคาถาม (Interview
guideโดยใช้วิธีนั่งคุยกันตัวต่อตัว และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ทบทวนข้อมูลที่รวบรวมจาก
เอกสารต่างๆและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือ บทความ รายงานการวิจัยกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ การ
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พัฒนาอาชีพสาหรับคนพิการ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการกาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยและ
อ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล: ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ทดสอบสมมติฐานด้วย ค่าไคว์แสควร์
และข้อมูลเชิงคุณภาพได้วิเคราะห์ด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ประเด็น โดยใช้การวิเคราะห์แบบสามเส้าจาก
ข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.75 มีระดับการศึกษาต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิด
มีย ศ ทหารพราน คิ ด เป็ นร้อยละ 46.00 มี
เป็นร้อยละ 43 มีความพิการทางร่างกายและการ คิดเป็นร้อยละ 60.50
ตาแหน่ง ต่ากว่า ผบ. ร้อย คิดเป็นร้อยละ 93.25
กลุ่มตัวอย่างมีความถนัดในด้านต่าง ๆ ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์พิมพ์งานเฉลี่ยระดับปานกลาง (
=3.015) คิดเป็นร้อยละ 41.50 ความสามารถในการตัดผมเฉลี่ยระดับน้อย ( =2.420) คิดเป็นร้อยละ 31.75 ความสามารถ
ในการตัดเย็บเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( =1.960) คิดเป็นร้อยละ 46.00 ความสามารถในงานช่างไฟฟูาเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (
=3.535) คิดเป็นร้อยละ 46.00 ความสามารถในงานช่างไม้และทาเฟอร์นิเจอร์เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.805) คิดเป็น
ร้อยละ 41.25 ความสามารถในงานเชื่อมโลหะเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.175) คิดเป็นร้อยละ 23.00 ความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู หรือ ภาษาพม่า เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( =2.195) คิดเป็นร้อย
ละ 33.50
สถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่างในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ มีรายได้เพียงพอในการดารงชี วิตตามที่เลือกอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.083) คิดเป็นร้อยละ 23.25 ความสามารถหาเงินมาลงทุนเพื่อทาอาชีพอิสระที่ต้องการได้ของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.010) คิดเป็นร้อยละ 22.00 ความสามารถด้านครอบครัวมีรายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้ที่จะ
ช่วยเหลือการใช้จ่ายของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.230) คิดเป็นร้อยละ 24.25
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านอายุ
อายุ

จานวน

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

ต่ากว่า 25 ปี

183

45.75

45.75

ระหว่าง 25 – 45 ปี

129

32.25

78.00

88

22.00

100.00

400

100.00

ตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป
รวม

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน

ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

172

43.00

43.00

123

30.75

73.75

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวช. , ปวส.)

87

21.75

95.50

ปริญญาตรีขึ้นไป

18

4.50

100.00

รวม

400
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้านประเภทความพิการ
ประเภทความพิการ
พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

จานวน
242

ร้อยละ
60.50

ร้อยละสะสม
60.50

พิการทางการมองเห็น

61

15.25

75.75

พิการทางการได้ยิน

49

12.25

88.00

พิการทางร่างกาย/การเคลื่อนไหวและการมองเห็น

36

9.00

97.00

พิการทางร่างกาย/การเคลื่อนไหวและ การได้ยิน

12

3.00

100.00

รวม

400

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้านยศ
ยศ
ทหารพราน

จานวน

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

184

46.00

พลทหาร

91

22.75

68.75

สิบตรี/สิบโท/สิบเอก

57

14.25

83.00

จ่าสิบตรี/จ่าสิบโท/จ่าสิบเอก/จ่าพิเศษ

41

10.25

93.25

ร้อยตรี/ร้อยโท/ร้อยเอก

24

6.00

99.25

3

0.75

100.00

พันตรี ขึ้นไป
รวม

46.00

400

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้านตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ต่ากว่า ผบ. ร้อย

จานวน

ร้อยละ

ร้อยละสะสม
93.25
93.25

373

ผบ. ร้อย

13

3.25

96.50

สูงกว่า ผบ. ร้อย

14

3.50

100.00

รวม

400
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของความเห็นของกาลังพลในด้านการประกอบอาชีพที่เหมาะสมของกาลังพลที่พิการในราชการ
สนาม ด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
น้อย

สถานะทางเศรษฐกิจ

ที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก

รวม

เฉลี่ย

ที่สุด

8.รายได้เพียงพอในการดารงชีวิตตามที่
เลือก

73
67
93
88
79
400
3.083
(18.25) (16.75) (23.25) (22.00) (19.75) (100.00)

9.สามารถหาเงินมาลงทุนเพื่อทาอาชีพ
อิสระที่ต้องการได้

79
74
88
82
77
400
(19.75) (18.50) (22.00) (20.50) (19.25) (100.0)

10.ครอบครัวมีรายได้อื่นนอกเหนือจาก
รายได้ที่จะช่วยเหลือการใช้จ่ายของ
ครอบครัว

61
64
94
84
97
400
3.230
(15.25) (16.00) (23.50) (21.00) (24.25) (100.00)

3.010

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของความเห็นของกาลังพลในด้านการประกอบอาชีพที่เหมาะสมของกาลังพลที่พิการในราชการ
สนาม ด้านความถนัดส่วนบุคคล

ความถนัดส่วนบุคคล

น้อย

ปาน

น้อย

ที่สุด
1.ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งาน

มาก

กลาง

มาก

รวม

ค่าเฉลี่
ย

ที่สุด

68
(17.00)

41
(10.25)

166
(41.50)

67
(16.75)

58
(14.50)

127
(31.75)
184
3.ความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้า
(46.00)
33
4.ความสามารถในงานช่างไฟฟูา
(8.25)
5.ความสามารถในงานช่างไม้ , ทา 9
เฟอร์นิเจอร์
(2.25)
63
6.ความสามารถในงานเชื่อมโลหะ
(15.75)
7.ความสามารถในการใช้
122
ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษ
(30.50)
ภาษามลายู หรือ ภาษาพม่า

93
(23.25
112
(28.00)
26
(6.50)
27
(6.75)
71
(17.75)

93
(23.25)
53
(13.25)
96
(24.00)
98
(24.50)
91
(22.75)

59
(14.75)
38
(9.50)
184
(46.00)
165
(41.25)
83
(20.75)

28
(7.00)
13
(3.25)
61
(15.25)
101
(25.25)
92
(23.00)

400
2.420
(100.00)
400
1.960
(100.00)
400
3.535
(100.00)
400
3.805
(100.00
400
3.175
(100.00)

134
(33.50)

99
(24.75)

34
8.50)

11
(2.75)

400
(100.00)

2. ความสามารถในการตัดผม
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สรุปผลการวิจัย
ข้อสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1เพื่อให้ได้ประเภทอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทของกาลัง
พล มีข้อสรุปดังนี้
1. อาชีพช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
ในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา โดยที่การฝึกอบรมอาชีพ 3 ประเภท
นี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน และใช้เงินลงทุนในการสร้างธุรกิจใหม่จานวนไม่มาก อีกทั้งสามารถประกอบกิจการ
ในชุมชน หรือ ในหน่วยทหารได้
อาชีพ ช่างตัดผม ช่ างเสริมสวย ช่างตัด เย็บ เสื้อผ้า มีความเหมาะสมกับกาลัง พลที่ มีความพิ ก ารด้านร่างกาย/การ
เคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลังพลที่มีความพิการทางการได้ยิน
2. ช่างซ่ อมอุป กรณ์สื่ อสารและคอมพิว เตอร์ เหมาะสมกั บกาลั งพลที่ พิการทางร่ างกายและการเคลื่ อนไหวใน
ส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมีพื้นฐานในด้านงานไฟฟู า
อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่การฝึกอบรมอาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน และใช้เงินลงทุนในการสร้างธุรกิจ
ใหม่จานวนไม่มาก อีกทั้งสามารถประกอบกิจการในชุมชนได้
ช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
ของขา และ/หรือ กาลังพลที่มีความพิการทางการได้ยิน
3. งานเย็บหนังเหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมี
ความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา โดยที่การฝึกอบรมอาชีพ 3 ประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6
เดือน และเป็นงานที่สถานประกอบการต้องการเป็นอันมากใน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และ งานเครื่องแต่งกาย และรองเท้า
งานเย็บหนัง มีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลัง พลที่มี
ความพิการทางการได้ยิน
4. งานเชื่อมโลหะเหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมี
ความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมีพื้นฐานในด้านงานไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่การฝึกอบรม
อาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือนและเป็นงานที่สถานประกอบการต้องการเป็นอันมากในธุรกิจก่อสร้าง
และอุตสาหกรรมเหล็ก
งานเชื่อมโลหะมีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลังพลที่
มีความพิการทางการได้ยิน
5. งานช่างอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา)
และมีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมีพื้นฐานในด้านงานไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์โดยที่การ
ฝึกอบรมอาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือนและเป็นงานที่สถานประกอบการต้องการเป็นอันมากในธุรกิจ
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมไฟฟูา
งานช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ
กาลังพลที่มีความพิการทางการได้ยิน
6. งานพิมพ์เอกสารเหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมี
ความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตาและควรมีพื้นฐานในด้านงานพิมพ์เอกสาร และควรมีความรู้ขั้นต่าใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยที่การฝึกอบรมอาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน งานพิมพ์เอกสารเป็นงานที่มี
ความต้องการมากในสถานประกอบการทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมบริการ
งานพิมพ์เอกสารมีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลังพล
ที่มีความพิการทางการได้ยิน
7. งานรั บโทรศั พท์ Call Centerเหมาะสมกับกาลังพลที่ พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของ
ร่างกาย (ขา) และมีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือและหากมีพื้นฐานในด้านภาษาต่างประเทศจะมีผลดีมากโดยที่
การฝึกอบรมอาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือนเป็นงานที่มีความต้องการมากในสถานประกอบการทุก
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมบริการและหน่วยงานของรัฐ
งานรับโทรศัพท์ Call Center มีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/
หรือ กาลังพลที่มีความพิการทางการมองเห็น
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สรุปและอภิปรายผล
มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ(2552) ได้กาหนด มาตรฐานเพื่อการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการไว้ 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติความมั่นคงในชีวิต ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
สุข ภาพ ด้ านที่ อยู่ อาศั ย ด้ านการเข้ าถึ ง สิ่ง อานวยความสะดวกและสถานที่ ส าธารณะ และด้านการคุ้ มครองความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) มิติด้านการศึกษาของคนพิการ ประกอบด้วย3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรม ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวัน ด้านการฝึกทักษะการดารงชีวิต 3) มิติ
ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ การงานและรายได้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ด้านการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
ด้านการฝึกทักษะอาชีพ ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ ด้านการได้รับคาแนะนาด้านการประกอบอาชีพ
4)มิติด้านสังคม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ด้านการพัฒนาศักยภาพทางสังคมด้านการมีส่วนร่วม ด้านการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ด้านกีฬาและนันทนาการคนพิการ 5)มิติด้านการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิทางสังคม ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ด้านสวัสดิการคนพิการ ด้านสวัสดิการสาหรับคนพิการระดับรุนแรง ด้านสวัสดิการสาหรับคนพิการไร้ผู้
อุปการะ ด้าน สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปอาชีพที่เหมาะสมสาหรับกาลังพลที่พิการทางร่างกาย
และมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ 7 อาชีพ/งาน ดังมีรายละเอียดการอภิปรายผล
ต่อไปนี้
1. อาชีพช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวใน
ส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา โดยที่การฝึกอบรมอาชีพ 3 ประเภทนี้
เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน และใช้เงินลงทุนในการสร้างธุรกิจใหม่จานวนไม่มากอีกทั้งสามารถประกอบกิจการใน
ชุมชน หรือ ในหน่วยทหารได้ อาชีพช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า มีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการ
ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลังพลที่ มีความพิการทางการได้ ยิน ทั้ง นี้สอดคล้องกับ งานวิ จัยของดร.
พิมพา ขจรธรรม (2550)คนพิการส่วนใหญ่ต้องการทางานเพื่อให้สังคมตระหนัก รับรู้และยอมรับในตัวคนพิการ และเห็นว่ามี
ศักยภาพเท่าเที ยมกั บคนทั่วไป ในขณะที่คนพิการบางส่ วนยั งขาดความพร้ อมและทั กษะต่าง ๆ ที่ จาเป็นต่ อการท างานใน
ตลาดแรงงานเปิด และอุปสรรคที่เด่นชัดที่สุดในการประกอบอาชีพของคนพิการ คือ ความยากลาบากในการเดินทางไปทางาน
เนื่องจากสิ่งกีดขวางด้านกายภาพและสถาปัตยกรรมในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งระบบการขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นปัญหา
เชิงโครงสร้างและต้องแก้ไขด้วยมาตรการด้านนโยบายที่ชัดเจนและจริงจังซึ่งการประกอบอาชีพอิสระ เป็นช่างตัดผม ช่างเสริม
สวย หรือช่างตัดเสื้อนั้นสามารถประกอบอาชีพในชุมชน หรือ ในที่พักของตนเองได้ ทาให้ลดความยากลาบากในการเดินทาง
ไปทางาน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของซูเปอร์ (Super,s Theory of Vocational) โดแนล อี. ซูเปอร์
(1997) ได้พัฒนาทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพโดยมีหลักการ ว่า บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ ความถนัด
ความสนใจและบุคลิกภาพขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว ความสามารถทางสติปัญญา บุคลิกลักษณะ และ
โอกาสที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลจะได้ รับ ตลอดจน การปรั บ ตัวในอาชี พ และพั ฒ นาการด้านอาชี พ จะทาได้ โ ดยการส่ ง เสริมให้ ไ ด้
พัฒนาการความสามารถให้เต็มที่และให้ได้รู้สภาพข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ย วกับ ลักษณะของตนเองและสิ่ง แวดล้อมส่ง เสริม ให้
เข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สานักงานสถิติแห่งชาติ (2549) ได้ศึกษาเรื่องสถานภาพของผู้
พิการไทย โดยนาข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างในระดับภาคของโครงการสารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ สาหรับผู้ที่มีงาน
ทาพบว่า ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อสารมีสัดส่ วนสูงกว่าผู้พิการลักษณะอื่นๆ คือร้อยละ 43.2 และ 1 ใน 3 ของพวกเขาก็
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม สถานภาพการทางาน พบว่าผู้พิการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวร้อยละ40.2ผู้ช่วยธุรกิจ
ครัวเรือนร้อยละ 29.4 และลูกจ้างร้อยละ 27.8 ผู้พิการที่เป็นลูกจ้างรัฐบาล/วิสาหกิจน้อยมากเพียงร้อยละ 1.1 ส่วนผู้พิการที่
เป็นนายจ้างมีเพียงร้อยละ 1.5 ผู้พิการชายส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ขณะที่ผู้พิการหญิงเป็นผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน
2. ช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์เหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกาย
และการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมี
พื้นฐานในด้านงานไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่การฝึกอบรมอาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน และใช้เงิน
ลงทุนในการสร้างธุรกิจใหม่จานวนไม่มาก อีกทั้งสามารถประกอบกิจการในชุมชนได้ ช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
มีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลังพลที่มีความพิการทางการได้
ยินทั้งนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยของดร. พิมพา ขจรธรรม (2550)ที่ว่า การดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
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ซึ่งมีจานวนคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ประกอบอา
ชีเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ปัญหาอุปสรรคที่ควรต้องปรับปรุงคือกฎระเบียบ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินให้
สอดคล้องกับลักษณะอาชีพอิสระของคนพิการ มีการติดตามประเมินผล และให้บริการเสริมเกี่ยวกับความรู้ด้านการตลาด
เทคนิคการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดังนี้ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคน
พิการ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี ได้แก่วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า วิชาชีพ
ช่างหัตถกรรมพื้นบ้าน
(ช่างถม)วิชาชีพเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย
วิชาชีพช่างวิทยุ
โทรทัศน์
และงานวิจัยของณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ (ม.ป.ป.) (2551) ได้เสนอแนวทางในการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการดังนี้ (1) การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์หมายถึงการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยปรับสภาพความพิการ ทางกายภาพจนสามารถ
ใช้ชีวิตได้พอสมควร (2) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา ให้โอกาสเด็กพิการได้เรียนในโรงเรียนตามปกติทั่วไป (3) การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางอาชีพ ให้คนพิการใช้อวัยวะที่ยังปกติมาฝึกฝนให้ทางานได้ โดยที่ครูฝึกเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญใน
เรื่องที่ตัวเองสอน และ (4) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ซึ่งสามารถทาได้ 2 ขั้นตอนคือ ตัวคนพิการจะต้องปรับตัวเองให้เข้า
กับสัง คมและสัง คมก็ค วรจะปรับ มุมมองตนเองเสียใหม่ เมื่อคนพิก ารได้ รับการฟื้น ฟูสมรรถภาพแล้วคนพิการก็สามารถ
ออกไปทางานได้ งานของคนพิการอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ การประกอบธุรกิจของตนเอง เช่น ค้าขาย การทางานใน
โรงงานอารักษ์ ซึ่งจะเหมาะกับคนพิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปข้างนอกสะดวก และการทางานในตลาดแรงงานทั่วไปซึ่ง
เป็นที่ใฝุฝันของคนพิการทุกคน
3. งานเย็บหนังเหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมี
ความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา โดยที่การฝึกอบรมอาชีพ 3 ประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6
เดือน และเป็นงานที่สถานประกอบการต้องการเป็นอัน มากใน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และ งานเครื่องแต่งกาย และรองเท้า งาน
เย็บหนัง มีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลังพลที่มีความพิการ
ทางการได้ยินสอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผู้วิจัยสรุปว่าหลักสูตรการฝึกอาชีพผู้พิการของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูน ย์ฟื้น ฟูอาชีพคนพิการ ได้แก่วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ( หลักสูตร 1 ปี ) วิชาชีพช่างเย็บ
หนัง ( หลักสูตร 1 ปี )ซึ่งผู้พิการที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพนั้นต้องเป็นผู้พิการอายุระหว่าง 14-40 ปี และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ซึ่งหากเป็นการฝึกวิชาชีพเฉพาะเช่น ช่างทางวิศวกรรมต่าง ๆ หรือ คอมพิวเตอร์นั้น ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร
4. งานเชื่อมโลหะเหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมี
ความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมีพื้นฐานในด้านงานไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่การฝึกอบรม
อาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือนและเป็นงานที่สถานประกอบการต้องการเป็นอันมากในธุรกิจก่อสร้าง
และอุตสาหกรรมเหล็ก
งานเชื่อมโลหะมีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลังพลที่มีความ
พิการทางการได้ยิ นสอดคล้องกั บหลักสูต รของกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน หลักสูต รการฝึกอาชีพ ผู้พิการของกรมพัฒ นาฝีมือ
แรงงาน และศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ได้แก่วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก ( หลักสูตร 1 ปี) วิชาชีพ
ช่างซ่ อมวิ ท ยุ -โทรทั ศน์ (หลักสู ต ร 1ปี ) วิ ช าชี พ การใช้ ไ มโครคอมพิ วเตอร์ ( หลั กสู ต ร 6 เดื อน ) วิ ช าชี พ การใช้ จักร
อุตสาหกรรม ( 3 เดือน ) วิชาชีพนวดแผนโบราณ ( 6 เดือน )ซึ่งผู้พิการที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพนั้นต้องเป็นผู้พิการอายุ
ระหว่าง 14-40 ปี และสามารถช่ วยเหลื อตนเองได้ ซึ่ ง หากเป็ นการฝึ กวิ ชาชี พ เฉพาะเช่ น ช่ างทางวิศ วกรรมต่าง ๆ หรื อ
คอมพิวเตอร์นั้น ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานตามที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร
5. งานช่างอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา)
และมี ความสมบู รณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมีพื้นฐานในด้านงานไฟฟู า อิเ ล็กทรอนิกส์โดยที่การ
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ฝึกอบรมอาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือนและเป็นงานที่สถานประกอบการต้องการเป็นอันมากในธุรกิจ
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมไฟฟูา งานช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมกับกาลังพลที่มีความพิการ
ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลังพลที่มีความพิการทางการได้ยินสอดคล้องกับหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน หลั กสู ตรการฝึ กอาชี พผู้ พิการของกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน และศู น ย์ ฟื้น ฟูอ าชี พคนพิ การ ได้ แก่ วิช าชี พช่ างซ่อม
จักรยานยนต์และเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก ( หลักสูตร 1 ปี ) วิชาชีพช่างซ่อมวิทยุ -โทรทัศน์ (หลักสูตร 1ปี) วิชาชีพการใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ ( หลักสูตร 6 เดือน ) วิชาชีพการใช้จักรอุตสาหกรรม ( 3 เดือน ) วิชาชีพนวดแผนโบราณ ( 6 เดือน )ซึ่งผู้
พิการที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพนั้นต้องเป็นผู้พิการอายุระหว่าง 14-40 ปี และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งหากเป็นการ
ฝึกวิ ชาชี พเฉพาะเช่ น ช่ างทางวิ ศ วกรรมต่ าง ๆ หรื อ คอมพิ วเตอร์ นั้น ผู้ สมั ค รต้องมีค วามรู้ พื้นฐานตามที่ ระบุ ไว้ ใ นแต่ ล ะ
หลักสูตร
6. งานพิมพ์เอกสารเหมาะสมกับกาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และมี
ความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตาและควรมีพื้นฐานในด้านงานพิมพ์เอกสาร และควรมีความรู้ ขั้นต่าใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยที่การฝึกอบรมอาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน งานพิมพ์เอกสารเป็นงานที่มี
ความต้องการมากในสถานประกอบการทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมบริการ งานพิมพ์เอกสารมีความเหมาะสมกับ
กาลังพลที่มีความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหวของขา และ/หรือ กาลังพลที่มีความพิการทางการได้ยิ นสอดคล้องกั บ
หลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพผู้พิการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูน ย์ฟื้น ฟูอาชีพคนพิการ
ได้แก่วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก ( หลักสูตร 1 ปี ) วิชาชีพช่างซ่อมวิทยุ -โทรทัศน์ (หลักสูตร 1
ปี) วิชาชีพการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ( หลักสูตร 6 เดือน ) วิชาชีพการใช้จักรอุตสาหกรรม ( 3 เดือน ) วิชาชีพนวดแผน
โบราณ ( 6 เดือน )ซึ่งผู้พิการที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพนั้นต้องเป็นผู้พิการอายุระหว่าง 14-40 ปี และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้
7. งานรั บโทรศั พท์ Call Centerเหมาะสมกับกาลังพลที่ พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของ
ร่างกาย (ขา) และมีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือและหากมีพื้นฐานในด้านภาษาต่างประเทศจะมีผลดีมากโดยที่
การฝึกอบรมอาชีพประเภทนี้เป็นการอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือนเป็นงานที่มีความต้องการมากในสถานประกอบการทุก
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมบริการและหน่วยงานของรัฐ งานรับโทรศัพท์ Call Center มีความเหมาะสมกับกาลัง
พลที่มี ความพิการด้านร่างกาย/การเคลื่ อนไหวของขา และ/หรื อ กาลัง พลที่มีค วามพิ การทางการมองเห็น สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ วาสนา ตะเภาพงษ์(2557) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างโอกาสการมีงานทาของคนพิ การ เพื่อศึกษาเจตคติของนายจ้าง
ต่อการจ้างงานของคนพิการ และการสร้างโอกาสการมีงานทาของคนพิการ เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยการศึกษาจากเอกสาร
และภาคสนาม มีแบบสอบถาม 2 ชุดเป็นชนิดแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด ประชากรเป็นคนพิการ 60 ราย วิเคราะห์
โดยค่าสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า นายจ้างเห็นด้วยกับการจ้างงานคนพิการ
และเห็นด้วยกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คนพิการ นายจ้างฝุายบุคคล เจ้าของกิจการและผู้จัดการฝุายบุคคล พนักงานฝุายบุคคล
หัวหน้าฝุายบุคคล มีเจตคติต่อการจ้างงานคนพิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความต้องการการมี
งานทาของคนพิการร้อยละ 46.7 บอกว่า อยากเป็นลูกจ้าง ร้อยละ 42.3 บอกว่าอยากมีกิจการส่วนตัว นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้
แนะแนวทางการสร้ างโอกาสการมี งานทาว่าต้ องใช้ ร ะบบการฟื้ นฟูส มรรถภาพซึ่ งสามารถสร้างคนพิการที่ มีคุ ณภาพและ
ปริมาณตรงกับความต้องการของนายจ้างได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า กาลังพลที่พิการจากราชการสนามของกองทัพบกส่วนใหญ่ มีความพิการทางการเคลื่อนไหว/ทาง
ร่างกาย โดยเฉพาะขา มีความพิการทางการมองเห็น และมีความพิการทางการได้ยิน และกาลังพลส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่
จะประกอบอาชีพกลังจากปลดพิการจากกองทัพบกเนื่องจากมีความต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้นของ
ตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากเงินบานาญ เงินช่วยเหลือพิเศษของกองทัพบก เบี้ยคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กาลังพลที่พิการจากราชการสนามที่ มีความประสงค์ต้องการจะพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
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อาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนั้น งานวิจัยนี้สรุปได้ว่า มี 9 อาชีพที่มีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพ ความถนัด และสถานะทางเศรษฐกิจของกาลังพลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ อาชีพ
ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ช่างเย็บหนัง ช่างเชื่อมโลหะ งานช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ งานพิมพ์เอกสาร และ งานรับโทรศัพท์ Call Center
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้นาเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพกาลังพลในการประกอบชีพ ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและ
ความต้องการของกาลังพลพิการ และ ความต้องการของตลาดแรงงาน จานวน 9 หลักสูตรดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอาชีพช่างตัดผม
ประเภทความพิการของกาลังพล :กาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และ
มีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ไม่เกิน 6 เดือน
รายละเอียดหลักสูตร : ให้การฝึกอบรม และฝึกฝนในการตัดผมชาย โดยใช้ปัตตาเลี่ยน และ กรรไกร ในรูปแบบทรง
ผมต่าง ๆ ฝึกอบรมการสระผม ล้างผม การย้อมผม และ การบริหารจัดการร้านตัดผมขนาดเล็ก
สถานที่ฝึก : โรงพยาบาล หน่วยทหาร หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด
ผู้ฝึก : วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
งบประมาณในการฝึก : 1,500 บาท ต่อคน
งบประมาณในการลงทุนทาเป็นอาชีพอิสระ : 30,000 บาท
2. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอาชีพช่างเสริมสวย
ประเภทความพิการของกาลังพล :กาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และ
มีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ไม่เกิน 6 เดือน
รายละเอียดหลักสูตร : ให้การฝึกอบรม และฝึกฝนในการแต่งหน้าในรูปแบบต่าง ๆ การดูแลความสวยงามของ
ผิวหน้าได้แก่ การนวดหน้า การดูดสิวเสี้ยน
สถานที่ฝึก : โรงพยาบาล หน่วยทหาร หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด
ผู้ฝึก : วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
งบประมาณในการฝึก : 1,500 บาท ต่อคน
งบประมาณในการลงทุนทาเป็นอาชีพอิสระ : 30,000 บาท
3. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
ประเภทความพิการของกาลังพล :กาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และ
มีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ไม่เกิน 1 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : ฝึกอบรมในการร่างแบบเสื้อ การทาแบบเสื้อ การตัดเย็บเสื้อ กางเกงสาหรับผู้ชายและเด็ก
รวมถึงการตัดเย็บชุดผู้หญิง
สถานที่ฝึก : โรงพยาบาล หน่วยทหาร หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด
ผู้ฝึก : วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
งบประมาณในการฝึก : 5,000 บาท ต่อคน
งบประมาณในการลงทุนทาเป็นอาชีพอิสระ : 30,000 บาท
4. ชื่อหลักสูตร: ช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
ประเภทความพิการของกาลังพล :กาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และ
มีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมีพื้นฐานในด้านงานไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ไม่เกิน 1 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทางานของโทรศัพท์มือถือ และ คอมพิวเตอร์ รวมถึง ฝึกอบรมการ
ซ่อมโทรศัพท์มือถือในยี่ห้อต่าง ๆ เช่น Samsung, iPhone และซ่อมคอมพิวเตอร์
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สถานที่ฝึก : โรงพยาบาล หน่วยทหาร หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด
ผู้ฝึก : วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
งบประมาณในการฝึก : 5,000 บาท ต่อคน
งบประมาณในการลงทุนทาเป็นอาชีพอิสระ : 30,000 บาท
5. ชื่อหลักสูตร: ช่างเย็บหนัง
ประเภทความพิการของกาลังพล :กาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และ
มีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ไม่เกิน 6 เดือน
รายละเอียดหลักสูตร : ฝึกฝนการตัด เย็บ หนังแท้ และหนังเทียมด้วยมือในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกอบรมการใช้เครื่องจักร
ในการตัดเย็บกระเป๋าหนัง และ เฟอร์นิเจอร์หุ้มหนังในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อบรรจุเข้า
เป็นพนักงานหลังจบจากการฝึกอบรม
สถานที่ฝึก : โรงพยาบาล หน่วยทหาร หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด
ผู้ฝึก : วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
งบประมาณในการฝึก : 5,000 บาท ต่อคน
งบประมาณในการลงทุนทาเป็นอาชีพอิสระ : 30,000 บาท
6. ชื่อหลักสูตร: ช่างเชื่อมโลหะ
ประเภทความพิการของกาลังพล :กาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และ
มีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมีพื้นฐานในด้านงานไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ไม่เกิน 6 เดือน
รายละเอียดหลักสูตร : ฝึกการใช้เครื่องเชื่อมโลหะแบบต่าง ๆ ฝึกการใช้เครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปโลหะในรูปแบบต่าง ๆ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานหลังจบจากการฝึกอบรม
สถานที่ฝึก : โรงพยาบาล หน่วยทหาร หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด
ผู้ฝึก : วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
งบประมาณในการฝึก : 5,000 บาท ต่อคน
7. ชื่อหลักสูตร: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทความพิการของกาลังพล :กาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และ
มีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมีพื้นฐานในด้านงานไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ไม่เกิน 1 ปี
รายละเอียดหลักสูตร : ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฟฟูาเบื้องต้น ฝึกอบรมการเดินสายไฟในอาคาร และฝึกอบรมการ
ซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟูา
สถานที่ฝึก : โรงพยาบาล หน่วยทหาร หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด
ผู้ฝึก : วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
งบประมาณในการฝึก : 8,000 บาท ต่อคน
8. ชื่อหลักสูตร: งานพิมพ์เอกสาร
ประเภทความพิการของกาลังพล :กาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และ
มีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และสายตา และควรมีพื้นฐานในด้านงานพิมพ์เอกสาร และควรมีความรู้ขั้นต่าใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ไม่เกิน 6 เดือน
รายละเอียดหลักสูตร : ฝึกการพิมพ์สัมผัส ฝึกฝนการใช้โปรแกรม Microsoft เพื่องานพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกฝน
รูปแบบเอกสารราชการและสานักงานต่าง ๆ เช่น รูปแบบจดหมาย คาสั่ง หรือ บันทึกข้อความ เป็นต้น
สถานที่ฝึก : โรงพยาบาล หน่วยทหาร หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด
ผู้ฝึก : วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
งบประมาณในการฝึก : 1,500 บาท ต่อคน
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9. ชื่อหลักสูตร: งานรับโทรศัพท์ Call Center
ประเภทความพิการของกาลังพล :กาลังพลที่พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของร่างกาย (ขา) และ
มีความสมบูรณ์ทางกายภาพในส่วนของ มือ และหากมีพื้นฐานในด้านภาษาต่างประเทศจะมีผลดีมาก
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ไม่เกิน 6 เดือน
รายละเอียดหลักสูตร : ฝึกอบรมการรับโทรศัพท์ และการให้ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการใช้ระบบโทรศัพท์แบบ
PABX ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการให้ข้อมูล
สถานที่ฝึก : โรงพยาบาล หน่วยทหาร หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจาจังหวัด
ผู้ฝึก : วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
งบประมาณในการฝึก : 3,000 บาท ต่อคน
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพต่าง ๆ เพื่อ
จะได้จัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติการต่อไป
เอกสารอ้างอิง
รายงานด้านสวัสดิการแก่กาลังพลพิการและปลดพิการ(2557).กรมการกาลังพลทหารบก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. (2554)แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ .กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.
ธงชัย สันติวงษ์. (2537). พฤติกรรมบุคคลในองค์กร.กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพาณิชย์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2539) .องค์การและการจัดการ.กรุงเทพฯ : วิสิทธิ์พัฒนา.
Yamane,Taro (1973).Statistic:An Introductory Analysis. 3rd ed .New
York:Harper
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การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
A Study Self-esteem of Students in
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
พนิดา จันทรกรานต์
ภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Panida218@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน
439 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จาก 8 คณะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้
t-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way
ANOVA และการเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD ผลการวิจัย พบว่า 1. นักศึกษามีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับปานกลาง
นักศึกษาเพศหญิงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักศึกษาเพศชาย 2. นักศึกษาที่สาขาวิชาแตกต่างกันมีการเห็น
คุณค่าในตนเอง ในภาพรวมไม่ แตกต่างกัน 3. นักศึกษาที่ ศึกษาอยู่ในคณะที่ แตกต่างกันมีการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. เมื่อพิจารณา การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่ ศึกษาอยู่
ในคณะที่ แตกต่างกันมีการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านตนเองโดยทั่วไปและด้านการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .0 5 ส่วนในด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1
คาสาคัญ: การเห็นคุณค่าในตนเอง , นักศึกษา, ด้านตนเองโดยทั่วไป, ด้านการเรียน, ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน

Abstract
This research aimed to study and compare self-esteem of students in King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang. Sample groups consisted of 439 bachelor degree students from 8 faculties. The
instruments used was the Self-Esteem Inventories(CSEI) and the data obtained from the study were
analyzed by means, S.D, t-test , One-Way ANOVA and Fisher’s least significant difference (LSD). The results
of the study were as follows : 1. Overall, the students had a moderate level of self-esteem with the
statistical indicators showing that female students had higher level of self-esteem than male students.
2. Overall, self-esteem of students with different subject areas were not significantly different at .05
3. Self-esteem of students from different faculties was significantly different at .01 4. When each item of
self esteem test was further considered, it was found that self-esteem of students from different faculties
in general self perception and study were significantly different at .05 while on social interaction and
interpersonal relationship with friends, it was found that their self esteem were significantly different at .01
Keywords : self-esteem; students; self perception; social interaction; interpersonal relationship
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บทนา
การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความคิดทางบวกหรือทางลบที่บุคคลมีต่อตนเอง เมื่อบุคคลมีลักษณะการเห็นคุณค่า
ในตนเองสูง จะเคารพยอมรับนับถือตนเองและมองว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีการตัดสินใจที่ดี รู้จักให้และรับความรัก
จากบุคคลอื่น การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลมาจากการที่บุคคลนั้นมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เช่น คนในครอบครัว เพื่อน
และอาจารย์ เป็นต้น
การเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิตของบุคคลโดยจะเป็นพลังด้านบวกที่จะทาให้บุคคล
สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการของชีวิตที่ผ่านเข้ามา เพื่อที่จะได้มีชีวิตอย่างเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองโดยเฉพาะ
ในนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย การเห็นคุณค่าในตนเองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง หากมีผู้ให้คุณค่า ให้
ความสาคัญ ให้การยอมรับ ได้รับการปฏิบัติตอบจากบุคคลที่มีความสาคัญในชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเอง จะส่งผลให้
สามารถเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยากและอุปสรรคในชีวิต สามารถยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มีความรู้สึก
พอใจในชีวิตของตนและดารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสาคัญที่จะให้นักศึกษาได้รับรู้ว่า ตนมี
ความสาคัญ มีความสามารถ มีความสาเร็จ มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลไป
ตลอดชีวิตที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวและเป็นแรงจูงใจภายในของบุคคล ที่ทาให้แสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมาอย่างมั่นคงและสม่าเสมอ
ในฐานะที่ผู้วิจัยได้ทาหน้าที่ด้านการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งผลจากการ
วิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จาแนกตามเพศ สาขาวิชาที่เรียน และคณะ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 22,000 คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane ด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ( Stratified Random
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 439 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ สาขาวิชาที่เรียน คณะ ตัวแปรตาม ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองซึ่งได้จากการประเมินสิ่งที่ตนเองกระทา
หรือสิ่งที่ตนเองเป็น โดยมองว่ามีความสาคัญ มีคุณค่า น่ายอมรับ นับถือและการประเมินตนเองที่มีผลจากระบบความเชื่อ
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ภายในของตนเองและประสบการณ์ภายนอกประกอบกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ค่าคะแนนที่ได้จากแบบวัดการเห็น
คุณค่าในตนเอง ที่นามาจากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง (Coopersmith Self-Esteem Inventories : CSEI, 1984)
ประกอบด้วย การเห็นคุณค่าตนเองทั่วไป ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ด้านครอบครัวและด้านการเรียน
สาขาวิชาที่เรียนและคณะ หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2557
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารและ
การจัดการ ในปีการศึกษา 2557
3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร ในปีการศึกษา 2557
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่นามาจากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
(Coopersmith Self-Esteem Inventories : CSEI, 1984) จานวน 58 ข้อ ประกอบด้วย การเห็นคุณค่าตนเองทั่วไป
ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ด้านครอบครัวและด้านการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85
การแปลผลระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์เป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้คะแนนรวม
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป บ่งชี้ว่า มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง บุคคลที่ได้คะแนนรวมตั้งแต่ 59-79 คะแนนขึ้นไป บ่งชี้ว่า
มีการเห็นคุณค่าในตนเองปานกลาง และบุคคลที่ได้คะแนนรวม ตั้งแต่ 58 คะแนนลงไป บ่งชี้ว่า มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม จานวน 439 ฉบับให้แก่กลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะและได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 439 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา โดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้
Independent
Samples t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of varience) สาหรับตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม
ขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างอย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยการ
เปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูง
109
24.8
84.88
4.22
ปานกลาง
222
50.6
68.75
6.23
ต่า
108
24.6
47.07
8.73
รวม
439
100
67.42
14.88
จากตารางที่ 1 แสดงระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์เป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่ง เมื่อพิจารณาระดับ
คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองตามเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 439 คน มีระดับ
การเห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 67.42 โดยนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ปานกลาง จานวน 222 คน (ร้อยละ 50.6) รองลงมาคือ นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูง
จานวน 109 คน (ร้อยละ 24.8) นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต่า จานวน 108 คน (ร้อยละ
24.6)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาโดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
ตนเองโดยทั่วไป
68.55
17.12
ปานกลาง
สังคมและกลุ่มเพื่อน
63.35
22.26
ปานกลาง
ครอบครัว
73.92
19.47
ปานกลาง
การเรียน
61.36
22.87
ปานกลาง
รวม
67.43
14.88
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง( X = 67.43)
และแยกเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่า มีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองด้าน
ครอบครัวสูงสุด ( X = 73.92) รองลงมาคือ ด้านตนเองโดยทั่วไป ( X = 68.55) ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ( X = 63.35) และ
ด้านการเรียน ( X = 61.36)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองระหว่างเพศชายและเพศหญิง
การเห็นคุณค่า
ในตนเองด้าน
ตนเองโดยทั่วไป
สังคมและกลุ่มเพื่อน
ครอบครัว
การเรียน
รวม

_

เพศ

x

S.D

t-test

df

Sig

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

65.96
70.34
57.63
67.32
73.19
74.42
59.58
62.59
64.76
69.27

18.43
15.94
22.86
20.98
20.26
18.92
23.86
22.12
15.63
14.07

2.656*

437

0.008*

4.584*

437

0.000*

0.649

437

0.517

1.359

437

0.175

3.152*

437

0.002*

จากตารางที่ 3 การเห็นคุณค่าในตนเองโดยภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ( X = 69.27) สูงกว่าเพศชาย
( X =64.76)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นรายด้านของเพศชายและเพศหญิงพบว่าระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองในด้านตนเองโดยทั่วไป และด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยนักศึกษาเพศหญิงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไป ( X = 70.34) สูงกว่าเพศชาย ( X = 65.96) และ
นักศึกษาเพศหญิงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ( X = 67.32) สูงกว่าเพศชาย ( X = 57.63)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองจาแนกตามสาขาวิชา
การเห็นคุณค่า
ในตนเอง
ด้านตนเอง
โดยทั่วไป

สาขาวิชา

จานวน

S.D.

_

x

F

Sig.

213
68.52
17.26
0.216
0.806
116
69.29
17.17
110
67.79
16.92
รวม
439
68.54
17.12
ด้านสังคมและ
วิทยาศาสตร์
213
59.74
23.67
5.821
0.003**
กลุ่มเพื่อน
สังคมศาสตร์
116
67.78
21.62
เกษตรศาสตร์
110
65.68
18.88
รวม
439
63.35
22.26
ด้านครอบครัว
วิทยาศาสตร์
213
72.71
20.77
1.567
0.210
สังคมศาสตร์
116
73.49
18.51
เกษตรศาสตร์
110
76.70
17.63
รวม
439
73.91
19.47
ด้านการเรียน
วิทยาศาสตร์
213
60.03
23.15
1.075
0.342
สังคมศาสตร์
116
63.90
23.12
เกษตรศาสตร์
110
61.25
22.00
รวม
439
61.36
22.87
โดยรวม
วิทยาศาสตร์
213
66.43
15.36
0.057
0.348
ทุกด้าน
สังคมศาสตร์
116
68.86
14.36
เกษตรศาสตร์
110
67.83
14.44
รวม
439
67.42
14.88
จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาที่มีสาขาวิชาแตกต่างกันมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณาระดับการเห็นคุณค่าในตนเองแยกเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่สาขาวิชาแตกต่างกันมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองในด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 1 โดยสาขาวิชาสังคมศาสตร์มกี ารเห็น
คุณค่าในตนเองมากที่สุด ( X = 67.78 ) รองลงมา คือ สาขาวิช าเกษตรศาสตร์( X = 65.68) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีการ
เห็นคุณค่าในตนเองน้อยที่สุด ( X = 59.74) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองจาแนกตามคณะ
การเห็นคุณค่า
ในตนเอง
ด้านตนเอง
โดยทั่วไป

วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
เกษตรศาสตร์

คณะ

จานวน

วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บริหารและการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
อุตสาหกรรมกษตร
รวม

58
48
64
43
57
59
57
53
439

_

x

70.55
66.98
71.09
63.68
73.00
65.71
65.04
70.75
68.54
454

S.D.

F

Sig.

15.10
16.88
16.75
20.28
16.29
17.36
17.70
15.68
17.12

2.158

0.037*
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ด้านสังคมและ
กลุ่มเพื่อน

ด้านครอบครัว

ด้านการเรียน

วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บริหารและการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
รวม
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บริหารและการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร

58
48
64
43
57
59
57
53
439
58
48
64
43
57
59
57
53

62.50
56.77
64.84
51.74
68.85
66.73
65.57
65.80
65.35
75.64
72.91
74.02
66.56
71.49
75.42
75.21
78.30

21.33
24.99
23.23
24.02
22.54
20.84
19.23
18.69
22.26
16.62
19.86
20.81
25.69
20.96
15.73
19.97
14.73

รวม

39
58
48
64
43
57
59
57
53
439
58
48
64
43
57
59
57
53
439

73.91
58.83
59.89
66.21
52.61
68.20
59.74
58.99
63.67
61.36
68.20
65.16
69.78
60.46
71.33
66.47
65.78
70.03
67.42

19.47
22.21
24.45
21.78
23.23
22.78
22.86
22.37
21.54
22.87
13.67
15.71
14.70
16.68
14.40
14.04
15.47
13.02
14.88

วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บริหารและการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
รวม
รวมทุกด้าน
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บริหารและการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
รวมทุกด้าน

3.304

0.002**

1.570

0.142

2.428

0.019*

2.756

0.008**

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะที่ แตกต่างกันมี ระดับ การเห็นคุณค่าในตนเอง ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณา การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่ ศึกษาอยู่ใน
คณะที่แตกต่างกันมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไปและด้านการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 ส่วนในด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะที่
ต่างกันมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองด้านครอบครัวไม่แตกต่างกัน
สรุปและอภิปรายผล
1. การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเห็นคุณค่าในตนเองระดับปานกลาง จานวน 222 คน (ร้อยละ 50.6)
รองลงมาคือ มีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับสูง จานวน 109 คน (ร้อยละ 24.8) และมีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับต่า
จานวน 108 คน (ร้อยละ 24.6)
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาโดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่ามีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองด้านครอบครัวสูงสุด ( X = 73.92) รองลงมาคือ ด้านตนเอง
โดยทั่วไป ( X = 68.55) ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ( X = 63.35) และด้านการเรียน ( X = 63.36)
2. การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จาแนกตามเพศ สาขาวิชา คณะ
เพศ
เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ( X = 69.27) สูงกว่านักศึกษา
เพศชาย ( X = 64.76) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นรายด้านของเพศชายและเพศหญิงพบว่า
คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองในด้านตนเองโดยทั่วไปและด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไป ( X = 70.34) สูงกว่าเพศชาย
( X = 65.96) และนักศึกษาเพศหญิงมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ( X = 67.32) สูงกว่าเพศชาย
( X = 57.63)
สาขาวิชา
เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองจาแนกตามสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาที่สาขาวิชาแตกต่างกัน
มีการเห็นคุณค่าในตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองแยกเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่สาขาวิชาแตกต่างกันมีการเห็นคุณค่าในตนเองในด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีการเห็นคุณค่าในตนเองมากที่สุด ( X = 67.78 )
รองลงมา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ( X = 65.68) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยที่สุด
( X = 59.74) ตามลาดับ
คณะ
เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองจาแนกตามคณะพบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะทีแ่ ตกต่างกันมี
การเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นราย
ด้านพบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะที่แตกต่างกันมีการเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผลการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
1. ศึกษาระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และมีนักศึกษาที่
เห็นคุณค่าในตนเองระดับสูงและระดับต่าในจานวนที่ใกล้เคียงกัน อาจอธิบายได้ตามแนวคิดของ Coopersmith ที่กล่าวว่าการ
เห็นคุณค่าในตนเองเกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบภายในบุคคลซึ่งหมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละ
คน และองค์ประกอบภายนอกบุคคลซึ่งหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเห็น
คุณค่าในตนเอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ด้านองค์ประกอบภายในบุคคลของนักศึกษา มีความพึงพอใจเกี่ยวกับตนเอง
และรับรู้ว่าตนเองมีศักยภาพในการเรียนส่วนองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ครอบครัว สังคมและกลุ่มเพื่อน ทาให้นักศึกษารู้สึก
ว่าตนเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นจากองค์ประกอบทั้งสองส่วนที่ได้กล่าวมา จึงมีส่วนทาให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีการเห็นคุณค่าในตนเอง
อยู่ในระดับปานกลาง และมีนักศึกษาที่เห็นคุณค่าในตนเองระดับสูงและระดับต่าในจานวนที่ใกล้เคียงกัน
2. อภิปรายเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
2.1 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีเพศต่างกันมีการเห็นคุณค่าในตนเองใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า
นักศึกษาเพศชาย ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตว่านักศึกษาหญิงส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักศึกษาชาย ส่งผลให้นักศึกษาหญิงเกิดความภาคภูมิใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาชาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของของรัศนีย์ แก้วคาศรี ที่ได้ทาการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา พบว่านักศึกษาเพศหญิงมีระดับการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าเพศชาย นอกจากนี้แล้วอาจเป็นเพราะความคาดหวังจากสังคมและความคาดหวังจากตนเอง
เนื่องจากเพศชายมักถูกคาดหวังจากสังคมว่า ต้องเก่ง มีความสามารถและเป็นผู้นาผู้อื่นได้ ดังนั้นเพศชายจึงเกิดความรู้สึกว่า
ต้องทาให้ได้ตามที่ตนเองและผู้อื่นคาดหวัง เมื่อสิ่งที่ตนเองหวังไม่เป็นตามที่ต้องการจึงเกิดความรู้สึกคับข้องใจ ไม่พอใจในสิ่ง
ที่ตนเองเป็น ทาให้มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่า สอดคล้องกับ Roffey ที่กล่าวว่า ถ้าความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของ
ตนเอง กับตัวตนในอุดมคติยิ่งแตกต่างกันมากก็มักจะแสดงถึงระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต่า แต่ถ้าภาพลักษณ์ของตนเองกับ
ตัวตนในอุดมคติใกล้เคียงกันมากก็มักจะแสดงถึงระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นรายด้านของเพศชายและเพศหญิงพบว่าคะแนนการ
เห็นคุณค่าในตนเองในด้านตนเองโดยทั่วไปและด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยนักศึกษาเพศหญิงมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไปและด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนสูงกว่า
นักศึกษาเพศชาย ซึ่ง Dusek อ้างถึงใน กฤษฎา สารทอ ได้อธิบายไว้ว่า กลุ่มเพื่อนจะก่อให้เกิดอิทธิพลต่อวัยรุ่นได้ 2 รูปแบบ
คือ วัยรุ่นใช้พฤติกรรมและทักษะของเพื่อนมาเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบหรือประเมินตนเอง เช่น มีรูปหน้าเป็นตัววีจะ
ถือว่าสวยฯลฯ และวัยรุ่นรับเอาเจตคติของกลุ่มเพื่อนมาปฏิบัติ เช่น กระแสลดความอ้วน ใช้ของฟุ่มเฟือย ฯลฯ ซึ่งการคล้อย
ตามเพื่อนนั้นก่อให้เกิดเป็นค่านิยมที่กลายเป็นแบบแผนของวัยรุ่น ดังนั้นภาพลักษณ์ที่เป็นการเห็นคุณค่าในตนเองโดยทั่วไปจึง
ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าของเพศหญิง
2.2 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีสาขาวิชาเรียนต่างกันมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจะสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นได้นั้นเป็นพัฒนาการที่ส่งต่อ
กันโดยเริ่มจากภายในตนเอง ครอบครัว สังคมจากสถาบันการศึกษา รวมทั้งสื่อและวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นอยู่ร่วมด้วย
แต่เมื่อพิจารณาการเห็นคุณค่าในตนเองแยกเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่สาขาวิชาแตกต่างกันมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองในด้านสังคม และกลุ่มเพื่อน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 โดยสาขาวิ ชาสังคมศาสตร์ มี การเห็น
คุณค่าในตนเองมากที่สุด และสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ มีการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาที่เรียน
แล้วนั้น จะพบว่านักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารและการจัดการ จะ
มีการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม แตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล การทดลอง
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สารเคมี การออกแบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสังคมน้อยกว่า ในขณะที่นักศึกษาสาขา
สังคมศาสตร์จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูงกว่า การที่บุคคลได้มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ได้รับการยอมรับและรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มหรือสังคมนั้น จะทาให้เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ทั้งนี้แล้วนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ที่
ศึกษาในวิชาที่จัดได้ว่ามีความยาก ซับซ้อน ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะรายบุคคล และมีการแข่งขันกันสูง เมื่อ
นักศึกษาไม่สามารถทาได้ตามที่ตนเองคาดหวัง จึงเกิดความรู้สึกคับข้องใจ รู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ ทาให้เห็นคุณค่า
ในตนเองต่ากว่านักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Redaที่พบว่านักศึกษาที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะ
มีความเครียดน้อยกว่าคนที่เห็นคุณค่าในตนเองต่า
2.3 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ศึกษาอยู่ในคณะที่ แตกต่างกันมีการเห็น
คุณค่าในตนเองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนแต่ละคนมีลักษณะที่
แตกต่างกัน ในสภาพแวดล้อมและหลักสูตรในแต่ละคณะที่เปิดให้นักศึกษามีลักษณะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
แตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณา การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่ ศึกษาอยู่ในคณะที่ แตกต่างกันมีการเห็น
คุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไปและด้านการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านสังคมและ
กลุ่มเพื่อน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 จากผลการวิจัยดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองต่ากว่าคณะอื่นๆ อาจเป็น
เพราะรูปแบบการเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเน้นไปที่การให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนโปรแกรม ใช้สื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวตอร์มากกว่าที่จะเน้นให้นักศึกษาได้มีการเข้าร่วมทางสังคม
การมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับผู้อื่น อีกทั้งการเรียนมีความกดดันในการคิดออกแบบงานให้ส่งทันเวลาและได้งานที่ดีมีคุณภาพ ซึ่ง
อาจทาให้เกิดสภาวะอารมณ์ทางลบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองที่สอดคล้องกับทฤษฎีของ Coopersmith ที่
ได้อธิบายเกี่ยวกับภาวะอารมณ์ที่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นความรู้สึกพึงพอใจตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวบุคคล ส่วนใหญ่มีผล
สืบเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแล้วส่งผลต่อการประเมินตนเองความรู้สึกของบุคคลมีความสัมพันธ์กับการเห็น
คุณค่าในตนเอง เช่น บุคคลที่คิดว่าตนเป็นคนที่มีความสามารถ มีความพึงพอใจในตนเอง บุคคลนั้นจะประเมินตนเองไป
ในทางที่ดีจะแสดงความรู้สึกและสื่อความพึงพอใจตลอดจนสภาวะอารมณ์ทางด้านบวกออกมา ในขณะที่บุคคลมีสภาวะ
อารมณ์ในทางลบจะประเมินตนเองไปในทางที่ไม่ดี จะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในสภาพของตน มองว่าตนเองไม่มีความสามารถ
ไร้สมรรถภาพ มีความรู้สึกด้อย รู้สึกวิตกกังวลและไม่สามารถประสบความสาเร็จในอนาคตได้ ส่งผลให้การเห็นคุณค่าในตนเอง
ต่าลง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า
1.1 นักศึกษามีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับปานกลาง นักศึกษาเพศหญิงมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า
นักศึกษาเพศชาย ผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองให้กับนักศึกษาที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับ
ปานกลางและต่า และเน้นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาเพศชาย
1.2
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะที่แตกต่างกันมีการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักศึกษาในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนต่ากว่า
คณะอื่นๆ จึงควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองในด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนให้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการอบรมเลี้ยงดูที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.2 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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เส้นทางสูป่ ระชาธิปไตยของเกาหลีใต้
THE ROAD TO DEMOCRACY OF SOUTH KOREA
บุญวัฒน์ สว่างวงศ์
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บทคัดย่อ
การศึกษา เรื่อง เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้
วิธีการศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เป็นผลงานทางวิชาการ
เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และงานวิชาการในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ผลการศึกษา พบว่า การออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมืองที่สร้างดุลยภาพของกลุ่มต่างๆ
ในสังคม และวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปิดช่องทางการต่อรอง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบในทางการเมือง เป็นปัจจัย
หลักที่ส่งผลให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ
นอกจากนั้ น ปัจจัย ที่สนั บสนุ นให้เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้มีพลวัตอย่ างต่อเนื่ อง คือ ผู้นาทางการเมือง
มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทที่เข้มแข็งของกลุ่มเคลื่อนไหวหรือภาคประชาสังคมที่ผลักดันให้มีการออก
กฎหมายพิเศษเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนที่ลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตย การขจั ดอิทธิพลของทหารออกจากการเมือง
ความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
คาสาคัญ: ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง การเมืองเกาหลีใต้
Abstract
This study entitled “The Road to Democracy of South Korea” aims to study. The Road to
Democracy of South Korea.
The methodology and the data collection used in the study are qualitative research. The data are
collected from documentary studying and document data which considered as scholarly works such as
books, articles, research papers, thesis and papers on electronic media.
The research results revealed that the structure and relationship of the political institutions which
balance the various groups in society and political culture that open channels of negotiation , participation
and politic monitoring are the main factors that contributed to stable democratic country.
In addition, the factors supporting the road to democracy of South Korea, a dynamic ongoing
democracy, are political leaders who have faith in democracy, the strong role of the social movement
group or civil society that pushes for special legislation to protect the rights of citizens who stand up for
democracy, an elimination of the influence of the military from politics, success in economic development
and social change.
Keywords :DEMOCRACY , CONSTITUTION , POLITICAL INSTITUTION , POLITICAL CULTURE , SOUTH KOREA
POLITICS
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บทนา
ประเทศเกาหลี ใ ต้ เป็ นประเทศที่ ถู กกล่ าวถึ ง อย่ างมากในแง่ ข องประเทศที่ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยมี พั ฒ นาการ
อย่างมั่ นคง นับ ตั้ง แต่กระบวนการความเป็นประชาธิ ปไตย (democratization)ได้ เริ่ มต้ นขึ้ นอย่างชัด เจนในปี ค.ศ. 1987
แม้ว่าในอดีต เกาหลีใต้จะอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบอานาจนิยมมากว่า 20ปี แต่เมื่อระบอบการเมืองได้เปลี่ยนเป็น
ประชาธิปไตยแล้ว ก็ไม่เกิดการรัฐประหารเพื่อเปลี่ยนระบอบการเมืองกลับไปเป็นระบอบอานาจนิยมอีก ซึ่งต่างจากในหลาย
ประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศไทยที่ยังมีประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคง มีการยึดอานาจทารัฐประหารอยู่หลายครั้ง ประกอบกับ
การมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ขัดต่อหลักการของประชาธิปไตย อีกทั้งประเด็นของความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นอุปสรรคของกระบวนการความเป็นประชาธิปไตย
เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้นั้น ในอดีตก่อนที่จะมีการสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
ในปี ค.ศ.1948คาบสมุ ทรเกาหลี มีการปกครองในระบอบสมบูร ณาญาสิทธิ ราชย์ (Absolute Monarchy) โดยในสมั ย
ราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองอาณาจักรโชซอน เป็นยุคที่วัฒนธรรมเกาหลีรุ่งเรืองมาก แต่อาณาจักรโชซอนก็
เสื่อมลง เนื่องจาก มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และเกิดการแย่งชิงอานาจระหว่างฝ่ายต่างๆ รวมทั้งมีการรุกรานจากภายนอก คือ
จีนและญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างเกาหลีกับจีนได้สิ้นสุดลง เมื่อ ค.ศ. 1897 ญี่ปุ่นก็เข้ายึดครอง
เกาหลี เมื่อ ค.ศ. 1910 จนถึงปี ค.ศ.1945 จึงได้รับเอกราช และมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสุด เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม ค.ศ.1948 (วิเชียร อินทะสี, 2556)
ภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) การเมืองของเกาหลีใต้มีลักษณะไม่แตกต่างจาก
การเมืองของไทย กล่าวคือ อานาจทางการเมืองถูกผูกขาดอยู่ที่กลุ่มผู้ปกครอง และผู้ปกครองไม่ว่าจะมาจากฝ่ายทหารหรือ
พลเรือน ก็ต่างพยายามรักษาอานาจของตนไว้ให้นานที่สุด โดยในช่วงที่นายพลปักจองฮี (Park Chung-hee) ดารงตาแหน่ง
ประธานาธิบดี (ค.ศ. 1961 - 1979) นั้น ถือเป็นช่วงแห่งการเร่งรัดพัฒนาประเทศ และทาให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศชั้นนา
ในด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (วิเชียร อินทะสี , 2556) แต่เมื่อพิจารณาในด้านการเมือง ประธานาธิบดี
ปั ก จองฮี ก ลั บ ปกครองประเทศแบบเผด็ จ การ มี การแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อให้ ต นเองอยู่ ใ นต าแหน่ ง โ ดยไม่ จ ากั ด วาระ
มีการวางแผนกาจัดคู่แข่งทางการเมือง ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และใช้อานาจทางการเมือง
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เมื่อสิ้นสุดสมัยประธานาธิบดีปักจองฮี ฝ่ายทหารซึ่งนาโดยนายพลชอนดูฮวาน
(Chun Doo-hwan) ได้ เ ข้ ากุ มอานาจทางการเมืองต่ อ จนเกิ ด การต่ อต้ านจากนั กศึ กษาและประชาชน โดยกลุ่ มผู้ นา
ทางการเมื อ งได้ ใ ช้ ก าลั ง ทหาร เข้ า ปราบปรามจนเกิ ด เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงขึ้ น ได้ แ ก่ เหตุ ก ารณ์ ก ารประท้ ว งที่ ค วางจู
(Gwangju Uprising) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1980 และต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1980 นายพลชอนดูฮวานก็สามารถ
กุมอานาจการเมืองได้สาเร็จ และเข้าดารงตาแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (วิเชียร อินทะสี , 2556)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อานาจการเมืองยังถูกผูกขาดอยู่กับบุคคลบางกลุ่ม แต่การพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยประธานาธิบดี
ปักจองฮี นอกจากจะมีผลทาให้โครงสร้างเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้ว
ยังมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและด้านการเมืองตามมา กล่าวคือ จานวนชนชั้นกลางได้ขยายตัว ทาให้เกิดกระแส
การเรี ย กร้องให้รั ฐ บาลเปิด โอกาสให้ป ระชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมทางการเมื อง เรี ยกร้ องให้ มีการจั ดการเลื อกตั้ ง ที่ เป็ นไป
อย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน (ชองอิลจุน และ วิเชียร อินทะสี , 2557) ถึงแม้รัฐบาล
ของประธานาธิบดีชอนดูฮวานจะใช้วิธีการต่างๆ ในการขัดขวางการชุ มนุมเรียกร้องของประชาชน แต่ก็ไม่อาจทัดทานพลัง
การเรียกร้องดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ในที่สุดการชุมนุมใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.1987 ได้เป็นผลทาให้
รัฐบาลของประธานาธิบดีชอนดูฮวานต้องยอมรับข้อเรียกร้องของประชาชน และด าเนินการปฏิรูปการ เมือง โดยการแก้ไ ข
รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง มี ส าระส าคั ญ คื อ ประชาชนเป็ นผู้ เ ลื อกตั้ ง ประธานาธิ บ ดี โ ดยตรง กาหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
ประธานาธิบ ดี 5 ปี และเมื่ อพ้นจากต าแหน่ ง แล้ วไม่ ส ามารถกลั บ มาด ารงต าแหน่ง ใหม่ไ ด้ อีก (วิเ ชี ย ร อินทะสี , 2556)
นอกจากนี้ ยั งกาหนดให้ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกระดับต้ องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
(วิเชียร อินทะสี, 2556) การชุมนุมใหญ่ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นจุ ดเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของการเมืองเกาหลีใต้ เนื่องจาก
กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย (democratization) ได้เริ่มต้นขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับพั ฒนาการทางการเมือง
ของไทย กล่าวได้ว่า การเมืองของเกาหลีใต้มีพัฒนาการภายใต้กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงและมีความต่อเนื่อง
มากกว่า กล่าวคือ มีการเลือกตั้งในทุกระดับ ฝ่ายทหารยุติการแทรกแซงทางการเมือง มีการตรวจสอบนักการเมือง ข้ าราชการ
และนั กธุร กิ จ ที่ แสวงหาประโยชน์ โดยมิช อบ ซึ่ งกระท าได้ อย่ างมี ป ระสิท ธิ ผล และนาผู้กระท าความผิ ดมารับ การลงโทษ
ดังในกรณีที่อดีตประธานาธิบดีชอนดูฮวานและอดีตประธานาธิบดีโนแทอู (Roh Tae-woo) ถูกศาลตัดสินลงโทษให้จาคุก
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จากเหตุ การณ์ ชุ มนุมเรี ยกร้ องประชาธิ ป ไตย (วิ เ ชี ยร อินทะสี , 2556) ดัง นั้ น จึ ง ถื อได้ ว่าระบบการเมื องของเกาหลี ใ ต้
ได้ให้หลักประกันในการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ เขีย นจึ งสนใจศึกษาเส้นทางสู่ป ระชาธิ ปไตยของเกาหลี ใต้ ว่ามีกระบวนการอย่ างไร และ
กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยที่พัฒนาไปอย่างมั่งคงนั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนสนับสนุนและปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรค
ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษาประเด็นเหล่านี้จะนามาแสวงหาแนวทางที่จะทาให้กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยของไทยมี
พัฒนาการที่ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้เขียนใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการศึกษาจากเอกสาร
(Documentary Studying) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) ที่เป็นผลงานทางวิชาการ เช่น
หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และงานวิชาการในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
วิธีการวิเ คราะห์ข้ อมู ล เป็นวิธีวิเ คราะห์ข้ อมู ล โดยเป็นการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) โดยเป็นการ
วิเคราะห์และบรรยายเชิงพรรณนา ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนู ญ อานาจ
หน้ าที่ ข องสถาบั นทางการเมื อ งต่ า งๆ และวั ฒ นธรรมทางการเมื อ ง ที่ มีผ ลต่ อ พั ฒ นาการทาง การเมื อ งและเส้ น ทางสู่
ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้
ผลการวิจัย
การศึ กษานี้ เป็นการศึกษาเส้ นทางสู่ประชาธิป ไตยของเกาหลีใ ต้ โดยศึกษาจาก รัฐธรรมนู ญของเกาหลีใต้ปี ค.ศ.
1948 (แก้ไข ค.ศ. 1987) เนื่องจากในช่วงเวลาภายใต้กลไกของรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีพลวัตทางการเมืองที่สาคัญ โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Studying) เป็นหลัก
ผลการศึกษา พบว่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ ซึ่งถือได้ว่ากาลังก้าวสู่ประเทศที่ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ
นั้นเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และอีกด้านหนึ่งเป็นผลมาจากการเมืองระหว่างประเทศ (international
politics) หรือกล่าวได้ว่าปัจจัยแรกเป็นเรื่องของประวัติ ศาสตร์การเมือง และอีกปัจจัยหนึ่งเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกหรือ
สถานการณ์โลก การเมืองของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจึงเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์การเมือง วัฒนธรรมการเมือง
และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ภายหลั ง การแบ่ ง แยกเกาหลี ออกเป็ น 2 ส่ ว นใน ค.ศ. 1945 เกาหลี ส่ วนใต้ ซึ่ง มี ส หรั ฐ อเมริ กาเป็ นผู้ คุ้ ม ครอง
ก็ไ ด้ส ถาปนาสาธารณรั ฐเกาหลี (Republic of Korea) ขึ้นใน ค.ศ. 1948 ตามรั ฐธรรมนู ญที่ บัง คับ ใช้ ได้มีจุด มุ่ง หมาย
ในการให้เกาหลีใต้ยึดถือระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
สามารถก่อตั้งพรรคการเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้ง และตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอานาจ
รัฐ บาลและผู้ นาการเมื องไม่ ให้ ใ ช้อานาจไปในทางที่ ผิด แต่ เ นื่ องจากความขั ดแย้ งระหว่างมหาอานาจในช่วงสงครามเย็ น
ได้ส่ งผลให้ ความสั มพั นธ์ร ะหว่างเกาหลี เหนือกั บเกาหลีใ ต้อยู่ในลักษณะการเป็ นศั ตรูต่ อกั น โดยต่างไม่ ยอมรับ รองสถานะ
ของอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ในที่ สุ ด ความขั ด แย้ ง ได้ นาไปสู่ ส งครามเกาหลี (Korean War) ระหว่ า ง ค.ศ. 1950 – 1953
(วิเชียร อินทะสี, 2556)
การแบ่งแยกเกาหลีออกเป็นสองส่วน และสงครามเย็นบนคาบสมุทรเกาหลี ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพัฒนาการ
ทางการเมืองของเกาหลีใต้ การทาลายคู่แข่งทางการเมืองโดยการป้ายสีว่าสนับสนุนฝ่ายคอมมิ วนิสต์ ถือว่าเป็นอาวุธที่สาคัญ
อย่ า งหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อนทางการเมื อง สถานการณ์ ที่ เ กาหลี ยั ง แบ่ ง แยกกั นอยู่ ก็ถู กใช้ เ ป็ นข้ อ อ้ า งในการปฏิ เ สธหรื อ
เลื่อนการนาระบอบประชาธิ ปไตยมาใช้ (วิ เชี ยร อินทะสี , 2553) จากสภาพดั งกล่าว จึ งเป็นเงื่ อนไขหนึ่ง ที่ผู้ นาการเมือง
ของเกาหลีใต้ในช่วงเผด็จการ นาไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตน ดังในสมัยประธานาธิบดีอีซึงมัน (Syngman Rhee) ระหว่าง
ค.ศ. 1948 - 1960 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคง และกฎหมายปราบปรามคอมมิวนิสต์ โดยอ้างเหตุผลความจาเป็น
เพื่อป้ องกันการรุ กรานและการแทรกซึมของเกาหลีเ หนือ รวมทั้งการลงโทษผู้ ฝักใฝ่ ลัทธิค อมมิ วนิสต์ และให้การสนั บสนุ น
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เกาหลี เหนือ (วิเ ชีย ร อิ นทะสี , 2556) อย่ างไรก็ต าม ผู้นาการเมื องและนักการเมืองที่ ดารงตาแหน่ งในรั ฐบาลกลั บอาศั ย
ประโยชน์จากการบั งคับ ใช้ กฎหมายดังกล่าว ในการจั บกุมนักการเมือ งฝ่ายค้านหรือผู้ ต่อต้ านรั ฐบาล ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่า
ให้การสนับสนุนคอมมิวนิสต์ หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ (วิเชียร อินทะสี , 2556)
นอกจากนี้ประธานาธิบดีอีซึงมัน ยังได้ใช้วิธีการทุจริตในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง
โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญได้จากัดวาระการดารงตาแหน่งประธานาธิบดี ก็ได้ใช้
วิ ธีการที่ ไ ม่ ช อบด้ วยกฎหมาย โดยการหน่ วงเหนี่ ย วไม่ ใ ห้ ส มาชิ ก พรรคฝ่ ายค้ า นเข้ าร่ วมพิ จ ารณาการแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ
(ชองอิ ลจุน และ วิเ ชียร อิ นทะสี , 2557) การใช้อานาจดั งกล่าวไม่ได้เ ป็นหลักประกันให้ผู้มีอานาจอยู่ในตาแหน่งได้ตลอด
ทั้งนี้เพราะความอดกลั้นของประชาชนย่อมมีจากัด จึงเป็นเหตุให้นักศึกษา ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ออกมาชุมนุมต่อต้าน
และในท้ายที่สุดประธานาธิบดีอีซึงมันต้องลาออกจากตาแหน่ง
เมื่ อ สิ้ น สุ ด ยุ ค รั ฐ บาลเผด็ จ การพลเรื อ น เกาหลี ใ ต้ ไ ด้ อ ยู่ ภ ายใต้ รั ฐ บาลประชาธิ ป ไตยที่ น าโดยพลเรื อ น
เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อต่อมานายพลปักจองฮี (Park Chung-hee) ได้ก่อรัฐประหารขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961
(ชองอิลจุน และ วิเชี ยร อิ นทะสี , 2557) และนายพลปักจองฮี ได้รับเลือกตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งประธานาธิบดีค นที่ 3 ของ
เกาหลี ใ ต้ ในปี ค.ศ. 1963 จากนั้ นเขาก็ ไ ด้ รั บ เลือกตั้ ง ให้ ดารงต าแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี อีกเป็ นสมั ย ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1967
ต่อมาเมื่ อใกล้ ค รบกาหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี ปั กจองฮี ก็ไ ด้ ใ ช้ วิธีการทุ จริ ต ในการแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ
ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ เ ขาสามารถด ารงต าแหน่ ง ผู้ น าเกาหลี ใ ต้ ไ ด้ เ ป็ น สมั ย ที่ 3 และในปี ค.ศ. 1971 ก็ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง
เป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง (ชองอิลจุน และ วิเชียร อินทะสี, 2557)
ประธานาธิบดีปักจองฮีได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญยูซิน (Yushin) ในปี ค.ศ. 1972 ซึ่งเพิ่มอานาจให้กับประธานาธิบดี
แต่ลดอานาจของสมัชชาแห่งชาติลง (วิเชียร อินทะสี , 2553) ในเวลาต่อมาเกิดกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล ทาให้ภายใน
กลุ่มผู้นาการเมืองได้ เกิ ดความเห็นแตกต่ างในการจั ดการกับ กลุ่มเคลื่ อนไหวต่อต้ านรั ฐบาล และเป็นเหตุ ให้ป ระธานาธิบ ดี
ปักจองฮีถู กลอบสัง หารในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1979 (วิเชียร อินทะสี , 2556) แม้จะเป็ นการสิ้นสุดยุคของรัฐบาลเผด็จการ
ปักจองฮี แต่การเมืองของเกาหลีใต้ยังไม่หลุดพ้นจากการผูกขาดอานาจการเมืองโดยฝ่ายกองทัพ กล่าวคือ ในเดือนธันวาคม
ค.ศ. 1979 นายพลชอนดูฮวาน (Chun Doo-hwan) และนายพลโนแทอู (Roh Tae-woo) ได้เข้ายึดอานาจภายในกองทัพ
และด าเนิ น แผนการเข้ า กุ ม อานาจการเมื อ ง อั น น าไปสู่ การต่ อ ต้ า นจากนั ก ศึ ก ษา ปั ญ ญาชน กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงาน และ
องค์กรทางศาสนา จนทาให้ผู้นาทหารต้องประกาศกฏอัยการศึก แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้นาไปสู่ความรุนแรงเมื่อผู้นาทหาร
ได้ ใ ช้ ก าลั ง เข้ า สลายการชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ งประชาธิ ป ไตยที่ ค วางจู (Gwangju) ในเดื อ นพฤษภาคม ค.ศ. 1980
ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชี วิตและบาดเจ็บจานวนมาก และนายพลชอนดูฮวานก็ได้เข้าดารงตาแหน่งประธานาธิบดีใ นปีเดียวกั น
(ชองอิลจุน และ วิเชียร อินทะสี, 2557)
แม้ว่าประธานาธิบดีชอนดูฮวานจะใช้วิธีการปราบปรามกับ กลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตย แต่พลังของประชาสังคม
ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลในหลากหลายอาชีพ ได้เ พิ่มจานวนและมีการจัดองค์กรที่เข้มแข็งขึ้น การชุมนุมต่อต้าน
รัฐบาลและการเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองจึงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผลจากการที่รัฐบาลใช้ความรุนแรงในการขัดขวางและ
สลายการชุมนุมจนทาให้มีนักศึกษาเสียชีวิต จึงกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุม และขยายตัวเป็นการชุมนุม
ใหญ่ขึ้นทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1987 ในที่สุดกลุ่มผู้นาการเมืองจึงจาเป็นต้องรับข้อเรียกร้องในการปฏิรูปการเมือง
โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย (วิเชียร อินทะสี , 2556) ความสาเร็จดังกล่าวนี้จึงถือเป็น
ความเข้มแข็งของพลังประชาชนที่ทาให้การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเกิดขึ้น
รัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ ฉบับแก้ไข ค.ศ. 1987 ซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนั้น ได้กาหนดให้ประชาชนเป็นผู้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ประธานาธิบดีมีวาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี และเป็นได้เพียงวาระเดียว ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกัน
การผูกขาดอานาจ ประชาชนเป็นผู้ ท าหน้ าที่ เ ลือกผู้ บริ ห ารและสมาชิ กองค์ กรปกครองท้ องถิ่ น สื่ อสารมวลชนมี เ สรี ภ าพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ และรัฐบาลต้องให้ความสาคัญในด้านสิทธิมนุษยชน (วิเชียร อินทะสี, 2556) ผลจากความสาเร็จนี้จึงทาให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ และสามารถตรวจสอบการบริหารงานของรัฐ บาล ซึ่ง ถือได้ว่ากระบวนการความเป็ น
ประชาธิป ไตยในเกาหลี ใต้ ได้ เริ่มต้นขึ้น ดัง นั้น จึ งกล่ าวได้ ว่าระหว่างปี ค.ศ. 1980 - 1987 ซึ่ง เป็ นช่วงระหว่างเหตุการณ์
ปราบปรามผู้ชุมนุมที่ค วางจู จนถึ งการแก้ไ ขรัฐธรรมนู ญนั้น ประชาสั งคมซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มต่ างๆ ถือเป็ นพลั งขับเคลื่อน
ที่สาคัญในการให้ได้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้
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ภายหลังการเปลี่ยนระบอบการเมืองจากระบอบอานาจนิยมมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว การเมืองของเกาหลีใต้
ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห วนกลั บ ไปสู่ ร ะบอบอานาจนิ ย มอี ก ซึ่ ง แตกต่ างจากกรณี ข องไทยที่ ยั ง คงมี การรั ฐ ประหารและกลั บ ไปสู่ ร ะบอบ
อานาจนิ ย มอยู่ พั ฒ นาการทางการเมื องของเกาหลี ใ ต้ นี้จึง ถื อเป็ นผลจากการแสดงบทบาทอย่ างสาคั ญ ของประชาสั ง คม
และประชาชน ในการเรียกร้องและตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล โดยเริ่มต้นที่รัฐบาลโนแทอู (ระหว่าง ค.ศ. 1988 1993) ซึ่งเป็นรัฐบาลแรกที่ผู้นามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ข้อเรียกร้องที่ สาคัญ ก็คือ การสอบสวนข้อเท็จจริง
ในเหตุการณ์ที่ควางจู และการนาผู้กระทาความผิดมาลงโทษ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การกระทาในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
(วิเ ชียร อิ นทะสี, 2556) แต่ความพยายามดัง กล่าวต้ องเผชิญ อุป สรรค เนื่องจากประธานาธิบ ดีโนแทอูได้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ควางจูด้วย จึงสามารถควบคุมกลไกของรัฐในกระบวนการที่จะนาผู้กระทาความผิดมาลงโทษ
ซึ่งถ้ายินยอมตามคาเรียกร้องตนเองและพวกพ้องก็จะต้องถูกดาเนินคดีด้วย
ต่อมาในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีคิมยองซัม (ค.ศ. 1993 - 1998) การเรียกร้องเพื่อสวบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่ควางจูได้ประสบความสาเร็จ เมื่อสมัชชาแห่งชาติได้ตรากฎหมายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ อันเป็นผล
ให้มีการจับกุมอดีตประธานาธิบดีชอนดูฮวานและอดีตประธานาธิบดีโนแทอู และนายทหารที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าว
มาลงโทษ ทั้งในข้อกล่าวหาการสั่งให้สลายการชุมนุมโดยใช้กาลัง และการคอร์รัปชัน (ชองอิลจุน และ วิเชียร อินทะสี , 2557)
ซึ่ง ความสาเร็ จดั งกล่าวย่ อมเป็ นการแสดงให้ เห็ นถึ งความเข้มแข็ งของกลุ่ มพลัง ต่างๆ ในการผลั กดั นให้กระบวนการต่างๆ
นาบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ในประเทศมารั บ ผิ ด ได้ ซึ่ ง ได้ กลายเป็ นหลั กในการปกครองโดยกฎหมายและวั ฒ นธรรม
ทางการเมืองที่ผู้กระทาผิดต้องได้รับการลงโทษ ซึ่งหลักการนี้ได้ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในเวลาต่อมา
นอกจากนั้ นในช่ วงต้ นที่ ประธานาธิ บดี คิ มยองซั มเข้ ารั บ ต าแหน่ ง เขาก็ ป ระสบความส าเร็ จในการขจั ด อิท ธิ พ ล
ของทหารในการเมื อ งเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง ฝั ง รากลึ ก มากว่ า 20 ปี ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งต้ อ ง
ผ่านการเลือกตั้ง หรือผ่านความเห็นชอบจากประชาชนมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยั งได้แก้ปัญหาการคอร์รัปชั น
อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ร่ วมกั นระหว่ างนักการเมือง ข้ าราชการ และนักธุร กิจ ทั้งนี้ เพื่ อไม่ ให้ การกระทาดังกล่าว
เอื้อต่อการสร้างอิทธิพลของกลุ่มอานาจเก่า และขัดขวางกระบวนการความเป็นประชาธิปไตย (วิเชียร อินทะสี, 2556)
ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข (ค.ศ. 1987) ได้กาหนดให้ฝ่ายบริหารและสมาชิก
สภาองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง (วิเชียร อินทะสี, 2556) โดยรัฐบาลคิมยองซัมได้ดาเนินการแก้ไขกฎหมาย
และจัดการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ต่อมาในสมัยรัฐบาลคิมแดจุง (ค.ศ. 1998 - 2003) กระบวนการความเป็น
ประชาธิ ป ไตยของเกาหลี ใ ต้ ไ ด้ มีพั ฒ นาการที่ ก้าวหน้ าไปอี กขั้ น กล่ าวคื อ รั ฐ บาลด าเนิ นการปฏิ รู ป กลุ่ มธุ ร กิ จขนาดใหญ่
หรือแชบอล (jaebol) เพื่อแก้ไขปัญหาการผูกขาดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปฏิรูปด้านแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน
ได้ รั บ ค่ า จ้ า งและสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ป ฏิ รู ป ระบบราชการให้ มี ข นาดเล็ ก แต่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการให้ บ ริ การแก่ ป ระชาซน (วิ เ ชี ย ร อิ น ทะสี , 2556) ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ เ กาหลี ใ ต้ ฟื้ น ตั วจากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ใน ค.ศ. 1997 การปฏิรูป ดังกล่ าวจึงเป็นการสนับสนุ นต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะถ้าระบบเศรษฐกิ จมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และระบบราชการสามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิท ธิภาพ
แล้ว คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ย่อมจะดีขึ้น
ในช่ วงของรั ฐบาลโนมูเ ฮี ยน (ค.ศ. 2003 - 2008) ประธานาธิบ ดี โนมู เฮี ย นมี เ ป้าหมายให้ พ รรคการเมื องมี ฐ าน
อยู่ ที่ มวลชนมากกว่ า อยู่ ภ ายใต้ การชี้ นาหรื อ การอุ ป ถั มภ์ ข องนั ก การเมื อง (ชองอิ ล จุ น และ วิ เ ชี ยร อิ น ทะสี , 2557)
นอกจากนี้ ได้ ใ ห้ค วามส าคั ญ กั บ การแยกบทบาทระหว่ างฝ่ ายบริ ห ารกั บ ฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ โดยประธานาธิ บ ดี ใ นฐานะผู้ นา
พรรคการเมือง ต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการทางานของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการให้อิสระการทางานแก่องค์กรที่เคยถู กใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เช่ น สานักข่าวกรอง ตารวจ
อัยการ และหน่วยงานด้านภาษี เป็นต้น (วิเชียร อินทะสี, 2556)
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้ประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นประเทศที่ป ระชาธิปไตยมีเ สถี ยรภาพโดยเป็นการศึกษาใน 2 ประเด็นสาคัญ คือ (1) รัฐ ธรรมนูญ และโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมือง และ (2) วัฒนธรรมทางการเมืองจากผลการศึกษาพบว่า
ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ ส้ น ทางสู่ ป ระชาธิ ป ไตยในเกาหลี ใ ต้ มี พ ลวั ต อย่ า งต่ อ เนื่ องนั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากปั จ จั ย
ทางการเมือง พบว่า กลุ่มการเคลื่อนไหวต่างๆ หรือภาคประชาสังคม มีบทบาทในการต่อสู้ทางการเมืองมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล
อ านาจนิ ย ม และเมื่ อ การเมื อ งของเกาหลี ใ ต้ ไ ด้ เ ปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย ประชาสั ง คมเหล่ า นี้ ก็ ยั ง คง
แสดงบทบาทอยู่
ประกอบกับการออกกฎหมายพิเศษเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนที่ลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตย และการดาเนินคดี
กั บ รั ฐ บาลที่ สั่ ง ปราบปรามประชาชน ในเหตุ การณ์ ที่ ค วางจู ปี ค.ศ.1980 โดยข้ อเรี ย กร้ องที่ ส าคั ญ ก็ คื อ การสอบสวน
ข้อเท็ จจริง ในเหตุ การณ์ ที่ค วางจู และการนาผู้ กระท าความผิด มาลงโทษ เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ ให้ การกระท าในลั กษณะ
ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ นอี ก สมั ช ชาแห่ ง ชาติ ไ ด้ ต รากฎหมายพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ เรื่ องนี้ ขึ้ น มาโดยเฉพาะ อั น เป็ น ผลให้ มี การจั บ กุ ม
อดี ตประธานาธิบ ดี ชอนดู ฮ วานและอดี ตประธานาธิบ ดี โนแทอู และนายทหารที่ เ กี่ย วข้องในเหตุ การณ์ ดั งกล่ าวมาลงโทษ
ทั้งในข้ อกล่าวหาการสั่งให้ส ลายการชุมนุ มโดยใช้กาลัง และการคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสติธร ธนานิธิโชติ
(2555) ที่ศึ กษาการสร้างความปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาเกาหลีใต้ ซึ่งความสาเร็จดั งกล่าวย่อมเป็นการแสดงให้เห็ น
ถึง ความเข้มแข็ งของกลุ่ มพลัง ต่ างๆ ในการผลั กดั นให้ กระบวนการต่างๆ นาบุ คคลที่ มีอิท ธิ พลมารับ ผิ ด ให้ ไ ด้ ซึ่ ง ได้กลาย
เป็นหลักในการปกครองโดยกฎหมายและวัฒนธรรมทางการเมืองของเกาหลีใต้ ที่ผู้กระทาผิดต้องได้รับการลงโทษ ซึ่งหลักการ
นี้ได้ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในเวลาต่อมา
ปั จจั ย ทางการเมื องอี กประการหนึ่ ง คื อ เมื่ อประธานาธิ บ ดี คิ มยองซั มเข้ ารั บ ต าแหน่ ง ก็ ส ามารถขจั ด อิ ท ธิ พ ล
ของทหารในการเมื องของเกาหลี ใ ต้ ไ ด้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น หลั กให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื องต้ องผ่ า นการเลื อ กตั้ ง หรื อ
ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน ในขณะเดียวกันก็ ยังได้แก้ปัญหาการคอร์รัปชัน อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกั น
ระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อไม่ใ ห้การกระทาดังกล่าวเอื้อต่อการสร้างอิทธิพลของกลุ่มอานาจเก่า
และขัดขวางกระบวนการความเป็นประชาธิปไตย
ในส่ ว นของสถาบั นทางการเมื อ ง ได้ กาหนดให้ พ รรคการเมื อ งมี ฐ านอยู่ ที่ มวลชนมากกว่ าอยู่ ภ ายใต้ การชี้ น า
หรื อการอุป ถั มภ์ ของนั กการเมือง นอกจากนี้ ได้ใ ห้ ความสาคัญ กั บการแยกบทบาทระหว่างฝ่ายบริห ารกั บฝ่ ายนิติ บัญ ญั ติ
โดยประธานาธิบดีในฐานะผู้นาพรรคการเมือง ต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการทางานของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิด
การถ่ ว งดุ ล อ านาจและตรวจสอบซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง การให้ อิ ส ระการท างานแก่ อ งค์ ก รที่ เ คยถู กใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ทางการเมือง
สาหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้ก่อให้เกิด
ชนชั้นกลาง อันประกอบด้ วยบุ คคลในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่ง โดยพื้ นฐานแล้วบุคคลเหล่ านี้มีการศึ กษาสูง ได้รับ ข้อมู ล
ข่าวสารจากหลายแหล่ง มีวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คุณลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ เ ชี ย ร อิ น ทะสี (2556) กล่ า วคื อ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลง โครงสร้ า งการผลิ ต
จากภาคเกษตรกรรมมาเป็ นภาคอุ ตสาหกรรม ได้ ก่อให้เ กิ ด การอพยพแรงงานจากชนบทมาสู่ เ มือง และเกิ ด ย่ านโรงงาน
อุตสาหกรรม กลุ่มผู้ ใช้แรงงานในภาคการผลิตและบริ การได้ถูกกดค่าจ้างแรงงาน ด้วยเหตุนี้ กลุ่ มผู้ใช้ แรงงานจึ งพยายาม
รวมกลุ่มกันเพื่อต่อรอง แต่รัฐบาลได้ขัดขวางการกระทาดังกล่าว เพราะหวั่นเกรงถึงผลกระทบที่มีต่อนโยบายของรัฐบาลและ
ผลประโยชน์ ข องกลุ่มผู้ ป ระกอบการ อย่างไรก็ ต าม แม้จะถูกปราบปราม แต่ กลุ่มผู้ ใช้ แ รงงานก็ ยั ง คงรวมตั วกันเพื่อต่ อสู้
โดยการเรียกร้ องไม่ได้ จากัดวงแคบอยู่ เฉพาะประเด็นค่าจ้างแรงงานเท่านั้น แต่ยัง รวมไปถึ งประเด็นด้านสิ ทธิเส รี ภาพและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา เรื่ อ ง เส้ น ทางสู่ ป ระชาธิ ป ไตยของเกาหลี ใ ต้ สามารถน ามาเป็ น แนวทางที่ จ ะท าให้ เ ส้ น ทางสู่
ประชาธิ ป ไตยของไทย มี พัฒ นาการที่ ก้าวหน้ าไปอย่ างมั่ นคง มี เ สถี ย รภาพ และยั่ ง ยื น อี กทั้ งควรศึ กษาประเทศอื่ นๆ ที่
ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพเป็นกรณีศึกษาเพิ่มเติม
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยศึกษาข้อมูลจากตัวอย่าง
จานวน 365 คนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ55.1
เป็นนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนกลุ่มที่ไม่ดื่มและกลุ่มที่เคยดื่มแต่ปัจจุบันไม่ดื่มแล้วมีร้ อยละ 29.5 และ 15.4
ตามลาดับ อายุเฉลี่ยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก คือ 16 ปี โดยนิยมดื่มเบียร์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.3 จากการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจาแนกนักศึกษาตามพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเป็น3 กลุ่ม (กลุ่มที่ไม่ดื่ม เคยดื่ม และกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)คือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่
เพศ การพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ ค่านิยม ได้แก่ เหล้าปั่น สปายคูลเลอร์หรือไวน์เป็นเครื่องดื่มสาหรับผู้หญิง
การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งยอมรับในสังคม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นของคู่กัน ทัศนคติต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารที่ทาให้เสพติดได้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้สนุก คุยตลก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้มีความคิดสร้ างสรรค์มากขึ้น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้รู้สึกสงบ และอิทธิพลจาก
เพื่อนและรุ่นพี่ ได้แก่ เพื่อนห้ามฉันไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวนเพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ฉันกับเพื่อนได้ดูแลซึ่งกันและกัน โดยปัจจั ยดังกล่าวสามารถจาแนกกลุ่มนักศึกษาที่ได้ถูกต้อง
โดยรวมร้อยละ 71.5
คาสาคัญ: พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract
The purposes of this research were focus on the behaviors of alcoholic drinking, and factors
influencing the alcoholic drinking of the freshy at Chiang Mai University. The samples of 367 freshy at
Chiang Mai University were randomly chosen.The study had found that the percentage of students who
had never drink alcohol, have been drinking alcohol and frequently drink alcohol is 29.5 15.4 and 55.1,
respectively. Most of the students that drink alcohol for the first time were between 16 years old. The
most popular alcoholic drinking is beer equal to 49.3 percent. At 0.05 significance level, the analysis of
Multinomial Logistic Regression that classified into three groups: freshy who had never drink alcohol, have
been drinking alcohol, and frequently drinking alcohol showed that the factors influencing alcoholic
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drinking are factors of personal,popularity,attitudes toward alcoholic drinking,and the influenced from
friends and seniors with 71.5 percent of correct classified.
Keywords: behaviors of alcoholic drinking, Multinomial Logistic Regression, Freshy at Chiang Mai University
บทนา
ตั้งแต่อดีตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความผูกพันกับประชาชนไทยมายาวนาน ในอดีตมีความเชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สามารถช่วยรักษาโรค ดังในวารสาร Scientific American (Vallee, 2015) ได้รายงานประวัติความเป็นมาของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มนุษย์เริ่มรู้จักในฐานะเครื่องดื่มที่สามารถรักษาสุขภาพ อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลับมีโครงการมากมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักดื่มในปริ มาณที่มากเกินไป
ทาให้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดโทษและพิษภัยมากมาย นอกจากจะทาให้ผู้ดื่มขาดสติแล้วยังเป็นสาเหตุของการเกิด
โรคต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ กลุ่มโรคทางระบบประสาท กลุ่มโรคมะเร็ง และโรคกระเพาะอาหาร
อักเสบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้น (ชาย มหิทธิภาคย์, 2552)
นอกจากปั ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ น จะส่ งผลกระทบต่ อ ตนเองแล้ ว ยั งส่ งผลกระทบต่ อ บุ ค คลในครอบครั ว ดั งรายงานจาก
สานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 จากการสอบถามถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป พบว่าเกิดผลกระทบในระดับครอบครัว เช่น ประสบปัญหาทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ
5.7 ปัญหาการมีปากเสียง ทะเลาะโต้เถียงกันในครอบครัว และก่อให้เกิดความราคาญ รบกวนการทางานและคุณภาพชีวิต
คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ 4.3 ตามลาดับ นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยงั ส่งผลกระทบในระดับสังคมที่กว้างออกไปอีก
มากมาย เช่น ปัญหาการฆาตกรรม โดยเมื่อนาศพจากเหตุการณ์ฆาตกรรมไปชันสูตร พบว่าร้อยละ 60 ของศพ มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2542) นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หลัง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสาคัญต่าง ๆ ปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมักมี
การเลี้ยงฉลองและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสถิติของศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ปี 2556 การเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสูงถึง ร้อยละ 38.73 และในเทศกาล
สงกรานต์มีอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 39.11 โดยเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่าในเยาวชนที่
อายุต่ากว่า 20 ปี มีการดื่มสุราในช่วงเทศกาลสูงถึง 1.93 เท่า ของช่วงเวลาปกติ
ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติที่สารวจใน พ.ศ. 2557 พบว่าประชากรที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 32.3 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ 20 ปี เพศชายจะเริ่ม
ดื่มที่อายุ 19 ปี และเพศหญิงเริ่มดื่มที่อายุ 25 ปี เห็นได้ว่าในปัจจุบันปัญหาการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ไม่ได้จากัดอยู่เ พียงใน
กลุ่มของวัยทางานอีกต่อไป แต่ปัญหาดังกล่าวกลับค่อย ๆ คืบคลานไปยังกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นด้วยแล้ว และเมื่อกล่าวถึง
ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นย่อมมีผลกระทบตามมามาก เพราะแอลกอฮอล์จะเข้าไปทาลายการทางานของ
สมอง และระบบประสาท จนทาให้ร่างกายไม่สามารถทางานได้อย่างปกติ และถ้าดื่มอย่างต่อเนื่องเป็นประจาจะส่งผลให้
การตัดสินใจบกพร่อง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน การจดจาลดลง ทั้งนี้จากการศึกษาผลกระทบจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นที่มีอายุ 15-16 ปี พบว่าผลจากการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ทาให้ระบบการมองเห็นและ
การ กะระยะบกพร่อง นอกจากนั้นยังทาให้ขนาดสมองเล็กกว่าคนปกติที่มีสุขภาพแข็งแรงทั่วไป (วินัดดา ปิยะศิลป์ และพนม
เกตุมาน, 2545)
จากผลกระทบดังกล่า วข้า งต้น แสดงให้ เห็น ว่าปั ญหาในการดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่ นเป็ นปั ญ หาที่ สาคั ญ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การมี ร้านขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ รอบมหาวิท ยาลัย เป็ นปัญ หาที่น่า สนใจและต้ องได้รั บการแก้ไ ข
“เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างสติปัญญา ดังนั้นการมีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ
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มหาวิทยาลัยจึงส่งผลโดยตรงต่อระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มาใช้บริการร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้ว
ดื่มจนไม่สามารถเข้าเรียน หรือมาเรียนแต่ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นกิจกรรมที่เบี่ยงเบนความ
สนใจของนักศึกษา กล่าวคือ แทนที่จะใช้เวลาว่างไปทากิจกรรมที่ มีประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นกีฬา
การเล่นดนตรี ฯลฯ แต่กลับเอาเวลามาสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดประสิทธิภาพในการเรียน นอกจากนี้ร้านขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังทาให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการทะเลาะวิวาท และ
ปัญหาการขายบริการทางเพศ” (สุริยา ฆ้องเสนาะ,2558) ดังนั้นในปัจจุบันสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้เห็น
ความส าคั ญ ของปั ญ หานี้ จึ งมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ มุ่ งหวั งให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ระโยชน์ สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และที่สาคัญคือต้องห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอีกสถาบันการศึกษาหนึ่งที่กาหนดแนวทางใน
การรับน้องไว้อย่างชัดเจนว่าจะรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ปลอดเหล้าปลอดอบายมุข โดย รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สโมสรนั กศึกษาส่วนกลาง สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ และคณาจารย์ได้ร่วมกัน
ปรึกษาหาแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้องในปี พ.ศ. 2556 จนเป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษาในปัจจุบัน ที่ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมโดยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น กิจกรรมดื่มนมชมบอล เป็นกิจกรรมที่ชวน
นักศึกษามาชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ไทย กับ อิรัก โดยในงานจะมีการแจกนมให้ดื่มฟรีตลอดงาน และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปี พ.ศ. 2558 กิจกรรมรับน้องขึ้นดอยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สาคัญของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะได้มีโอกาสไปกราบสักการะพระ
บรมธาตุดอยสุเทพได้มคี วามเข้มงวดสาหรับการห้ามดืม่ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีการตรวจจับและปรับตาม
กฎหมาย เป็นต้น (ภาวิณี เทพคาราม, 2556) ในขณะเดียวกันทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งประกาศ
ปิดบริการร้านอาหารจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามประกาศของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 22 เรื่อง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการที่เปิดใกล้กับ
สถานศึกษาและหอพัก โดยกาหนดให้ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใน
ระยะ 300 เมตร ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ในปั จ จุ บั น สั งคมได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางด้ า นการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล่าวถึงการใช้ชีวิตของวัยรุ่นที่พึ่งเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นช่วงการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญก้าวหนึ่งของชีวิตวัยรุ่น ที่จะต้องมาพบกับสังคมใหม่วัฒนธรรมใหม่ การเรียนการสอนที่แตกต่างไปจาก
เดิม และที่สาคัญวัยรุ่นที่เริ่มเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามักไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่หอพัก
ทาให้มีความเสี่ยงในสิ่งยั่วยุที่ไม่ดีหลายอย่าง ซึ่งปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นาพาปัญหาอื่น ๆ ตามมา
อีกมากมาย ดังนั้น การวิจัย ครั้ งนี้ จึ งสนใจศึก ษาปั จจั ย ที่มี อิทธิ พลต่อการดื่ มเครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ของนั กศึก ษาชั้นปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลให้นักศึกษาตัดสินใจดื่มหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจะได้ หา
แนวทางในการจัดการรณรงค์หรือการป้องกัน หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาห่างไกลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจดื่ ม หรื อ ไม่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระเบียบวิธีวิจัย
1) ขอบเขตการวิจัย
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ประชากร : นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จานวน 7,043คน
กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ถูกสุ่มมาเป็นตัวอย่าง
จานวน 365 คน
2) การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรต่อไปนี้ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง
pqz 2 
n

1

2

e2

เมื่อ p แทน สัดส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
q แทน สัดส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
e แทนความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นในที่นี้กาหนด 5 %
3) เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการศึกษาด้วยตนเองในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่กาลังศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมตอนจบมัธยม
ปลาย รายรับ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น การนับ ถื อ ศาสนา การปฏิ บั ติกิ จ กรรมทางศาสนา ที่พั ก อาศั ย การอาศั ย อยู่กั บ ผู้ ป กครอง
สถานภาพสมรสของบิดามารดา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ใหญ่ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่คบหา
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากน้อยเพียงใด มีสาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครัง้ อย่างไร ประเภทของเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อย เป็นต้น ซึ่งถ้าหากผู้ตอบแบบสอบถามไม่ดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ดื่มแล้วจะข้ามการ
ตอบแบบสอบถามในส่วนนี้
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาสร้างแบบสอบถามในส่วนนี้ โดยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านค่านิยม ทัศนคติต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อิทธิพลของสื่อ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และอิทธิพลจากเพื่อนและรุ่นพี่
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ผลการวิจัย
การศึกษานี้อาศัยข้อมูลจากตัวอย่างนักศึกษา จานวน 376 คน เป็นนักศึกษาชาย ร้อยละ 35.1 และนักศึกษาหญิง
ร้อยละ 64.9 ได้ผลการวิจัย ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
รวม
1) เพศ
- ชาย
- หญิง
2) กลุ่มสาขาวิชา
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) ศาสนา
- พุทธ
- คริสต์
- อิสลาม
4) การปฏิบัติกจิ กรรมทางศาสนา
- ไม่เคยเลย
- แล้วแต่โอกาส
- เฉพาะวันสาคัญ
- น้อยกว่าเดือนละครั้ง
- เดือนละครั้ง
- สัปดาห์ละครั้ง
5) เพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ไม่มี
- 1 – 5 คน
- 6 – 10 คน
- 11 – 15 คน
- มากกว่า 15 คน

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวม
ไม่ดื่ม
เคยดื่ม
ดื่ม
ร้อยละ (จานวน) ร้อยละ (จานวน) ร้อยละ (จานวน) ร้อยละ (จานวน)
29.5 (111)
15.4 (58)
55.1 (207) 100.0 (376)
20.4 (27)
34.4 (84)

9.1 (12)
18.9 (46)

70.5 (93)
46.7 (114)

100.0 (132)
100.0 (244)

37.9 (25)
25.6 (41)
30.0 (45)

16.7 (11)
11.9 (19)
18.7 (28)

45.4 (30)
62.5 (100)
51.3 (77)

100.0 (66)
100.0 (160)
100.0 (150)

28.0 (99)
50.0 (8)
57.1 (4)

15.3 (54)
18.8 (3)
14.3 (1)

56.7 (200)
31.2 (5)
28.6 (2)

100.0 (353)
100.0 (16)
100.0 (7)

42.1
26.5
25.5
28.6
26.3
77.8

(8)
(57)
(25)
(2)
(5)
(14)

10.5
17.2
13.3
0.0
21.1
11.1

(2)
(37)
(13)
(0)
(4)
(2)

47.4
56.3
61.2
71.4
52.6
11.1

(9)
(121)
(60)
(5)
(10)
(2)

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

(19)
(215)
(98)
(7)
(19)
(18)

46.5
25.8
15.5
5.0
8.8

(67)
(31)
(9)
(1)
(3)

18.8
14.2
15.5
15.0
5.9

(27)
(17)
(9)
(3)
(2)

34.7
60.0
69.0
80.0
85.3

(50)
(72)
(40)
(16)
(29)

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

(144)
(120)
(58)
(20)
(34)

นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 55.1 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมาเป็นนักศึกษาที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ
29.5 ส่วนอีกร้อยละ 15.4 เป็นนักศึกษาที่เคยดื่มแต่ปัจจุบันไม่ดื่มแล้ว และนักศึกษาชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า
นักศึกษาหญิง (ร้อยละ 70.5 > 46.7) โดยนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ร้อยละ 62.5 >
51.3 > 45.4 ตามลาดับ) และนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ร้อยละ 56.7 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะที่นักศึกษา
ทีผ่ ู้ทนี่ ับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นที่น่าสังเกตว่านักศึกษาที่มีเพื่อนดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีแนวโน้มที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย เห็นได้จากนักศึกษากลุ่มที่มีเพื่อนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่
11 คนขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 80 เป็นนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานภาพความเป็นอยู่
สถานภาพความเป็นอยู่
รวม
1) ที่พักอาศัยปัจจุบัน
- หอพักเอกชน
- หอพักภายในมหาวิทยาลัย
- บ้าน
2) สถานภาพสมรสของบิดามารดา
- อยู่ด้วยกัน
- แยกกันอยู่
- บิดา/มารดา เสียชีวิต
3) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่
- ทุกวัน
- 5 – 6 วัน /สัปดาห์
- 3 – 4 วัน /สัปดาห์
- 1 – 2 วัน /สัปดาห์
- 2 – 3 เดือนต่อครั้ง
- มากกว่า 3 เดือนต่อครั้ง
- ไม่ดมื่

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวม
ไม่ดื่ม
เคยดื่ม
ดื่ม
ร้อยละ (จานวน) ร้อยละ (จานวน) ร้อยละ (จานวน) ร้อยละ (จานวน)
29.5 (111)
15.4 (58)
55.1 (207) 100.0 (376)
30.8 (29)
28.5 (74)
36.4 (8)

9.6 (9)
16.9 (44)
22.7 (5)

59.6 (56)
54.6 (142)
40.9 (9)

100.0 (94)
100.0 (260)
100.0 (22)

30.5 (94)
21.4 (12)
41.7 (5)

16.6 (51)
12.5 (7)
0.0 (0)

52.9 (163)
66.1 (37)
58.3 (7)

100.0 (308)
100.0 (56)
100.0 (12)

28.6
25.0
27.3
20.3
24.6
25.0
39.8

9.5
8.3
9.1
8.7
20.0
30.6
16.4

61.9
66.7
63.6
71.0
55.4
44.4
43.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

(6)
(6)
(9)
(14)
(16)
(9)
(51)

(2)
(2)
(3)
(6)
(13)
(11)
(21)

(13)
(16)
(21)
(49)
(36)
(16)
(56)

(21)
(24)
(33)
(69)
(65)
(36)
(128)

นักศึกษาที่พักอยู่หอพักเอกชนและหอพักภายในมหาวิทยาลัยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักศึกษาที่พักอยู่บ้าน
(ร้อยละ 59.6 > 54.6 > 40.9) ในขณะที่นักศึกษาที่พักอยู่บ้านจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 36.4 >
30.8 > 28.5) เมื่อพิจารณาถึงพื้นฐานด้านครอบครัวของนักศึกษาพบว่านักศึกษากลุ่มที่บิดามารดาแยกกันอยู่ส่วนใหญ่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 66.1 โดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักมีผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ที่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตารางที่ 3 อายุเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ครั้งแรกจาแนกตามเพศ
อายุเฉลี่ยที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ครั้งแรก
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
รวม

จานวน

เฉลี่ย

93
114
207

15.8
16.2
16.0

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.2
2.0
2.0

t-test

p-value

-1.192

0.648

อายุเฉลี่ยที่นักศึกษาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกคือ 16.0 ปี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า อายุเฉลี่ยที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกของเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามเพศและสาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก

1)
2)
3)
4)

เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ค่าสถิติ
สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ครั้งแรก
ร้อยละ (จานวน) ร้อยละ (จานวน) ร้อยละ (จานวน)  2
อยากทดลองดื่ม
61.3 (57)
59.6 (68)
60.5 (125)
เข้าสังคม / สังสรรค์
35.5 (33)
28.1 (32)
31.4 (65)
เครียด / อกหัก / ผิดหวัง
3.2 (3)
8.8 (10)
6.2 (13)
9.772
อื่น ๆ เช่น ตามอย่างสมาชิกใน
0.0 (0)
3.5 (4)
1.9 (4)
ครอบครัว โดนบังคับ
รวม
100.0 (93)
100.0 (114)
100.0 (207)

p-value

0.044

โดยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกคือ อยากทดลองดื่ม คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ
เข้าสังคมหรือสังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ31.4 และเครียด อกหัก หรือผิดหวัง คิดเป็นร้อยละ 6.2 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า
สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงแตกต่างกัน
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามเพศและสาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้ง
สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในแต่ละครั้ง
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เที่ยวกลางคืน
คลายเครียด
เพื่อความสนุกสนาน
เสพติดแอลกอฮอล์
ดึงดูดเพศตรงข้าม
ให้เป็นที่ยอมรับในกลุม่ เพื่อน
เข้าสังคม / สังสรรค์
เหงา / เศร้า
มีเวลาว่าง

เพศชาย
( n=93 )
ร้อยละ (จานวน)
28.0 (26)
53.8 (50)
64.5 (60)
2.2 (2)
1.1 (1)
12.9 (12)
66.7 (62)
10.8 (10)
20.4 (19)

เพศหญิง
( n = 114 )
ร้อยละ (จานวน)
13.2 (15)
35.1 (40)
57.0 (65)
1.8 (2)
1.8 (2)
6.1 (7)
65.8 (75)
9.6 (11)
18.4 (21)

ค่าสถิติ
Z

p-value

2.660
2.700
1.100
0.210
-0.410
1.680
0.130
0.260
0.360

0.008
0.007
0.273
0.837
0.684
0.094
0.894
0.794
0.358

สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้งของเพศชายและเพศหญิงคือ เข้าสังคมหรือสังสรรค์มีจานวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 และ 65.8 รองลงมาคือเพื่อความสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 64.5 ในเพศชาย และร้อยละ 57.0
ในเพศหญิง และเพื่อคลายเครียด คิดเป็นร้อยละ 53.8 ในเพศชาย และร้อยละ 35.1 ในเพศหญิง ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่า สัดส่วนของสาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครั้งคือ เที่ยวกลางคืน และคลายเครียด ในเพศชายและเพศ
หญิงแตกต่างกัน โดยเพศชายที่ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เพื่อคลายเครียด และเที่ยวกลางคืน จะมีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิง
(ร้อยละ 53.8 > 35.1 และ ร้อยละ 28.0 > 13.2 ตามลาดับ)
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามเพศและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

ร้อยละ (จานวน)

ร้อยละ (จานวน)

ร้อยละ (จานวน)

100.0 (93)
1. ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สุด
1) สุราขาว
2.2 (2)
2) เบียร์
57.0 (53)
3) สุรากลั่น / สุราผสม
25.8 (24)
4) ไวน์ / แชมเปญ
11.8 (11)
5) ไวน์คูลเลอร์
3.2 (3)
2. ปริมาณการดื่มแต่ละครั้งโดยประมาณ
1) 1 - 3 แก้ว
24.7 (23)
2) 4 - 6 แก้ว
28.0 (26)
3) 7 - 9 แก้ว
18.3 (17)
4) 10 - 12 แก้ว
7.5 (7)
5) มากกว่า 12 แก้ว
21.5 (20)
3. ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1) อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
20.4 (19)
2) 1 - 2 ครั้งต่อเดือน
30.1 (28)
3) หลาย ๆ เดือนต่อครั้ง
49.5 (46)
4. ค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละครั้งโดยประมาณ
1) ต่ากว่า 100 บาท
24.7 (23)
2) 100 - 299 บาท
36.6 (34)
3) 300 - 499 บาท
14.0 (13)
4) 500 - 699 บาท
11.8 (11)
5) มากกว่า 700 บาท
12.9 (12)
5. สถานที่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยที่สุด
1) บ้านตนเอง
5.4 (5)
2) บ้านเพื่อน/รุ่นพี่
31.2 (29)
3) หอตนเอง/หอเพื่อน
28.0 (26)
4) ชมรม
2.2 (2)
5) ร้านอาหาร
12.9 (12)
6) ผับ / บาร์ / คาราโอเกะ
20.4 (19)

100.0 (114)

100.0 (207)

ค่าสถิติ

2

p-value

0.0
43.0
21.1
16.6
19.3

(0)
(49)
(24)
(19)
(22)

1.0
49.3
23.2
14.5
12.0

(2)
(102)
(48)
(30)
(25)

16.772

0.002

51.8
21.1
16.7
8.8
1.8

(59)
(24)
(19)
(10)
(2)

39.6
24.1
17.4
8.2
10.7

(82)
(50)
(36)
(17)
(22)

29.425

0.000

2.6 (3)
26.3 (30)
71.1 (81)

10.6 (22)
28.0 (58)
61.4 (127)

19.420

0.000

25.4
44.7
21.9
3.5
4.4

(29)
(51)
(25)
(4)
(5)

25.1
41.0
18.4
7.2
8.3

(52)
(85)
(38)
(15)
(17)

12.024

0.017

27.2
26.3
21.1
1.8
11.4
12.3

(31)
(30)
(24)
(2)
(13)
(14)

17.4
28.5
24.0
2.0
12.1
16.0

(36)
(59)
(50)
(4)
(25)
(33)

17.724

0.003

ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ดื่มบ่อยที่สุดคือ เบียร์ คิดเป็นร้อยละ 49.3 โดยปริมาณในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แ ต่ ล ะครั้ ง โดยประมาณคื อ 1 – 3 แก้ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.6 รองลงมาคื อ 4 – 6 แก้ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
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24.1 และ 7 – 9 แก้ว คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามลาดับ ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ หลาย ๆ
เดือนต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมาคือ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
คิดเป็นร้อยละ 10.6 เป็นที่น่าสังเกตว่ามีนักศึกษาเพศชายที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยคือ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อยู่
ถึงร้อยละ 20.4ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครั้งโดยประมาณของนักศึกษาคือ 100 – 299 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 41.0 รองลงมาคือ ต่ากว่า 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.1 และ 300 – 499 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.4 โดยนักศึกษาส่วน
ใหญ่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทบี่ ้านเพื่อนหรือรุ่นพี่บ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ หอตนเองหรือหอเพื่อน คิด
เป็นร้อยละ 24.0 และบ้ านตนเอง คิดเป็นร้อยละ 17.4 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มี
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สุด ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครั้ง และสถานที่ที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน
3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจาแนก
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปัจจุบันไม่ดื่มแล้ว และ 3) ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ได้ศึกษาจาก 7 ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยม ทัศนคติ
ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อิทธิพลของสื่อ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และอิทธิพลจากเพื่อนและรุ่นพี่
โดยอาศัยการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก (Multinomial Logistic Regression) ในที่นี้กาหนดให้ นักศึกษาที่ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มอ้างอิงที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีดังนี้
ตารางที่ 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ของนักศึกษา
ตัวแปร
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ (Gender)
- ชาย
การพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง (FAM)
- ใช่
ปัจจัยค่านิยม
เหล้าปั่น/สปายคูลเลอร์/ไวน์เป็นเครื่องดื่มสาหรับผู้หญิง (P2)
- เห็นด้วยน้อย
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิง่ ยอมรับในสังคม (P5)
- เห็นด้วยน้อย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นของคู่กัน (P6)
- เห็นด้วยน้อย
ปัจจัยทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารที่ทาให้เสพติดได้ (O1)
- เห็นด้วยน้อย
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้สนุก คุยตลก (O5)
- เห็นด้วยน้อย
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น (O10)
- เห็นด้วยน้อย
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้รู้สึกสงบ (O11)
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เคยดื่ม Vs ไม่ดื่ม
ดื่ม Vs ไม่ดื่ม
Odds
Coefficient
Coefficient Odds
Ratio
Ratio
-0.310

0.733

0.753*

2.123

-0.663

0.515

-1.099*

0.333

-0.504

0.604

-0.843*

0.430

0.511

1.667

1.055*

2.872

-0.440

0.644

-0.939*

0.391

0.797

2.219

0.962*

2.618

-0.818*

0.441

-1.548*

0.213

-1.843*

0.158

-0.389

0.678
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เคยดื่ม Vs ไม่ดื่ม
ดื่ม Vs ไม่ดื่ม
Coefficient Odds Coefficient Odds
Ratio -1.329* 0.265
Ratio
0.629
1.876

ตัวแปร

- เห็นด้วยน้อย
อิทธิพลจากเพื่อนและรุ่นพี่
จานวนเพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (FRI)
0.071*
1.074
0.123*
1.131
เพื่อนห้ามฉันไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (F1)
- ไม่ใช่
0.525
1.691
1.493*
4.450
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ฉันกับเพื่อนได้ดูแลซึ่งกันและกัน (F5)
- ไม่ใช่
0.064
1.066 -1.406* 0.245
ค่าคงที่
0.692
2.351*
* หมายถึง มีนัยสาคัญที่ 0.05
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้ นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ ค่านิยม ได้แก่ เหล้าปั่น สปาย
คูลเลอร์หรือไวน์เป็นเครื่องดื่มสาหรับผู้หญิง การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งยอมรับในสังคม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับงานเลี้ยง
สังสรรค์เป็นของคู่กัน ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารที่ทาให้เสพติดได้ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้สนุก คุยตลก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทาให้รู้สึกสงบ และอิทธิพลจากเพื่อนและรุ่นพี่ ได้แก่ เพื่อนห้ามฉันไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวนเพื่อน
สนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ฉันกับเพื่ อนได้ดูแลซึ่งกันและกัน โดยปัจจัยดังกล่าว
นามาสร้างสมการที่ใช้ ในการจาแนกกลุ่มนักศึ กษาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษาที่ไม่ดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) นักศึกษาที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปัจจุบันไม่ดื่มแล้ว และ 3) นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
สมการจาแนกนักศึกษาที่เคยดื่มและไม่ดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
Yˆ1  0.692  0.310 Gender  0.663 FAM  0.504P2  0.551P5  0.440P6
 0.797O1  0.818O5  1.843O10  0.629O11  0.071FRI  0.525 F1  0.064 F5

(1)

สมการจาแนกนักศึกษาที่ดื่มและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Yˆ2  2.351  0.753Gender  1.099FAM  0.843P2  1.055P5  0.939P6

(2)
จากสมการ (1) และ (2) ข้างต้น สามารถจาแนกกลุ่มของนักศึกษาได้ถูกต้องโดยรวมร้อยละ 71.5 โดยสามารถจาแนก
กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาที่ ไม่ ดื่ ม เคยดื่ ม และดื่ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ได้ ถูก ต้ องร้ อ ยละ 73.0 ร้ อยละ 10.3 และร้ อยละ 87.9
ตามลาดับ ปัจจัยต่าง ๆ สามารถอธิบายการส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาที่ดื่มและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า นักศึกษาชายมีแนวโน้มจะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากกว่านักศึกษาหญิง 2.123 เท่า และนักศึกษาที่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่
ยอมรับในสังคม” และ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติด ” ในระดับน้อย มีแนวโน้มจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า
นักศึกษาที่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวในระดับมาก 2.872 เท่า และ 2.618 เท่า ตามลาดับ อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลจาก
เพื่อนและรุ่นพี่ พบว่า นักศึกษาที่มีเพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายคนมีแนวโน้มจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
นักศึกษาที่เพื่อนไม่ห้ามให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มที่เพื่อนห้ามไม่ให้ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4.450 เท่า ในขณะที่นักศึกษาพักอาศัยอยู่กับผู้ป กครองหรือญาติผู้ใหญ่มีแนวโน้มจะไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากกว่า นัก ศึกษาที่ อาศัย อยู่ห อพั ก 3.003 เท่ า นัก ศึก ษาที่ เห็ นด้ วยกับค่ านิ ยม/ทัศนคติ ต่อ การดื่ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เรื่อง “เหล้าปั่น ไวน์คูลเลอร์หรือไวน์เป็นเครื่องดื่มสาหรับผู้หญิง”“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับงานเลี้ยงสังสรรค์เป็น
ของคู่กัน”“การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้สนุก คุยตลก” และ “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้รู้สึกสงบ” ในระดับน้อย
 0.962O1  1.548O5  0.389O10  1.329O11  0.123 FRI  1.493F1  1.406F5
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มีแนวโน้มจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักศึกษาที่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวในระดับมาก 2.326 เท่า 2.558 เท่า
4.695 เท่า และ 3.774 เท่า ตามลาดับ และนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยว่าการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ตนเองและเพื่อนได้ดแู ล
ซึ่งกันและกัน มีแนวโน้มจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักศึกษาที่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว 4.082 เท่า
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาที่เคยดื่มและไม่ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า นักศึกษาที่มีเพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หลายคนมีแนวโน้มจะเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะที่นักศึกษาที่เห็นด้วยกับทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ว่า “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้สนุก คุยตลก” และ “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้มีความคิด
สร้ างสรรค์ม ากขึ้ น ” ในระดั บน้ อ ย มีแ นวโน้ม จะไม่ดื่ มเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ม ากกว่า กลุ่ ม ที่เ ห็น ด้ วยกับ เรื่อ งดั งกล่ าวใน
ระดับมาก คิดเป็น 2.268 เท่า และ 6.329 เท่า ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
1) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า สาเหตุ
ส่วนใหญ่ที่อยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ อยากทดลอง รองลงมาเกิดจากต้องการเข้าสังคมและสังสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับผล
จากงานวิ จั ย ของ อั ม มั น ดา ไชยกาญจน์ (2549) ที่ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าสาเหตุในการดื่มอันดับแรกคือ อยากทดลอง รองลงมาคือ เข้าสังคม
และเพื่อนชักชวนตามลาดับ ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลที่เก็บได้คือในปี พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าช่วงระยะเวลาใด สาเหตุในการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกมักจะเกิดจากความอยากลอง เป็นสาเหตุอันดับแรกเสมอ
ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นิยมดื่มส่วนใหญ่คือ เบียร์ รองลงมาคือ
สุรากลั่นหรือสุราผสม และไวน์หรือแชมเปญ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิน ชนะบุญ (2551) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่ชอบดื่มเครื่องดื่มประเภท เบียร์มากที่สุด เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย เช่นเดียวกับ อัมมันดา ไชยกาญจน์ (2549) พบว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ดื่มในปัจจุบันคือ เบียร์ รองลงมาคือไวน์และสุรา ทั้งนี้เป็นเพราะเบียร์มีดีกรีของ
แอลกอฮอล์ต่า กลิ่นไม่แรง ทาให้ดื่มได้ง่ายและมีรสชาติอ่อนกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่น ๆ ซึ่ งเบียร์มีปริมาณของ
เอทิลแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 4 – 8 ดีกรี ซึ่งต่ากว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่น ๆ และการหาซื้อเบียร์สามารถหาซื้อได้
ง่าย และตามร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักจะมีโปรโมชั่นในการซื้อเบียร์ ยิ่งซื้อมากราคายิ่งถูก เป็นต้น
สาหรับปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า นักศึกษาชายจะดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากกว่านักศึกษาหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศชายส่วนมากชอบการแสดงออก ชอบการ
แข่งขัน มากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้สังคมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการที่ ผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาให้เพศหญิงส่วนใหญ่ไม่กล้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ จะดื่ม1 ครั้งใน
รอบหลายเดือนและสาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครั้งคือ เข้าสังคมและสังสรรค์ รองลงมาคือ เพื่อความ
สนุกสนาน สอดคล้องกับการศึกษาของ วิชัย โปษยะจินดา และอาภา ศิริวงค์ ณ อยุธยา (2544) พบว่าในสังคมไทย การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องหมายของการแสดงความยินดี การแสดงความสนุกสนานร่าเริง ดังนั้นในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ
ล้วนแต่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ สุทิน ชนะบุญ (2551) พบว่านักศึกษามักจะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ และสาเหตุที่ยังคงดื่มในปัจจุบันเพราะ ต้องการให้เกิดความสนุกสนาน หรือมีเรื่องเศร้าใจ
ไม่สบายใจ หรือมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมการแข่งขันกีฬา งานฉลองสอบเสร็จ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยพฤติกรรมเหล่านี้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อดีต โดยจะเห็นได้ว่าในอดีต
หลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามมักจะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง และในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองมั กจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเสมอ
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ดังนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานกี่ยุคสมัย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นเครื่องหมายของการแสดงความยินดีและการเลี้ยง
เฉลิมฉลองตลอดมา
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักศึกษาชายจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักศึกษาหญิง และนักศึกษาที่ไม่ได้
อาศัยอยู่กับผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่จะมีโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักศึกษาที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองหรือ
ญาติผู้ใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการอยู่ห่างไกลจากผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ทาให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอิสระได้มากขึ้น
ผู้ปกครองไม่สามารถรับรู้ได้ว่านักศึกษาประพฤติตนหรือปฏิบัติตนอย่างไรในการใช้ชีวิต อีกทั้งไม่มีผู้ปกครองคอยตักเตือนหรือ
คอยห้าม หรือควบคุมความประพฤติหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Duncan and other (2006)
พบว่าถ้าครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดการอบรมสั่งสอน ไม่มีวิธีการลงโทษเมื่อเด็กกระทาผิดและขาดการติดตามดูแล
ตลอดจนความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เด็กมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้น
(2) ค่านิยม พบว่านักศึกษาที่มีค่านิยมที่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่านักศึกษาที่มีค่านิยมที่ไม่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เป็นเพราะค่านิยมเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดพฤติกรรม
การเลียนแบบ ถ้านักศึกษามีค่านิยมที่ดีต่อการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับงานสังสรรค์เป็นของคู่กัน
หรือเหล้าปั่น ไวน์คูลเลอร์ หรือไวน์เป็นเครื่องดื่มสาหรับผู้หญิง เป็นต้น จะส่งผลให้นักศึกษามีแนวโน้มที่จะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของศรีเรือน แก้วกัง วาน (2545) ที่กล่าวว่าวัยรุ่นเป็นช่วงเปลี่ยนวัยชีวิตทางสังคม
อารมณ์ จิตใจ และค่านิยม โดยวัยรุ่นกาลังเลียนแบบและทดลองบทบาท เพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ในแง่ต่าง ๆ เช่น ด้านอารมณ์
สังคม และจิตใจ ซึ่งเมื่อวัยรุ่นได้ตั้งใจหรือตัดสินใจในการประพฤติปฏิบัติ หรือหลวมตัวทาผิดพลาดโดยไม่ยั้งคิดแล้ว อาจเป็น
เรื่องยากที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(3) ทัศคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่านักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้ม
ที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักศึกษาที่มีทัศนคติไม่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากทัศนคติเป็นส่วนสาคัญ
ที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจและการแสดงออก หากนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่น การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทาให้สนุก คุยตลก หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้รู้สึกสงบ เป็นต้น นักศึกษาเหล่านั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ถ้าในทางกลับกันนักศึกษาที่มีทัศนคติไม่ดีต่อการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เป็นสาเหตุของการ
ทะเลาะวิวาทเป็นสารที่ทาให้เสพติดได้ เป็นต้น นักศึกษาเหล่านั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน(2551) พบว่า ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่คิดจะเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะสิ้นเปลื องเงิน และมีทัศนคติคิดว่าข้อดี
ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ สุริยัน อ้นทองทิม (2550)
พบว่า กลุ่มวัยรุ่นชายตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะต้องการบ่งบอกถึงความเป็นผู้ชายและความเป็นผู้ใหญ่ โดยมี
ทัศนคติและค่านิยมทางบวกกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นสิ่งที่วัยรุ่นให้การยอมรับเป็นการเข้าสังคม
(4) อิทธิพลจากเพื่อนและรุ่นพี่ พบว่าการมีเพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนักศึกษาที่มีเพื่อนสนิ ทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายคนมีแนวโน้มจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนื่องจากเพื่อนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมาก เพราะในวัยรุ่นนั้นจะให้ความสาคัญต่อการคบเพื่อนหรือทาตาม
กลุ่มเพื่อนมาก จึงเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบหรือทาตามกลุ่มเพื่อน เพื่อให้เ ป็นที่ยอมรับภายในกลุ่ม และจากการที่ในวัยนี้
เป็นวัยที่อ่อนไหวได้ง่าย เป็นวัยที่อยากรู้ อยากทดลอง จึงเป็นสาเหตุที่นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การที่วัยรุ่นมี
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการชักจูงของเพื่อนก็เพราะวัยรุ่นมีแรงจูงใจที่จะคล้อยตามเพื่อนในการดืม่ เครือ่ งดื่ม
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แอลกอฮอล์ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิชัย โปษยะจินดา และอาภา ศิริวงค์ ณ อยุธยา (2544) พบว่าการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นพฤติกรรมการรวมกลุ่มทางสังคมระหว่างเพื่อน การให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยน
สังสรรค์ แสดงความยินดีหรือได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของคนอื่นโดยใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสื่อกลาง และการศึกษาของ
สุริยัน อ้นทองทิม (2550) พบว่ากลุ่มวัยรุ่นชายตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน อยาก
ได้รับการยกย่องในกลุ่มเพื่อน เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Duncanand other (2006) พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของเพื่อนสนิท การเห็นเพื่อนดื่ม การชักชวนหรือแรงยั่วยุจากเพื่อน และการคบเพื่อนที่เกเรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ข้อเสนอแนะ
1) ควรศึกษาเชิงลึกในกลุ่มของนักศึกษาที่ไม่ดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ และเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ดมื่ แล้ว
เพื่อค้นหาว่ากลุ่มนักศึกษาเหล่านีม้ ีกระบวนการคิด การรับรู้ และทักษะในการปฏิเสธหรือหยุดดืม่ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร
2) ควรศึกษาเชิงลึกในกลุ่มของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานไม่ดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ถึงแนวทางในการอบรมเลี้ยงดู มี
พฤติกรรมอย่างไร เพื่อนาไปพัฒนาและเผยแพร่ให้แก่ผู้ปกครองทั่วไปต่อไป
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แนวทางการพัฒนางานด้านการข่าว กองทัพภาคที่ 4
Guideline in Intelligence Development of Army 4th Area Royal Thai Army
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าว ปัญหาและอุปสรรคงานข่าวของกองทัพภาคที่
4 เพื่อนาเสนอแนวทางพัฒนาในการทางานด้านการข่าวของกองทัพภาคที่ 4 การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ รวม 51ท่าน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีผลสรุปจากการวิจัยดังนี้ 1. สภาพการทางาน
ด้ า นการข่ า ว พบว่ า มี ภ ารกิ จการท างาน 4 หน้ า งาน ได้ แ ก่ ภารกิ จการข่ า วปกติ การป้ อ งกั นประเทศ ความมั่ น คง
ภายในประเทศ และกองกาลังรักษาความสงบ โดยเน้นไปในด้าน ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล แรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย และการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน สภาพการทางานโดยทั่วไปยังมีความสาเร็จ
ของภารกิจต่ากว่าที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ 2. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัญหาสาคัญได้แก่ กาลังพลมี
ไม่เพียงพอ มีการหมุนเวียนบ่อยทาให้ขาดความรู้ในสถานการณ์ในพื้นที่อย่างครอบคลุม อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ในหน่วยงาน
ด้านการข่าวที่สาคัญและจาเป็นของหน่วยข่าว มีจานวนไม่เพียงพอกับจานวนกาลังพลและภารกิจ งบประมาณยังไม่เพียงพอ
ควรจะมีค่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความชานาญการทางทหาร และเพิ่มงบประมาณที่ให้สาหรับบริหารงานข่าวตาม
วงรอบข่าวกรอง รวมถึงงบประมาณด้านอบรมสัมมนานั้นมีไม่เพียงพอ ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการ
ข่าวนั้นยังไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย 3. แนวทางการพัฒนางานด้านการข่าว กองทัพภาคที่ 4ควรจะบรรจุกาลังพลตามอัตราที่
ได้รับอนุมัติโดยเร็ว จัดสรรงบประมาณเพิ่มในด้านการอบรมสัมมนาและปรับเครื่องมือให้ทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจ
คาสาคัญ: การพัฒนาการทางาน งานข่าว กองทัพภาคที่ 4
Abstract
This research had objectives to study Intelligence Operation, problems in operation of Army 4th
Area and to propose the guideline in Intelligence Operation development. This study used the
methodology of qualitative research. The key informants were51persons and analyzed by content
analysis. Content .The findings were as follows. 1. The operations missions were four missions, including
routine intelligence, border security, internal security and peace keeping mission focusing on the influence
of drugs and illegal migrants I and the development of relations with neighboring countries along the
border. The Operations conditions in general achieved the success below commander requirement.2.
The major problems in operations were inadequate personnel, frequent rotations made them unfamiliar
with the area situation. Equipment and munitions were inadequate . The budget should be added to the
army expert and increase the budget for administration intelligence cycle. The training budget is not
enough. Information on the operations of news that is not enough. And modern3. Guideline to
development of the Intelligence in Army 4th Area4 should be manning quickly. Increase in the budget
allocation for training and tools to date is consistent with the mission.
Keywords: Personnel Development, Intelligence Operation, Army 4th Area
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บทนา
ในปี 2558 กลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งนับเป็นความท้ าทายสาคัญ ของกองทัพ โดย
กองทัพบกเป็นกลไกสาคัญภายใต้กรอบของกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยในเสาหลักด้านประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้แก่อีกสองเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ทั้งสามเสาหลัก ถูกขับเคลื่อนควบคู่ไปได้อย่างสมดุล ในการที่จะนาพาอาเซียนก้าว
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น นับจากนี้ไปการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอาจนามาซึ่งผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ รูปแบบ
ต่ างๆ การป้ องกั นและแก้ ไ ขปั ญ หาจะมี ค วามซั บซ้ อนและต้ องการความร่ วมมื อจากภาคส่ วนต่ างๆ มากขึ้ นโดยในปั จจุ บั น
กองทัพบกอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมากองทัพบกได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ ยวข้อง เพื่อ
เตรียมความพร้ อมไปสู่การเป็นประชาคมอาเซี ยน ในลั กษณะการดาเนินการคู่ ขนานเพื่อรอความชัดเจนในระดับนโยบายของ
กระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยมาโดยลาดับ
ส่วนปัญหาภัยคุกคามตามแบบบริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่อาจเกิดขึ้น ยังคงเป็น
ปัญหาสาคัญที่กองทัพบกมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สาหรับภัยคุกคามรูปแบบอื่น (Non-Traditional Threats) มีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างภัยคุกคามตามแบบ
กับ ปั ญ หาความมั่ นคงภายในที่ เ กิ ด ขึ้ นในพื้ นที่ ช ายแดน แล้ วขยายครอบคลุ มไปถึ ง จั ง หวั ด ชั้ นใน มี การก่ อตั วมายาวนาน
กาลังขยายตัว และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
ส าหรั บ กองทั พ บก เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ทั้งระดับนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อการพิทักษ์และพัฒนาความมั่นคงของประเทศ และการขจัด
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในด้านต่างๆ โดยยึดถือและดารงการปฏิบัติงานหลักต่อภัยคุกคามตามแผนพัฒนากองทัพบก ปี 2555
– 2559 ได้แก่ปั ญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การก่อการร้าย ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหา
แรงงานต่ างด้ าวและผู้ หลบหนีเข้ าเมื อง ปั ญหาโรคระบาดที ่เ กิด ขึ ้น ใหม่ ปัญ หาสิ ่ง แวดล้อ ม และปัญ หาความมั ่น คงทาง
สารสนเทศ (นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจาปีงบประมาณ 2558)
สาหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัญหาด้านการข่าวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 4 เพื่อนาผลการวิจัยมา
เป็นแนวทางการพั ฒนางานด้านการข่ าวของกองทัพภาคที่ 4 อันจะมุ่งสู่ การบรรลุภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพบกไทย
เนื่องจากยังมีปัญหาด้านความมั่นคง ความรุนแรง หรือความไม่สงบในพื้นที่ 14 จังหวัดของภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จัย ของสุ ภ าภรณ์ พนั ส นาชี และคณะ (2558)ศู นย์ เ ฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ภ าคใต้ (Deep South Watch)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทางเปิดอย่างสื่อมวลชน
และได้รับความอนุเคราะห์จากฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการหลายแห่ง ได้แก่ ส่วนปฏิบัติการและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) งานการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการ
สานักงานตารวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) และศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดยะลา สาหรับรายงานสรุป
สถิ ติเ หตุ การณ์ค วามไม่ สงบชิ้ นนี้ จะยั งคงยึ ดเอาวิ ธีวิทยาและแนวทางการรวบรวมข้อมูล ในแบบเดิ มเป็ นด้ านหลัก โดยจะ
ครอบคลุมรายละเอียดของเหตุการณ์ความไม่สงบในห้วงปี 2557 (จาก 1 มกราคม – 24 ธันวาคม) และเปรียบเทียบในรอบ
11 ปี ของความรุนแรงที่ปะทุขึ้นในปี 2547 เป็นต้นมา ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือจานวนเหตุการณ์ในปีนี้มีจานวนน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถิติตลอด 11 ปีผ่านมา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวของกองทัพภาคที่ 4
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการข่าวของกองทัพภาคที่ 4
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานด้านการข่าว กองทัพภาคที่ 4
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติใน
งานด้านการข่าว รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวของกองทัพภาคที่ 4 จานวน 51ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายจานวน 8 ท่าน ได้แก่1)เจ้ากรมข่าวทหารบก 2)ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทาง
ทหาร 3) ผู้อานวยการสานักอานวยการข่าวกรอง กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า 4) ที่ปรึกษาผอ. รมน. ภาค4 ส่วนหน้า 5) ผู้
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บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 6) เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 และ 7)ผู้อานวยการกองข่าวกองทัพภาคที่ 4 และ 8) ผู้บังคับ
การกรมทหารพรานที่ 33
ผู้เชียวชาญและผู้ปฏิบัติการงานข่าวได้แก่ ชุดปฏิบัติการข่าว กองทัพภาคที่ 4 จานวน 43 ท่าน
เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล :
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ ประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งดังนี้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญด้านนโยบายโดยมีประเด็นคาถาม 7 ข้อได้แก่
1. ขอให้ท่านอธิบายคร่าวๆถึงสภาพงานด้านการข่าวในหน่วยงานของท่าน
2. กาลังพลในหน่วยงานด้านการข่าวควรมีคุณลักษณะอย่างไรและ กาลังพลด้านการข่าวของทภ.4 ควรมีคุณลักษณะ
เฉพาะอย่างไร
3. อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ในหน่วยงานด้านการข่าวที่สาคัญและจาเป็นควรมีลักษณะอย่างไร
4. งบประมาณที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการข่าวควรเป็นอย่างไรทั้งในด้านกาลังพลและยุทโธปกรณ์
5. ระบบสารสนเทศหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการข่าวควรมีลักษณะอย่างไร
6. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการข่าวของทภ. 4 มีอะไรบ้าง
7. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางทหารระดับกองพันเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพ
ภาคท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรพร้อมเหตุผลประกอบ
แบบสนทนากลุ่ม ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญด้านผู้ปฏิบัติงานโดยมีประเด็นคาถาม 6 ข้อได้แก่
1. ขอให้ท่านอธิบายคร่าวๆถึงสภาพงานด้านการข่าวในหน่วยงานของท่าน
2 กาลังพลด้านการข่าวของทภ.4 ควรมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร
3. อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ในหน่วยงานด้านการข่าวที่สาคัญและจาเป็นควรมีลักษณะอย่างไร
4. ระบบสารสนเทศหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการข่าวควรมีลักษณะอย่างไร
5. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการข่าวของทภ. 4 มีอะไรบ้าง
6. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางทหารระดับกองพันเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพ
ภาคท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรพร้อมเหตุผลประกอบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ผู้วิจัย จึงได้ดาเนินการใช้วิธี
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประการ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ
โดยผู้ วิจัย ท าการเก็ บรวบรวมข้ อมูล จากวิ ธีการสั มภาษณ์แ บบไม่เ ป็ นทางการ (Informal Interview และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ตามแนวประเด็นคาถาม (Interview guide)โดยการบันทึกในแบบบันทึกข้อมูล
2.ข้อมูลทุติยภูมิ
ผู้วิจัยท าการทบทวนข้อมู ลที่รวบรวมจากเอกสารต่างๆและผลงานทางวิ ชาการที่เกี่ ยวข้องเช่น หนัง สือ บทความ
รายงานการวิจัยกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานด้านการข่าว เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการกาหนด
กรอบแนวความคิดในการวิจัยและอ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนต่าง ๆ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ทาดัชนีข้อมูล (indexing) โดยผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูลทั้งหมด ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ของผู้ให้ข้อมูล
สาคัญสาคัญแต่ละรายพร้อมดึงกลุ่มคา (keyword) ที่มีความหมายเกี่ยวกับประเด็นศึกษาได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT ของ
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กาลังพล อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ งบประมาณ และระบบสารสนเทศ แล้วนามาเขียนไว้ในช่องทางขวามือของแบบบันทึ ก
ภาคสนามพร้อมทั้ง ใส่ หมายเลขหน้าและหมายเลขบรรทั ดที่ กลุ่มคานั้น และผู้วิจัย จะทาบทสรุปท้ ายของการสั มภาษณ์ ของ
นักวิจัย และถ้ามีกรณีใดที่คาตอบของผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ คาตอบคลุมเครือผู้วิจัยจะบันทึกไว้เพื่อว่าจะได้กลับไปถามผู้ให้ข้อมูล
สาคัญใหม่อีกครั้งจนกว่าจะได้คาตอบการวิจัยที่ชัดเจน
2. จัดกลุ่มดัชนีข้อมูล (clustering)
3. สร้างบทสรุป (drawing themes)
4. พิสูจน์บทสรุป (verifying conclusion) ผู้วิจัยจะตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยนาข้อมูลที่เป็นข้อสรุป
กับไปให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับความหมายที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้ให้ไว้อีกครั้งก่อนสรุปเป็นข้อค้นพบ
โดยเป็นการวิเคราะห์แบบสามเส้า
ผลการวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญสาหรับการปฏิบัติงานด้านการข่าวคือ คน เพราะคนคือรากฐานในการปฏิบัติงานหรือ
ดาเนินในทุกๆ เรื่อง ดัง นั้นกองทัพภาคที่ 4 จึ งจาเป็นต้องสร้างคน ให้ มีขีดความสามารถสูงด้านการข่ าว และที่สาคัญก็คื อ
บุคคลที่ทางานด้านการข่าวจะต้องเป็นคนที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ เพราะคนที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวโดยเฉพาะงานด้าน
การข่าวของกองทัพภาคที่ 4 นั้นจาเป็นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทางานในพื้นที่สูง และมีความเชี่ยวชาญในสถานการณ์ใน
พื้ น ที่ ก องทั พ ภาคที่ 4 กาลั ง พลด้ านการข่ า วของกองทั พ ภาคที่ 4 จึ ง ควรที่ จะต้ องได้ รั บ การคั ด เลื อ กมาอย่ า งดี ต้ อ งมี
ความสามารถในการทางานภายใต้แรงกดดัน และความเครียด ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นเพิ่มเติมในด้านสวัสดิการของกาลัง
พลว่าควรมีการจัดสวัสดิการให้กาลังพลอย่างพอเพียงเพื่อให้มีกาลังกาย กาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รวมถึงการให้
กาลังใจจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงการส่งกาลังพลไปรับการฝึกศึกษาในงานด้านการข่าวอย่างสม่าเสมอ และกาลังพลเหล่าข่าว
ควรจะเป็นตัวเลือกแรกในการได้รับคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4อุปสรรคในการทางานด้าน
การข่ าวในพื้ นที่ ก องทั พ ภาคที่ 4 คื อกาลั ง พล เนื่ องจากกาลั ง พลที่ มุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท เสี ย สละ นั้ นหายาก และกาลั ง พลที่ มี
ความสามารถและเหมาะสมนี้ขาดแคลนในสายงานด้านการข่าวเป็นอันมากในปัจจุบัน
กาลั ง พลที่ มีค วามสามารถและเหมาะสมนี้ ขาดแคลนในสายงานด้ านการข่ าวเป็ นอั นมากกาลัง พลขาดแคลน
แก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการเพิ่มความรับผิดชอบให้กับกาลังพลที่มีความสามารถสูง และดูแลอย่างเป็นระบบ ระยะยาว หากาลัง
พลมาเสริม ส่วนในระยะยาวแก้ปัญหาด้านข้อมูลจานวนมากด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
บริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์การขาดแคลนบุคลากรที่มีขีดความสามารถ จึงใช้แนวทางการปฏิบัติใน
เรื่อง Unit School เพื่ออบรมและพัฒนาบุลากรภายในหน่วยตามความต้องการของหน่วยอุปสรรคในเรื่องการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของกาลังพล ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนทดแทนกาลังพลในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขจึง
ควรวางแผน จัดระบบตัวตายตัวแทนในการส่งต่อถ่ายทอดความรู้ ไม่ควรยึดติดที่ตัวบุคคล
ปัญหาและอุปสรรครองลงมาคือ เครื่องมือและยุทโธปกรณ์สาหรับงานด้านการข่าวกองทัพภาคที่ 4 ได้แก่ การมี
เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์แบบ Smart Phone สาหรับพื้นที่
กองทัพภาค 4 ส่วนปกติ และ เครื่องมือดักรับสัญญาณ และ กล้องวงจรปิดสาหรับกองทัพภาค 4 ส่วนหน้า
ปัญหาและอุปสรรคในด้านงบประมาณ ได้แก่ ความล่าช้าของงบประมาณในการเบิกจ่ายสาหรับงานชุดปฏิบัติการ
ข่าว หรื อ งบประมาณสนับ สนุ นแหล่งข่ าว รวมถึง ประเภทของงบประมาณไม่ตรงกั บความต้องการใช้ งานทาให้ต้ องมี การ
ปรับปรุงประเภทงบประมาณ ซึ่งใช้เวลาและกาลังพลในการปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นอย่างมาก
สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับความเห็นต่อการจัดตั้งหน่วยข่าวประจาพื้นที่
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นว่าการมีหน่วยข่าวระดับกองพัน หรือ หน่วยข่าวในพื้นที่จะช่วยทาให้งานด้านการข่าว
มีความชัดเจน และบรรลุความต้องการของผู้บังคับบัญชา ซึ่งแนวคิดได้รับการสนับสนุนจากการมีหน่วยข่าวกรองทางทหาร
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พัน ขกท. ใน พล.ร.15 ซึ่งมีภารกิจหลักในงานด้านการข่าว และเป็นส่ วนสนับสนุนงานด้านยุทธการ และงานด้านกิจการพล
เรือนเป็นอย่ างมาก อีกทั้งยัง สอดคล้องกั บข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนางานด้ านการข่าว รวมถึงข้ออนุมัติ ของ พล อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้น
การมีหน่วยข่าวในพื้นที่มีความเหมาะสม และเป็นหลักการที่เคยอนุมัติไว้แล้ว มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดตั้ง
หน่วยข่าวกรองทางทหารระดับกองพันเพื่อสนับสนุนภารกิจกองพลอย่างน้อย 1 กองพันในแต่ละกองพลรวมในพื้นที่กองทัพ
ภาคที่ 4 จะมีกองพันข่าวกรองทางทหารจานวน 2 กองพัน ซึ่งผู้บังคับหน่วยมีอัตราพันโท ส่วนในระดับกองทัพให้จัดตั้งอีก 1
กองพั นข่ าวกรองทางทหาร และจั ดตั้ ง กรมข่ าวกรองทางทหาร ซึ่ ง ผู้ บั งคั บ หน่ วยมี อัตราพั นเอก โดยมี ขกท. เป็ นหน่ วย
ส่วนกลางที่มาสนับสนุนเพื่อสนับสนุนยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการจัดตั้ง กองพันข่าวกรองทางทหารจะ
สนับสนุนงานด้านการข่าวในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ให้มีสายงานที่กระชับ ตรง และมีความชานาญเฉพาะทางการจัดตั้งหน่วย
ข่าวกรองทางทหารระดับกองพัน เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาค มีความจาเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถแก้ปัญหาที่กล่าว
มาข้างต้นสามารถส่งเสริมให้การทางานของหน่วยข่าวของกองทัพภาคทางานได้อย่างมีเอกภาพ ตอบสนองภารกิจในภาพรวม
ของกองทัพภาคได้ และผบ.หน่วยระดับกองพันจะปฏิบัติงานเปรียบเสมือนเป็น ฝสธ. ด้านการข่าวประจาตัวของ มทภ. มี
เอกภาพในการสั่ ง การและควบคุ มบัง คับ บั ญชา จนท. ด้ านการข่ าวให้เ ป็นไปในทิศ ทา งหรื อแนวนโยบายการท างานแบบ
เดียวกัน
สรุปผลการวิจัย
1.สภาพการทางานด้านการข่าวของกองทัพ ภาคที่ 4 แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนได้ แก่ 1) พื้ นที่ กองทัพ ภาคที่ 4 (11
จังหวัดได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และ สตูล ) และ พื้นที่ กองทัพ
ภาคที่ 4 ส่วนหน้า ( พื้นที่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอเทพา จะนะ นาทวี
และ สะบ้ าย้ อย)สภาพการท างานโดยทั่ วไปมี ค วามเรี ย บร้ อยและสามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จได้ ส าเร็ จตามความประสงค์ ของ
ผู้บังคับบัญชาตามสมควร
2)สภาพการทางานด้านการข่าวของพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 นั้นมีภารกิจการทางาน 4 ด้าน ได้แก่ ภารกิจการข่าวปกติ
ภารกิจป้องกันประเทศ ภารกิจความมั่นคงภายในประเทศ และภารกิจกองกาลังรักษาความสงบ สภาพการทางานด้านการข่าว
ของพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ( ทภ.4 สน.) นั้นมีภารกิจการทางาน ได้แก่ ภารกิจความมั่นคงภายในประเทศ เพื่อควบคุม
สถานการณ์การก่อเหตุรุนแรง และนาความร่มเย็นมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสาคัญกับการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นความเร่งด่วน ใน 3 จังหวัดและ 4 อาเภอจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยสานักอานวยการ
ข่าวกรอง กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการข่าวในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อาเภอจังหวัดสงขลา ให้กับ ทภ.4 สน./กอ.รมน.ภาค 4 สน.
2. ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญสาหรับการปฏิบัติงานด้านการข่าวคือ1) คน เพราะคนคือรากฐานในการปฏิบัติงาน
ในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นกองทัพภาคที่ 4 จึงจาเป็นต้องสร้างคน ให้มีขีดความสามารถสูงด้านการข่าว 2) เครื่องมือและยุทโธปกรณ์
สาหรับงานด้านการข่าวกองทัพภาคที่ 4 ได้แก่ การมีเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์
หรือ โทรศัพท์แบบ Smart Phone สาหรับพื้นที่กองทัพภาค 4 ส่วนปกติ และ เครื่องมือดักรับสัญญาณ และ กล้องวงจรปิด
สาหรับกองทัพภาค 4 ส่วนหน้า3)ปัญหาและอุปสรรคในด้านงบประมาณ ได้แก่ ความล่าช้าของงบประมาณในการเบิกจ่าย
สาหรับงานชุดปฏิบัติการข่าว หรือ งบประมาณสนับสนุนแหล่งข่าว รวมถึงประเภทของงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการใช้
งานทาให้ต้องมีการปรับปรุงประเภทงบประมาณ ซึ่งใช้เวลาและกาลังพลในการปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นอย่างมาก
สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับความเห็นต่อการจัดตั้งหน่วยข่าวประจาพื้นที่
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นว่าการมีหน่วยข่าวระดับกองพัน หรือ หน่วยข่าวในพื้นที่จะช่วยทาให้งานด้านการข่าว
มีความชัดเจน และบรรลุความต้องการของผู้บังคับบัญชา ซึ่งแนวคิดได้รับการสนับสนุนจากการมีหน่วยข่าวกรองทางทหาร
พัน ขกท. ใน พล.ร.15 ซึ่งมีภารกิจหลักในงานด้านการข่าว และเป็นส่วนสนับสนุนงานด้านยุทธการ และงานด้านกิจการพล
เรือนเป็นอย่ างมาก อีกทั้งยัง สอดคล้องกั บข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนางานด้ านการข่าว รวมถึงข้ออนุมัติ ของ พล อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้น
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การมีหน่วยข่าวในพื้นที่มีความเหมาะสม และเป็นหลักการที่เคยอนุมัติไว้แล้ว มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดตั้ง
หน่วยข่าวกรองทางทหารระดับกองพันเพื่อสนับสนุนภารกิจกองพลอย่างน้อย 1 กองพันในแต่ละกองพลรวมในพื้นที่กองทัพ
ภาคที่ 4 จะมีกองพันข่าวกรองทางทหารจานวน 2 กองพัน ซึ่งผู้บังคับหน่วยมีอัตราพันโท ส่วนในระดับกองทัพให้จัดตั้งอีก 1
กองพั นข่ าวกรองทางทหาร และจั ดตั้ ง กรมข่ าวกรองทางทหาร ซึ่ ง ผู้ บั งคั บ หน่ วยมี อัตราพั นเอก โดยมี ขกท. เป็ นหน่ วย
ส่วนกลางที่มาสนับสนุนเพื่อสนับสนุนยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการจัดตั้งกองพันข่าวกรองทางทหารจะ
สนับสนุนงานด้านการข่าวในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ให้มีสายงานที่กระชับ ตรง และมีความชานาญเฉพาะทางการจัดตั้งหน่วย
ข่าวกรองทางทหารระดับกองพัน เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาค มีความจาเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถแก้ปัญหาที่กล่าว
มาข้างต้นสามารถส่งเสริมให้การทางานของหน่วยข่าวของกองทัพภาคทางานได้อย่างมีเอกภาพ ตอบสนองภารกิจในภาพรวม
ของกองทัพภาคได้ และผบ.หน่วยระดับกองพันจะปฏิบัติงานเปรียบเสมือนเป็น ฝสธ. ด้านการข่าวประจาตัวของ มทภ. มี
เอกภาพในการสั่ ง การและควบคุ มบัง คับ บั ญชา จนท. ด้ านการข่ าวให้เ ป็นไปในทิศ ทางหรื อแนวนโยบายการท างานแบบ
เดียวกัน
การอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้สรุปการอภิปรายผลโดยใช้ SWOT Analysis ในด้านปัจจัยการบริหารจัดการและ วงรอบข่าวกรองดังนี้
การวางแผนการรวบรวมข่าวสารมีจุดแข็งในด้าน กาลังพลตาแหน่งฝอ. 2 รองผู้อานวยการ ผู้อานวยการ อยู่ใน
พื้นที่มานาน มีความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 มีจุดอ่อนในด้านกาลังพลมีจานวนไม่เพียงพอเพราะบรรจุไม่
ครบตามอัตรา อจย. กาลังพลมีความรู้แต่ไม่มีประสบการณ์ในการทางานสายงานข่าวโดยตรง งบประมาณมีการเบิกจ่ายล่าช้า
ในด้านงบชุดปฏิบัติการข่าว อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ไม่ทันสมัย และระบบสารสนเทศมีแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากไม่มีระบบ
สารสนเทศของฐานข้อมูล มีโอกาสด้านเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสาหรับการภารกิจที่หน่วยงานอื่นใช้ และมีระบบ
ฐานข้อมูลที่หน่วยงานอื่นใช้และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับ ทภ.4 ได้ หากมีการติดตั้งและฝึกอบรมกาลังพล
ผู้วิจัยสรุปว่าควรเลือกใช้กลยุทธ์ WO เลี่ยงจุดอ่อน นาความสามารถเฉพาะอย่างมาใช้ให้ได้เปรียบในส่วนที่มีโอกาส
สูงWO (Weakness-Opportunity)มีจุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย ต้องคอยหลีกเลี่ยง บางจุดอ่อนเพื่อโอกาส ควรเลือกแผนตั้ง
รับ (Defensive) โดยเลือกนาความสามารถเฉพาะตัวของกาลังพลที่มีความเชี่ยวชาญในสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4
มาลดจุดอ่อนของกาลังพลในด้านจานวนที่มีน้อย และมีประสบการณ์น้อยโดยการให้กาลังพลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้การ
อบรมแก่กาลังพลที่มีประสบการณ์ในสายงานข่าวน้อย โดยจัดทาเป็นหลักสูตรระยะสั้น ตามเนื้อหาที่ต้องการ และใช้โอกาสที่มี
ในการนาเข้าเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในภารกิจให้มากขึ้น
การรวบรวมข่าวสารมีจุดอ่อนด้านกาลังพล 1)มีจานวนไม่เพียงพอ 2)ไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่เข้าใจงานภารกิจ
อย่างถ่องแท้ เพราะไม่มีความรู้ในการรวบรวมข่าวสารทางลับ 3)มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบ่อย ทาให้ประสบการณ์ในการ
ทางานสายงานข่าวน้อย ไม่มีเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ให้ ต้องใช้ทรัพยากรของตนเอง เช่น โทรศัพท์มือถือเป็นต้นไม่มีระบบ
สารสนเทศที่ใช้เพื่อสายงานข่าว แต่มีจุดแข็งที่ กาลังพลมีความตั้งใจและมีความต้องการเรียนรู้งานสูง
การดาเนินกรรมวิธี มีจุดแข็งในด้านกาลังพลที่มีความชานาญในสายงานข่าวในพื้นที่ ทภ.4 ทาให้สามารถวิเคราะห์
ข่าวได้อย่างรวดเร็ว และงบประมาณที่มีเพียงพอตามภารกิจที่กาหนดโดยรวม และมีจุดอ่อนที่กาลังพลมีจานวนไม่เพียงพอ
งบประมาณมีความไม่เหมาะสมในการเกลี่ยของงบประมาณในบางประเภท เครื่องมือและยุทโธปกรณ์มีจานวนไม่เพียงพอต่อ
จานวนกาลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีระบบสารสนเทศที่บูรณาการข้อมูลของชุดปฏิบัติการข่าวและฐานข้อมูล แต่มีโอกาส
ในด้านกาลัง พลมี อัต ราที่ ได้ รั บการอนุมัติ รอการบรรจุ และสามารถท าโครงการของบประมาณเพิ่ มได้ อย่างไรก็ต ามยั ง มี
อุปสรรคในด้านกาลังพลโดยที่ไ ม่มีกาลั งพลในชั้นยศที่ไ ด้รับการอนุมัติ บ รรจุ ต้ องการมาทางานใน กองข่าว ทภ.4 และการ
อนุมัติงบประมาณตามสายงานมีความล่าช้าในบางครั้งทาให้ไม่ทันกับความต้องการใช้
การใช้และกระจายข่าวกรอง มีจุดแข็งในด้านกาลังพลที่มีความสามารถในการนาเสนอข่าวกรองให้ผู้บังคับบัญชา
และหน่ วยงานอื่ นแต่ มี จุด อ่ อนที่ มีจานวนไม่ เ พี ย งพอต่ อจานวนภารกิ จที่ ไ ด้ รั บ ท าให้ การท างานมี ค วามล่ าช้ าในบางครั้ ง
งบประมาณสาหรับจัดทา Presentation บางครั้งมีไม่เพียงพอการใช้และกระจายข่าวกรองทาผ่านเครื่องมือที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงต่า เช่นโทรศัพท์ หรือ โปรแกรมไลน์ และยังไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและปลอดภัยในหน่วยงาน แต่
ยังมีโอกาสในด้านกาลังพลที่มีอัตราที่ได้รับการอนุมัติรอการบรรจุสามารถเขียนโครงการของบประมาณเพิ่มได้จากงบกลาง
เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับภารกิจ ที่หน่วยงานอื่นใช้ และ มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและ
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ปลอดภัยสาหรับภารกิจที่หน่วยงานอื่นใช้ และมีอุปสรรคเล็กน้อยในด้านไม่มีกาลังพลในชั้นยศที่ได้รับการอนุมัติบรรจุ ต้องการ
มาทางานใน กองข่าว ทภ.4
ข้อเสนอแนะ
ด้านกาลังพล หน่วยงานด้านการข่าวของกองทัพภาคที่ 4 ควรจะดาเนินการบรรจุกาลังพลตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ
โดยเร็ว โดยคุณสมบัติของกาลั งพลที่จะบรรจุในหน่วยข่าวควรจะเป็นกาลังพลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และ
เติบโตมาในสายงานข่าวเป็นหลัก หรือหากกาลังพลประเภทนั้นมีไม่เพียงพอ กาลังพลที่จะบรรจุในหน่วยข่าวควรจะเป็นกาลัง
พลที่มีใจรักที่จะทางานด้านการข่าว มีไหวพริบและมีความรู้รอบตัว มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพื่อเป็นกาลังพลด้านการ
ข่าวของกองทัพต่อไปในอนาคต โดยเลือกนาความสามารถเฉพาะตัวของกาลังพลที่มีความเชี่ยวชาญในสถานการณ์ในพื้นที่
กองทัพ ภาคที่ 4 มาลดจุดอ่ อนของกาลัง พลในด้านจานวนที่ มีน้อย และมี ประสบการณ์ น้อยโดยการให้ กาลั งพลที่ มีค วาม
เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้การอบรมแก่กาลังพลที่มีประสบการณ์ในสายงานข่าวน้อย โดยจัดทาเป็นหลักสูตรระยะสั้น ตามเนื้อหาที่
ต้องการส่วนปัญหาในด้านชั้นยศของกาลังพลโดยที่ไม่มีกาลังพลในชั้นยศที่ได้รับการอนุมัติบรรจุ นั้นจาเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ในชั้นโครงสร้างของหน่วย
ด้านงบประมาณ หน่วยงานด้านการข่าวควรได้รับงบประมาณในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล
และ จั ด ทาฐานข้ อมู ล รวมถึ ง งบประมาณในด้านเครื่ องมื อสื่ อสารที่ ทั นสมัย เพื่ อให้การปฏิ บั ติง านเป็ นไปอย่ างราบรื่ นได้
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ และหน่วยงานด้านการข่าวโดยเฉพาะกองข่าว กองทัพภาคที่ 4 ที่ทาหน้าที่เป็นฝ่าย
อานวยการในงานด้านการข่าวของกองทัพภาคที่ 4 ควรจะได้งบประมาณในด้านการฝึกอบรม สัมมนา และ เตรียมความพร้อม
ให้กาลังพล ชุดปฏิบัติการข่าว ในการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงและหลักสูตรเฉพาะสาหรับการปฏิบัติการข่าวในพื้นที่และ
สถานการณ์ต่าง ๆ และใช้โอกาสที่มีในการนาเข้าเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในภารกิจให้
มากขึ้น
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ หน่วยงานด้านการข่าวควรได้รับการเสริมสร้างในเรื่องเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กล้องส่องทางไกล กล้ องถ่ายรูป เครื่องมือสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์ smart phone วิทยุไอคอม เครื่องมือดัก
รับ-หาทิศ เครื่องมือดักฟัง เครื่องมือสแกน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดน MINI UAV รถยนต์ รถจักรยาน
ยนตร์ อุป กรณ์พิเศษเพื่อใช้ใ นการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารทางลับ การจัดทาฐานข้อมูล การประมวลผลข้ อมูล ได้แ ก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แฮนดี้ไดร์ฟ และเครื่องปริ้นเตอร์ให้เพียงพออัตรากาลังพลที่ปฏิบัติงานเป็นต้น
ด้านระบบสารสนเทศ หน่วยงานด้านการข่าวควรได้รับการเสริมสร้างระบบสารสนเทศ ที่สามารถบูรณาการ และ
ประมวลผลข้อมูล สถานการณ์ประจาวันที่ ได้รับจากชุดปฏิบัติการ กับฐานข้อมูล เพื่อนาเรียนเป็นข้อสรุป สถานการณ์ และ
ความเกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้อย่างเป็นปัจจุบันทั้งนี้การมีระบบสารสนเทศจะทาให้หน่วยข่าวสามารถสร้าง
ฐานข้อมูล ทาเนียบกาลังรบ ทาเนียบผู้มีอิทธิพล และสามารถสร้างความเชื่อมโยงในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ด้านการปฏิบัติงาน หน่วยงานด้านการข่าว ควรมีการจัดตั้งเป็นหน่วยข่าวประจาพื้นที่เพื่อจะได้ปฏิบัติงาน
ครอบคลุมพื้นที่ มีความสม่าเสมอ และมีความใกล้ชิด กับพื้นที่ สามารถสร้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ และสามารถเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในงานข่าวได้เพิ่มขึ้น
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อนโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา
Change Management of Rajabhat University toward
Education Standard Control Policy
อรทัย เลียงจินดาถาวร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา การเปลี่ยนแปลงของบริบทสิ่งแวดล้อมทางการบริหารที่ส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) ศึกษาสถานการณ์และข้อจากัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา และ 3) ศึกษาแนวทาง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อ
นโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ทาการศึกษาโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ( Qualitative Study) ศึกษานโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ปรากฏการณ์ และมุมมองของสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากเอกสาร งานวิจัย และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation)
ผลการศึกษา พบว่า 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ได้แก่ (1) ความ
คาดหวังของสังคม (2) นโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร /คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558และ (3) การ บริหารประเทศของ รัฐบาล พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมาย โครงสร้างการบริหาร และมีความเข้มงวดในการบังคับใช้มากขึ้น 2)
สถานการณ์และข้อจากัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา พบข้อจากัดใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวิจัย และด้านอาจารย์ 3) แนวทาง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อนโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษาเสนอ 2 แนวทาง คือ ( 1) ควรน้อมนาทฤษฎีการ
พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน ด้านที่ เป็น
ข้อจากัด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 ด้าน และ (2) อาจนาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบทางเลือกเกี่ยวกับตัวแบบการ
เปลี่ยนแปลงองค์การของKanter,Cummings and Worley,Kotter, Ghoshal and Bartlett และตัวแบบบูรณาการระหว่าง
กระบวนการและพฤติกรรมของ โกวิทย์ กังสนันท์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับบริบทของแต่
ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คาสาคัญ : การบริหารการเปลี่ยนแปลง, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, นโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา
Abstract
This article aims to 1) study the change of environmental context that affects rajabhat
universities’ management, 2) study the situation and the limitation of rajabhat universities in managing
and providing courses under the Education Standard Control Policy, and 3) study the change
management of rajabhat universities toward the Education Standard Control Policy.
This study is conducted by qualitative methodology, studying the education standard control
policy, its phenomenon, and social viewpoint on rajabhat universities by using documents, research
papers, and participatory observation.
The results of the study found that 1) rajabhat universities have been affected by the change in
three aspects: (1) social expectation; (2) education standard control policy, including education quality
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assurance and degree/course standard criteria forundergraduate and postgraduate studies 2015; and (3)
the country’s administration under the government of Gen Prayut Chan-o-cha, which has improved and
amended policies, laws, and managerial structure with more intensive implementation, 2) the situation
and limitation of rajabhat universities in managing and providing teachings and classes regarding the
education standard control policy has issues three aspects of limitation, including management, research,
and lecturers, 3) the way to manage the change of rajabhat universities toward the education standard
control policy has proposed two ways, including (1) apply the development theory of His Majesty the
King, “Understand, Access, Development” to the change management in what constraints rajabhat
universities, and (2) may apply concept, theory, and alternative forms of organizational change developed
by Kanter, Cummings and Worley, Kotter, Ghoshal, and Bartlett, and the integration of processes and
behavioral form developed by KovitKungsanant to the change management suitable for the context of
each rajabhat university.
Keywords : Change Management, Rajabhat University, Education Standard Control Policy
บทนา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาลังเผชิญกับการท้าทายของบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนและเป็นพล
วัตรที่ส่งผลกระทบกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 ประการ คือ ประชาชน กฎหมาย และรัฐบาล กล่าวคือ
ประการแรกประชาชนในปัจจุบันมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความต้องการคุณภาพที่ดีของสินค้าและการให้บริการของภาครัฐ
และมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงกว่าในอดีต โดยเฉพาะด้านการศึกษามีหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ทาให้เกิดการแข่งขัน และประชาชนมีทางเลือกในการรับบริการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีความคาดหวังและความต้องการต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนั้นลักษณะความคาดหวังและความต้องการของประชาชนยังมีความหลากหลาย
ตามทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อของคนแต่ละกลุ่มด้วย ยิ่งมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ความตื่นตัวทางการเมืองมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความคาดหวังและความต้องการคุณภาพการศึกษาที่ดีมากขึ้น จึงกลายเป็นแรง
กดดันต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังและท้าทายต่อความอยู่รอด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการปรับตัวและบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยประการที่สองคือ การเปลี่ยนแปลงของ
นโยบาย กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขกลไกการบริหารหลักสูตรคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งทาให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นประการที่สาม คือ การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล รัฐบาลชุดปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปการบริหารประเทศด้านต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา ใน
ด้านโครงสร้างการบริหาร การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่ทาให้การบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการปรับตัว และพยายามตอบสนองนโยบายให้มากยิ่งขึ้น
แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะมีประสบการณ์ในบริหารการศึกษาและจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษามานานพอควร นับตั้งแต่ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี พ.ศ.2547 แต่ทรัพยากรการบริหาร
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากแต่เดิมเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์ แต่เมื่อเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้เปิดหลักสูตรต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ทาให้ขาดอาจารย์ระดับปริญญาเอกที่มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่
เปิดสอน และขาดอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการและผลงานวิชาการที่ทันสมัยและเพียงพอ
เมื่อรัฐบาลกาหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้สถาบันการศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพและ
รับการตรวจประเมินจากองค์กรทั้งภายในและภายนอกหลายองค์กร อาทิ งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเองสกอ.สมศ.
ซึ่งต่างก็มีเกณฑ์ของตัวเอง และนับวันจะกาหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน
ของสกอ.ฉบับปี พ.ศ. 2557 ที่เน้นการตรวจประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ซึ่งผลการตรวจประเมินที่ผ่านมามีน้อยหลักสูตร
490

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินนี้ และยิ่งกว่านั้น รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ.2558 ซึ่งกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ เฉพาะเจาะจง และ
มาตรฐานของหลักสูตร ที่ เข้มข้นมากขึ้น ทาให้ ส่งผลกระทบต่อการบริหาร หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างมากและจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความจาเป็นต้องมีความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับตัวโดยการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การบริหาร หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ให้ สามารถผลิตบัณฑิตและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และความ
คาดหวังของสังคมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บทความนี้ มีจุดประสงค์ที่จะนาเสนอว่า
1) การเปลี่ยนแปลงของบริบทสิ่งแวดล้อมทางการบริหารที่ส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏคืออะไร นโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือนโยบายอะไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 2) สถานการณ์และข้อจากัดในการบริหารการศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏคืออะไร และ3) แนวทางการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีแนวทางใดและควรเป็นอย่างไร
ผลการศึกษา
1.บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1 ความคาดหวังของประชาชนและสังคม
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยจานวนมาก จัดตั้งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มที่สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชนรวมจานวน
156 แห่ง (สานักงานการอุดมศึกษา, 2558 : ออนไลน์) ในขณะที่จานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่อง มาจากประเทศ
ไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ทาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีที่นั่งว่างสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึง 140,000 ที่
นั่ง แต่มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพียง 80,000 คน (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 25 พฤษภาคม 2559 : ออนไลน์) มหาวิทยาลัยจึง
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์โดยการเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นความต้องการของ
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เช่น หลักสูตรครุศาสตร์ หลักสูตรการบริหารการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตร์ ซึ่งเปิดเหมือนๆ กัน เกือบทุกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนและ
นับวันจะมีการแข่งขันกันมากขึ้น จึงเป็นโอกาสและทางเลือกให้ประชาชนในการตัดสินใจว่าจะส่งบุตรหลานไปเรียนที่ใดบน
ฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและแพร่หลายหากมหาวิทยาลัยใดมีการบริหารและผลการ
ดาเนินงานที่ดี บัณฑิตที่จบไปมีคุณภาพ อัตราการได้งานทาสูง ประสบความสาเร็จ มีชื่อเสียง และมีผลงานวิจัยและวิชาการที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะสร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ถ้ามหาวิทยาลัยใด มีการบริหารงานที่ขาด
ประสิทธิภาพ หรือมีข้อขัดแย้ง ผิดพลาดข้อมูลข่าวสารจะถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วเป็นที่สนใจและเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์
ในสังคมอย่างกว้างขวาง
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น สุดจินดา ดังก้อง ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ในระดับปานกลาง ทัศนคติด้าน
ที่เป็นเชิงบวกสูงที่สุด คือมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคมและค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือนักศึกษาและ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่าเสมอ ส่วนภาพลักษณ์ที่เป็นเชิงบวก
สูงสุดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่อยู่เคียงข้างชาวลาปาง และยอมรับเป็นอันดับ 1 คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเป็นเลิศทางวิชาการบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล อันดับสองยอมรับว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และยอมรับเป็นอันดับ 3 ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สุดจินดา ดังก้อง,2551 : 90-96 )
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ส่วนด้านบริการวิชาการแก่สังคม ภิญญาพัชญ์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
ได้ ศึกษาความพึงพอใจต่อบทบาทด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายมีความพึงพอใจต่อบทบาทด้านบริการจัดการแก่สังคมของคณะวิทยาการจัดการในด้านการบริการทั่วไป ด้าน
การเตือนสติแก่สังคม ด้านการชี้นาแก่สังคม และด้านการตอบสนองความต้องการแก่สังคมอยู่ในระดับมากโดยบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ มีความพึงพอใจด้านการชี้นาสังคมมากที่สุด บุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชนมีความ
พอใจในด้านการเตือนสติสังคมมากที่สุด และประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความพึงพอใจในด้านการบริหาร
ทั่วไปมากที่สุด (ภิญญาพัชญ์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล, 2551 : บทที่ 5)
ส่วนด้านคุณภาพบัณฑิต ในปัจจุบันสื่อได้แสดงความกังวล วิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ คุณภาพมหาวิทยาลัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัย การออกนอกระบบ บัณฑิตตกงาน
คุณสมบัติอาจารย์ การพัฒนาอาจารย์ ธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัย ความขัดแย้ง บทบาทหน้าที่ของ สกอ. และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น ด้านคุณภาพการศึกษาสื่อนาเสนอข้อมูลผลการสอบ ก.พ.ประจาปี 2557 พิจารณาจากกลุ่ม
มหาวิทยาลัยปริญญาตรี พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ มีผู้เข้าสอบ 83,085 คน สอบผ่าน 6,887 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เข้าสอบ 55,035 คน สอบผ่าน 227 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าสอบ 17,682 คน สอบผ่าน 231 คน
สถาบันการศึกษาเอกชน เข้าสอบ 18,060 คน สอบผ่าน 403 คน และผู้จบจากต่างประเทศเข้าสอบ 104 ผ่าน 17 คน
(คอลัมน์เสมาธิการ, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 62 ฉบับที่ 45 (24-30 กรกฎาคม 2558) สะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งกรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย โดยแบ่งระดับเพื่อ
ใช้ในการพิจารณารับสมัครคนเข้าทางาน สะท้อนถึงทัศนะขององค์กรที่มีต่อมหาวิทยาลัย
จะเห็นได้ว่าสังคมมีความสนใจและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัย และประชาชนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างในด้าน
ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ ส่งผลให้มีความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายไปด้วย มหาวิทยาลัยจึงต้องให้
ความสาคัญในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณภาพของบัณฑิต
1.2 นโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในการจัดการศึกษาโดยมุ่งหวังให้ผลผลิต คือ นิสิต นักศึกษา เป็นผู้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน ทั้งในเชิง
วิชาการและในเชิงคุณธรรม จริยธรรมเพื่อออกไปเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในมิติต่างๆได้อย่างเหมาะสม
(ประดิษฐ์ มีสุข และทรงธรรม ธีระกุล, 2551:1) จึงได้กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และออกประกาศเรื่องระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ต่อเนื่อง เรื่อยมาหลายฉบับจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ
ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพื่อใช้เป็น
กลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันศึกษา ซึ่งประเมินโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างน้อย 1
ครั้งในทุกรอบ 5 ปี (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 12) และ สกอ. ได้ออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัยและ
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545,
2546 และ 2553 กาหนดให้ สกอ. ร่วมกับสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ
และสถาบัน ปัจจุบันระบบประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่ 3 (2557-2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่
รอบที่ 4 (2558-2562) ซึ่งเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ประเมินโดยสถาบันการศึกษา(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 :1727)
นับวันการประเมินคุณภาพการศึกษาจะมีหลักเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ รายละเอียด ขั้นตอนและกระบวนการที่มีความเข้มงวด
ยุ่งยาก ซับซ้อน และ เข้มข้น มากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้เพิ่มภาระงาน และสิ้นเปลืองเวลา ทรัพยากร และงบประมาณในการ
ดาเนินการของแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างมากจนเป็นเหตุให้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนระบบประกันคุณภาพเสียใหม่ โดย
ขอให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการกาหนดระบบและเกณฑ์ประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
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นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีสาระสาคัญ คือการกาหนดจานวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่เข้มข้นมากขึ้น มีผลบังคับใช้สาหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะ
ปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดในตาราง
ที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท หรือ มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
เทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วย ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทส่ี่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางกาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
หลักเกณฑ์ที่กาหนดให้พิจารณา รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้
บุคอคลด
ง ารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง เป็นผลงานวิจัย
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ2. 5อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูจตานวนอย่
ร
าง รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ปี ย้อนหลัง
น้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่2.า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูจตานวนอย่
ร
าง
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตมีร หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี น้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
คุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนอย่วิาชง าการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
น้อย 5 คน
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับทีการ
่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
3.อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒพิิ จารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ผลงานวิจัย
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัต้กอง
ค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตเป็
ร นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มี
3.1อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษา
3.1อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็น
วิทยานิพนธ์หลัก 3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีวิทยานิพนธ์หลัก 3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทในยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่ตีาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
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ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก
10 เรื่อง
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็ซึน่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและ น้อยกว่า 5 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความ3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็น
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับผูซึ้ท่งรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและ
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง สกอ. ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
รับทราบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
4. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้อง ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ นั้น และแจ้ง สกอ.รับทราบ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่4.า อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้อง
3 คน โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมี ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการตามทีผู่ ้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า
กาหนด
5คน โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมี
5. อาจารย์ผู้สอน
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการตามที่
ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ทีก่มาหนด
ี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน 5. อาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรอง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับสัการ
มพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
ย้อนหลัง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง

ที่มา: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้กาหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดส่วนคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพิ่มเติมจาก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่เข้มข้นมากขึ้นไปอีกว่า
สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้
บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศึกษา 2559 ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
ระดับ ป.โท
ระดับ ป.เอก
1.อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
1.1 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์1.1
หรืออาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
สาขาที่สัมพันธ์ ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยสัมพันธ์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐ
ศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ประศาสนศาสตร์
และมี
หรือสาขาที่สัมพันธ์ และมีประสบการณ์การสอนใน
ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
ศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ
สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จ
สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตาม การศึกษาอย่างน้อย 3 เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการ
วารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
1.2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์
1.2 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
หรือสาขาที่สัมพันธ์
สัมพันธ์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐ
2.อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและจานวน ประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์และมีประสบการณ์ในระดับ
ดังต่อไปนี้
ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
2.1 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์สัหมรืพัอนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จ
สาขาสัมพันธ์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง การศึกษาอย่างน้อย 3 เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และมี
วารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทาง
สถาบันอุดมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี 2.
และมี
อาจารย์ประจาหลักสูต้ตอรงมีคุณวุฒิและจานวน ดังต่อไปนี้
งานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย2.12 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิสัชมาการ
พันธ์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐ
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประศาสนศาสตร์
หรือ
หรือสาขาสัมพันธ์ และมีประสบการณ์การสอนในระดับ
2.2 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์
ปริหญรือญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
สาขาที่สัมพันธ์ ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จ
ศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์การศึ
และมีกษาอย่างน้อย 4 เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทาง
วารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี สถาบั
และมีนอุดมศึกษา
งานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย3.2อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักต้สูอตงมี
ร คุณวุฒิและจานวน ดังต่อไปนี้
เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
3.1 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
วิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สัมพันธ์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐ
สถาบันอุดมศึกษา
ประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์มีประสบการณ์การสอนระดับ
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตต้รองมีคุณวุฒิและจานวน ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
เป็นไปตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
สัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จ
3.1 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์การศึ
หรือ กษาอย่างน้อย 4 เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
สาขาที่สัมพันธ์ ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง วารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
ศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์สถาบั
และมีนอุดมศึกษา
ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทาง
4. อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางรัฐ
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 8ประศาสนศาสตร์
ปี
โดยตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาอย่หรื
าง อเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทาง
น้อย 2 เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพรัฐประศาสน
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ระดับ ป.โท
ระดับ ป.เอก
ทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน ศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
5. สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่
เป็นไปตาม
า
3.2 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์
เกณฑ์
หรือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
สาขาที่สัมพันธ์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาคือ 1 ต่อ 5 คน ในกรณีที่เป็นที่
ศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ปรึและมี
กษาวิทยานิพนธ์หลักสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก และ
ประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทาง
1 ต่อ 10 คนในหลักสูตรที่อาจารย์มีศักยภาพพร้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี พิและมี
นิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น หากเป็นการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
งานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดั
2 บปริญญาโท ให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเป็นไปตาม
เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
วิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
คณะกรรมการอุดมศึกษา คือ 1 ต่อ 15 คน และหากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่
ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
6. คณาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ต้ออง งเป็น
สาขาวิชาที่อยู่ในแขนงใดแขนงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล
International Standard Classification of Education(ISED) 2011 ในข้อ 3
คือ Social Science, Business and Law ได้แก่ข้อ 31 ข้อ 34 และ 38 ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาที่สะท้อนอัต
ลักษณ์และรายวิชาในหลักสูตร
7. บุคลากรสนับสนุนควรมีจานวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้ง
คุณสมบัติอื่นทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่
เหมาะสมกับความต้องการและจาเป็นของการจัดการศึกษา
ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พ.ศ.2558
จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทั้ง 2 ฉบับข้างต้นส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านจานวน คุณวุฒิ คุณสมบัติ
และสัดส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์เกือบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
2.สถานการณ์และข้อจากัดในการบริหารและจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบันตาม
นโยบาย
ควบคุมมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามมาตรา4 มาตรา7 และ
มาตรา8 ที่กาหนดให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยและเป็นนิติบุคคล ต้องดาเนินงานในเรื่องการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งงานด้านกฎหมาย นโยบายและแผน งบประมาณ
การเงินและพัสดุ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากเดิมที่สถาบันราชภัฏเป็นส่วนราชการที่ไม่เป็นนิติบุคคล การบริหารงาน
เป็นแบบรวมศูนย์ โดยมีสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.) เป็นผู้ดาเนินงานต่างๆ แทนสถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ
สภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังมีข้อจากัดในการบริหารจัดการอยู่หลายประการ
จากการศึกษาจากผลงานวิจัย การสังเกตการณ์จากการประชุมและมุมมองของสังคมที่สะท้อนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านสื่อ
ต่างๆ สามารถประมวลและสรุปข้อจากัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ 3 ประเด็นสาคัญได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
วิจัย และด้านอาจารย์ ดังนี้
2.1)ด้านการบริหารจัดการข้อจากัดในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามนโยบายควบคุมมาตรฐาน
496

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

การศึกษาของรัฐ จาแนกได้ 3 ประการ คือ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การคอรัปชั่น และวัฒนธรรมองค์กรดังนี้
1) การขาดธรรมาภิบาลในการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีจุดแข็งตรงที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการดาเนินงานของตนเองภายใต้พระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัย การที่กฎหมายเปิดช่องให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวเพื่อการพัฒนาด้าน
วิชาการและประโยชน์สูงสุดของแต่ละสถาบันกลับกลายเป็นว่า เป็นช่องทางให้คนบางกลุ่มเข้ามาสถาปนาอานาจและแสวงหา
ผลประโยชน์โดยผ่านการสมรู้ร่วมคิดกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต่างฝุายต่างตอบแทนในเรื่องผลประโยชน์และข้อ
ต่อรองต่างๆ กล่าวคือ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่อและสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้กรรมการ
สภาฯ มาแต่งตั้งอธิการบดี และผู้บริหารต่างๆ อธิการบดี และคณบดี ต้องมาจากความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย (ไพฑูรย์
ธัญญา; 19 มกราคม 2558 : ออนไลน์)
ปัญหาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกวันนี้ คือ การได้มาของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให้สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ โดย
ตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ จานวน 4 คน ซึ่งเลือกจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อานวยการ กรรมการสภาฯ 4 คน ที่เลือกจาก
คณาจารย์ประจา และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของนายกสภาฯ
และกรรมการสภาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งให้อานาจอธิการบดีเต็มที่ในการสรรหาผู้อานวยการ และมีอานาจในสภามหาวิทยาลัย
สูงมากในการสรรหาคณบดีดังนั้นตัวแทนผู้บริหารในสภา 4 คน ที่มาจากผู้อานวยการและคณบดีจึงอยู่ในโอวาทของอธิการบดี
เมื่ออธิการรวมกับประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงเป็น 6เสียงข้างมาก และสามารถกาหนดได้ว่าใครคือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 11 คน โดยฝุายตัวแทนคณาจารย์ 4 คน และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการอีก 1
คน รวมเป็น 5 เสียงข้างน้อย และเสียงฝุายคณาจารย์จะขาดหายไปอีก ถ้าผู้บริหารสามารถส่งคนของตนลงในตาแหน่งตัวแทน
คณาจารย์ได้อีก อธิการบดีจึงมีอานาจเต็มในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งจึงอยู่ในการ
ควบคุมของอธิการบดี และระบบการตรวจสอบการทางานของผู้บริหารจากสภาฯ จึงไม่สามารถทาได้ สภาฯ จึงอ่อนแอที่จะทา
หน้าที่แทนสังคมส่วนรวมในการตรวจสอบประเมินผู้บริหาร (ฉันธะ จันทะเสนา , 7 เมษายน 2556 :ออนไลน์) และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ หรือกากับมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
จึงเป็นช่องทางให้คนที่อยากเป็นอธิการบดีมักจะวาง กลอุบายในการสืบทอดอานาจและอยู่ในตาแหน่งให้นานที่สุด
โดยการสร้างฐานเสียงด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งคนของตนมาเป็นผู้บริหารระดับต่างๆ เช่น คณบดี ผู้อานวยการ พร้อมกับ
ดึงคนเหล่านี้มาเป็นกรรมการสภาฯ ในขณะเดียวกันก็เข้าไปดึงเอากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาสนับสนุนทีมงานของตัวเอง
โดยมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นอามิสตอบแทนในรูปแบบต่างๆ กรรมการสภาก็เลยกลายเป็นสภาต่างตอบแทนกันโดยทั่วหน้า
กลายเป็นโมเดลอุบาทว์ที่เกิดขั้นแพร่หลายไปเกือบทุกสถาบันในปัจจุบัน และนับวันปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจะทวี
ความรุนแรงขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย ดังปรากฏการณ์ต่อไปนี้
กรณีแรกความขัดแย้งและการขาดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างอธิการบดีกับผู้อานวยการ
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร และกับประธานสภาอาจารย์ ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้า คสช. ให้ตรวจสอบการ
บริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน 5 กรณี คือ กรณีสัญญาเช่าที่ดินระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับวัดพระศรีมหาธาตุ กรณี
การขึ้นราคาค่าเช่าร้านค้าและยกเลิกวิธีการชาระเงินสดในการซื้ออาหาร กรณีลดค่าเช่าห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์
วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว ให้แก่ประธานหลักสูตรอบรมโลจิสติกส์ กรณีการใช้เงินของศูนย์วัฒนธรรมพระนครทั้งระบบ ใน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารหลักสูตรพิเศษจนเกิดเหตุการณ์
สะเทือนขวัญ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ใช้อาวุธปืนสังหาร ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท และผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และยิงตัวตายตามในเวลาต่อมา(สานักข่าวอิศรา, 20, 24 พฤษภาคม 2559 : ออนไลน์)
กรณีที่ 2 กรณีสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จะประชุมลับ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559
พิจารณาถอดถอนอธิการบดี โดยเนื้อหาในวาระการประชุมตอนหนึ่งระบุว่า ตั้งแต่อธิการบดีดารงตาแหน่งมาเป็นเวลา 3 ปี ได้
กระทาความผิดในการอาศัยอานาจหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองและผู้อื่น ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้โดยทุจริต ละเว้นการปฏิบัติ
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หน้าที่ ใช้จ่ายเงินของทางราชการโดยไม่เหมาะสม หย่อนความสามารถ และบริหารงานขาดประสิทธิภาพหลายประการ(มติชน
, 27 พฤษภาคม 2559 : ออนไลน์)
จากกรณีตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นแต่เรื่อง
ผลประโยชน์และการรักษาผลประโยชน์ เกิดความขัดแย้งและการคอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลกาลัง
กลายเป็นปัญหาที่ “กัดเซาะ” และทาลายความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยลงไปเรื่อยๆ และนับวันยิ่งหนักหนาสาหัสจนเริ่ม
ยากจะเข้าไปเยียวยาแก้ไข ด้วยความเป็น “นิติบุคคล” ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง การมีโครงสร้างการบริหารภายในเป็นของ
ตัวเอง และมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่อย่างเบ็ดเสร็จจึงเป็นช่องทางให้เกิดปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย (อาภรณ์ แก่น
วงศ์ อ้างใน คอลัมน์เสมาธิการ. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 63 ฉบับที่ 11 (27 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2558))
2) ปัญหาคอรัปชั่น
จากบทความของ ผศ.ดร.ฉันธะจันทะเสนา กล่าวว่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการคอรัปชั่นหลากหลายรูปแบบทั้งใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง การรับและการใช้จ่ายเงิน การใช้งบประมาณช่วงใกล้สิ้นปี การเรียน การสอบ และการออกเกรด โดยเฉพาะ
การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร อันเนื่องมาจากการขาดธรรมาภิบาลในการสรรหากรรมการสภาฯ เป็น
สาเหตุสาคัญของการคอรัปชั่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะผู้บริหารสามารถออกข้อบังคับเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวก
พ้องรวมทั้งการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการตั้งหน่วยงานพิเศษมาทาหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภาค
พิเศษทั้งในและนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย ที่ทาให้ผู้บริหารได้ค่าสอนเกือบแสนบาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมจากหน่วยงาน
ดังกล่าวอีกเดือนละจานวนมาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งนิยมตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดเก็บรายได้ผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและการค้าขายภายในมหาวิทยาลัยโดยจัดเก็บรายได้ร้อยละ 30 จากโรงเรียนสาธิตฯ จากหน่วยงานพิเศษฯ จาก
โรงพิมพ์ และจากโรงแรมที่ทารายได้เป็น จานวนมาก ผลประโยชน์เหล่านี้เป็นงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งมี
ระเบียบการใช้จ่ายง่ายกว่าเงินงบประมาณแผ่นดินและมีความพยายามแปรรูปงบประมาณแผ่นดินให้มาเป็นเงินรายได้ โดยการ
บังคับให้หน่วยงานธุรกิจภายในใช้งบประมาณแผ่นดิน และจัดให้พนักงานงบประมาณเงินรายได้ไปใช้งบประมาณแผ่นดิน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้มากๆ ( ฉันธะ จันทะเสนา, 25 สิงหาคม 2557, สานักข่าวอิศรา, มติชน, 24, 27 พฤษภาคม
2559,: ออนไลน์)
3)ด้านวัฒนธรรมองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏมีวัฒนธรรมองค์การที่จาแนกได้เป็น 2 ลักษณะสาคัญคือ
ลักษณะที่ 1 แบบจารีตนิยม (Conservatism)
เนื่องจากการบริหารจัดการของมหาวิทยาราชภัฏเป็นแบบรวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง โดยสานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ (สรภ.) มาเป็นเวลายาวนาน เพิ่งจะได้มีอิสระเป็นการบริหารงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเวลาเพียง 12
ปี ที่ผ่านมา วัฒนธรรมองค์การจึงค่อนข้างเป็นแบบจารีตนิยมตามแบบระบบราชการ ใช้อานาจตามสายการบังคับบัญชา และ
ด้วยความที่เป็นวิทยาลัยครูเดิมจึงยึดถือระบบอาวุโส ผู้น้อยและลูกศิษย์ได้รับการปลูกฝังให้เคารพเชื่อฟังครู อาจารย์ และ
ผู้บังคับบัญชา การพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ จึงมีลักษณะความเกรงใจ ไม่วิพากษ์วิจารณ์กัน
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่น มีสังคมแบบอุปถัมภ์นิยมที่
เกื้อกูลดูแลให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การดาเนินงานจึงมีลักษณะผู้นาว่าอย่างไรก็ว่าตามกัน
ลักษณะที่ 2 ให้ความสาคัญกับกิจกรรมและความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน และสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีปรัชญาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีความสัมพันธ์อันดีกับทางจังหวัดหน่วยงาน
ต่างๆ วัด ชุมชนและสังคม ส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองการสัญจรไปมาสะดวก มีศักยภาพด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
เวที ดนตรี การแสดง และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน จึงเป็นศูนย์กลางด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งการ
ให้ความร่วมมือส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือดาเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
และหน่วยงาน โดยเฉพาะทางจังหวัดอย่างต่อเนื่องแทบทุกเดือน อาทิ จังหวัดขอบุคลากรและนักศึกษาร่วมราถวายเนื่องใน
โอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประพาสจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 100 ปี จานวน 6,000
คน การจัดงานตลาดนัดแรงงาน การจัดประชุมวิชาการของหน่วยงานด้านสาธารณสุขสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และเครือข่ายนักวิจัยสถาบันอุดมศึกษาการจัดประชุมของข้าราชการบานาญ การส่งบุคลากรและนักศึกษาช่วยงาน
พระราชทานเพลิงศพหลวงปูุบุญมี โชติปาโล เป็นต้น ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและทานุศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
พันธกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความสาคัญ
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จากวัฒนธรรมองค์การที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นทั้งจุดแข็งและข้อจากัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเวลาเดียวกัน
กล่าวคือ จุดแข็งของวัฒนธรรมองค์การแบบจารีตนิยม ทาให้สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโครงข่ายและเครือข่ายทางสังคมที่
เข้มแข็ง ไม่ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งในการดาเนินงานแต่อาจเป็นข้อจากัดด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัฒนธรรมไม่
เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับได้อย่างเคร่งครัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพจึงค่อนข้างมีปัญหา ส่วนใหญ่ยังเป็นการดาเนินการของผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบและบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจและใส่ใจในการดาเนินงาน ส่วนจุดแข็งของวัฒนธรรมองค์กรที่ให้
ความสาคัญกับกิจกรรมและความร่วมมือกับทางจังหวัด หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ความโดดเด่นในการให้บริการสังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นข้อจากัดที่ทาให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจา ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านวิชาการของอาจารย์ การเรียนของนักศึกษา
และคุณภาพการศึกษาโดยรวม เมื่อมีเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปี พ.ศ.2558 ประกาศออกมาอาจารย์ส่วนใหญ่จึงขาด
คุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่งวิชาการ เครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จึงได้ยื่นหนังสือถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือ เรื่องการจัดทาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558 โดยขอขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ข้อ 12.2 ออกไป 5 ปี และอนุโลมให้อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนหน้าที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ สามารถดารงตาแหน่งต่อไปได้
(เครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2559 : สาเนา)
จากข้อจากัดเหล่านี้ เป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพบัณฑิต คุณภาพหลักสูตรคุณภาพอาจารย์ การจัดการเรียน
การสอน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงควรรักษาจุดแข็งและความโดดเด่นของวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีอยู่ และพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไป ส่วนที่เป็นจุดอ่อน ควรให้ความสาคัญในการปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเน้นการ
พัฒนา เติมเต็ม และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิและหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
2.2 ด้านการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54 ไม่เคยทาวิจัย พันธกิจด้านการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ อุปสรรคที่สาคัญในการพัฒนางานวิจัย คือ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค่อนข้างต่า และการพิจารณาจัดสรรยังมีลักษณะของความเกรงใจ ทาให้ทุนวิจัยตกกับอาจารย์
บางท่าน ในขณะที่อาจารย์เก่าๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะทาวิจัย (สมญา อินทรเกษตร, 2550 : 115)
จากผลการวิจัยข้างต้น ถึงแม้จะไม่ใช่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏยังมีข้อจากัดด้านการวิจัยอยู่มาก อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ยังมีผลงานทางวิชาการน้อยมาก
เนื่องจากมีภาระงานสอน และภาระหน้าที่อื่นๆ มากจนเกินไป และที่สาคัญคณาจารย์ยังขาดความมุ่งมั่นที่จะทาวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างแท้จริง ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดจริงจังในการผลักดันให้
อาจารย์ทางานวิจัย
2.3 ด้านอาจารย์
เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตครู อาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิด้านครุศาสตร์และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาของถนอม อินทรกาเนิด และคณะ พบว่า สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่มีปัญหาที่สาคัญตรงกันทุก
แห่ง คือ ปัญหาด้านบุคลากรและปัญหาด้านงบประมาณ ในด้านบุคลากรนั้นสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีปัญหาในการขาด
บุคลากรในเชิงปริมาณ และการพัฒนาบุคลากรในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเห็นได้จากคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพมหาวิทยาลัยที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากล่าวคือตามเกณฑ์ระดับกลาง
บุคลากรสายวิชาการควรมีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 40-59 และคุณวุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5
ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอกเพียงร้อยละ 12.78 บุคลากรคุณวุฒิปริญญาโทร้อยละ 78.56 และ
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มีบุคลากรคุณวุฒิปริญญาตรี ถึงร้อยละ 9.65 และการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการที่มีอัตราส่วนต่ามาก คือ มีผู้ดารงตาแหน่งระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันร้อยละ 20.53 ในขณะที่เกณฑ์ระดับกลางคือ ร้อยละ 45-69
และผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปมีร้อยละ 3.09 ในขณะที่เกณฑ์กาหนดไว้คือเท่ากับหรือมา กกว่าร้อยละ 30( ถนอม
อินทรกาเนิด และคณะ, 2553: 3-4) และเมื่อได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นจานวนมากตาม
ความต้องการของหน่วยงานและกระแสสังคม เช่น หลักสูตรบริหารการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอกภาคพิเศษ
สาหรับผู้ที่ทางานอื่นๆ อีกจานวนมาก งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะวิชาจะทุ่มไปเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาใหม่ๆ
มากกว่าสาขาวิชาเก่าๆ อาจารย์ที่สังกัดสาขาวิชามีจานวนครบตามเกณฑ์ แต่คุณวุฒิของอาจารย์ที่สอนในคณะวิชาที่จัดตั้งใหม่
ไม่ตรงกับวิชาที่ต้องสอน (สมญา อินทรเกษตร, 2550 : 112)มหาวิทยาลัยจึงแก้ปัญหาโดยการยักย้ ายดึงเอาอาจารย์ที่มีวุฒิ
สัมพันธ์กันมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ผ่านมาจึงมีการสรรหาอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ ซึ่งอาจารย์ที่สรรหาใหม่ส่วน
ใหญ่เป็นลูกศิษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยที่มีภาระงานมาก รับผิดชอบทั้งงานสอน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และจาเป็นต้องให้ความร่วมมือรับผิดชอบงานอื่นๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเพื่อความมั่นคงในอาชีพอีกทั้งยังมีระยะเวลาทางานได้ไม่นาน จึงเป็นข้อจากัดในการทุ่มเท
ทางานวิจัย ผลงานทางวิชาการและการขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ อาจารย์ส่วนใหญ่จึงขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
3. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อนโยบายควบคุมมาตรฐานการศึกษา
จากพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการจัดการสมัยใหม่สะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างองค์การ
และการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด กล่าวคือ นับแต่เป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและจนกระทั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ค่อนข้างมีอิสระในการดาเนินกิจกรรมของตนเองภายใต้พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ภายใต้
บริบทการบริหารยุคที่พนักงานมีจานวนมากกว่าข้าราชการ ยุคที่ออกนอกระบบ ยุคของการประกันคุณภาพ การประเมิน
หลักสูตรที่ทาอย่างเข้มงวดและยุคของการกาหนดมาตรฐานหลักสูตรและคุณสมบัติอาจารย์อย่างเข้มข้นด้วยคุณวุฒิ ผลงาน
และตาแหน่งทางวิชาการ บริบทดังกล่าวนาไปสู่การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้แนวคิดทฤษฎี วิธีการ กระบวนการ และแนวทาง
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
3.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานหลักการสาหรับแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
1) เข้าใจคือ ในเบื้องต้นก่อนลงมือปฏิบัติงานจาเป็นต้องทาความเข้าใจงานและบริบทชุมชน ในด้านภูมิประเทศ ผู้คน
ในหลากหลายปัญหาทั้งด้านกายภาพ จารีตประเพณี และวัฒนธรรม (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2554 : ออนไลน์) นั่นคือการสร้างให้
เกิดความมั่นใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงจาเป็นต้องทาความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการบริหาร ทั้งเรื่อง
นโยบายมหาวิทยาลัยนอกระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ/หลักสูตร แนวคิด หลักการ
เจตนารมณ์ หลักเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ วิธีการ กระบวนการระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของนโยบาย รวมทั้งความคิดเห็น ความ
ต้องการและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เข้าใจถ่องแท้โดยการทา SWOTANALYSISเพื่อ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และคุกคามต่อมหาวิทยาลัยว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอย่างไร มีความจาเป็นเพียงใดที่จะต้องพัฒนา ต้องเปลี่ยนแปลง และความจาเป็นในแต่ละด้านมีมากน้อยเพียงใด
2) เข้าถึงเป็นเรื่องการสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจกับ
ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ให้ มากที่สุด
(โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระ
เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและ 80 พรรษา : ออนไลน์) ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงจาเป็นต้องเข้าถึงโดยการ
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วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ปัญหาและความต้องการของอาจารย์ บุคลากร และปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการทา SWOTANALYSISเพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนในการบริหารจัดการ การบริหาร หลักสูตร
และความรู้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ โดยการทบทวนการทาบทบาทหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติงาน ถอดบทเรียนที่
ผ่านมา ซึ่งเป็นการเข้าถึงปัญหาภายในของมหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกัน ต้องเข้าถึงปัญหาภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย นักศึกษาชุมชน สังคมว่ามีความต้องการและคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในการปฏิบัติภารกิจแต่ละด้านเพียงใดและอย่างไร ซึ่งในศตวรรษ ที่ 21 คุณธรรม จริยธรรม เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญในการ
ผลักดันมหาวิทยาลัยให้มีความรับผิดชอบทางสังคม ( Corporate social responsibilities) ทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น
มหาวิทยาลัยจึงควรเคารพกฎหมายของสังคม มีภาระและความรับผิดชอบต่อพันธะสัญญา และการประกันคุณภาพการศึกษา
3)พัฒนาเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการ
พัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมพี่เลี้ยงให้คาแนะนาในชุมชน และติดตาม
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปูาหมาย และมุ่งสร้างสังคมที่น่าอยู่ มั่นคง โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก การพัฒนาจึงจะลงเอ่ยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างฝุายต่างเข้าใจกัน ต่างฝุายอยากจะเข้าถึงกันแล้วการพัฒนา
จะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝุายทั้งผู้ให้และผู้รับ (สุเมธ ตันติเวชกุล,2554 : ออนไลน์)
ในการพัฒนานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏควรให้ความสาคัญและพัฒนาด้านที่มีข้อจากัด 3 ด้านอย่างเร่งด่วน ได้แก่
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวิจัย และด้านอาจารย์ดังนี้
3.1) ด้านการบริหารจัดการครอบคลุม 2 ด้าน คือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการบริหารการศึกษา
ดังนี้
3.1.1) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เนื่องจากภาพรวมของปัญหาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ภายใต้พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมีอานาจในการบริหารมาก และสมคบคิดกันรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ของพวกพ้อง ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏควรพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) มีความถูกต้องชอบธรรมตามหลักคุณธรรม ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องตามหลักนิติธรรม ละเว้นการหาช่องโหว่ของกฎหมาย และกระทาตามอาเภอใจ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ชุมชน สังคมเพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับบริบท กับปัญหา กับความต้องการของบุคลากร ชุมชน สังคมและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ดาเนินงานทุกขั้นตอน กระบวนการด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบ รวมทั้งใช้จ่ายทรัพยากรใน
การบริหารอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวมปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น
การพัฒนาให้เกิดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนั้นผู้นา/ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญที่สุด ฉะนั้นการได้มาของผู้บริหารและสภาฯ จึงต้องพิจารณาสรรหาและ
แต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการบริหารมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะมีจิตสานึกสาธารณะ ( public mind) ที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัวและพวกพ้อง เข้าใจบริบทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างถ่องแท้ และมีวิสัยทัศน์ที่จะบริหาร พัฒนา และ
นาพามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย และ
ความคาดหวังของสังคมได้
3.1.2) การบริหารการศึกษา
ครอบคลุมถึงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ประเด็นสาคัญ
ที่สังคมสะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้าคือตัวหลักสูตร และกลางน้า คือ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเป็นหัวใจสาคัญ ที่เหลือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ ฉะนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ จึงมีประเด็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรพิจารณา 3 ประเด็น กล่าวคือ
1) หลักสูตรที่เปิดสอนจะต้องคานึงถึงความต้องการของสังคม ต้องมีการสารวจความต้องการ
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ของสังคมก่อนว่า ต้องการศาสตร์สาขาใดไปสนองความต้องการได้ กลุ่มเปูาหมายที่จะผลิตคือกลุ่มใด ไม่ใช่เปิดสอนเพราะเป็น
ความต้องการของมหาวิทยาลัย และหวังผลงานในเชิงปริมาณเท่านั้น
2) หลักสูตรที่เปิดสอนจะต้องมีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญและถนัด โดยพัฒนาหลักสูตรให้แตกต่างและเติมเต็มช่องว่างที่หลักสูตรสถาบันอื่นไม่มี เพื่อให้มีคุณภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสังคมมากที่สุด
3) หลักสูตรที่เปิดสอนจะต้องเน้นประโยชน์ต่อสังคม จะทาให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย เช่น นักศึกษา
ผู้ปกครองชุมชน สังคม และประเทศชาติได้รับประโยชน์ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเท่านั้น
สาหรับกลางน้า การจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีปรัชญา
และวัตถุประสงค์คือการศึกษาระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษารู้รอบๆ อย่างกว้างๆ และการเรียนจนรอบรู้นั้น จะเป็น
หนทางหนึ่งที่ช่วยให้เป็นผู้ที่รู้จักเหตุผล ให้เข้าใจผู้อื่น และให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อให้รอบรู้เฉพาะเรื่องอย่างเจาะจงลุ่มลึก และการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ
(ประดิษฐ์มีสุข และทรงธรรม ธีระกุล, 2551)
3.2) ด้านการวิจัย
การวิจัยเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยในการแสวงหาความรู้และพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หากมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จะก่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ให้
เป็นผู้มีความรู้ทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าในศาสตร์ของตน สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ และพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพและหากผลงานวิจัยถูกนาไปประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม จะทาให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทด้านวิชาการในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคมได้ ก็จะนามาซึ่งชื่อเสียง
และการยอมรับของสังคมภายนอก การเรียนรู้ในมหาลัยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใดต้องเน้นการเรียนรู้แบบ
researchbased learningเป็นหลักไม่ใช่lecture-basedlearningอย่างที่ใช้ในปัจจุบัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏควร
ให้ความสาคัญกับการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างเร่งด่วน เพราะจากหลายตัวบ่งชี้พบว่าเป็นจุดอ่อนมาก ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวดที1่ มาตรา 7 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน... (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547: 2) ดังนั้นเพื่อให้
บรรลุตามเปูาหมายจึงควรทาความเข้าใจให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คืออะไร
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คือมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในการทาหน้าที่วิจัย ผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการ พัฒนาสังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างบูรณาการและเสริมพลังกันเพื่อเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ และสากล ในสัดส่วน 60 :30:10 ให้มีความเป็นเลิศในการทางานเพื่อ
ท้องถิ่น(วิจารณ์ พาณิช, 2553 : ออนไลน์)
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงต้องมีระบบการจัดการในการทาหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ
โดยเฉพาะมีระบบการสร้างและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นคนเก่ง มีสมองชั้นหนึ่งและมีใจเพื่อท้องถิ่นคืออาจารย์ต้องจบปริญญาเอก
ผ่านการศึกษาและฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อเพิ่มทักษะในการทางานเพื่อท้องถิ่นร่วมกับกิจการ ( real sector) และภาคส่วนต่างๆ
ในท้องถิ่นเน้นงานวิจัยแบบ translational research คือ ไม่เน้นสร้างทฤษฎีหรือเทคโนโลยีใหม่แต่เน้นประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ
เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น โดยทางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้านให้เกิดการเสริมพลังกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อสรุปการพูดคุยของกลุ่มอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏว่ามหาวิทยาลัยผลิตคนเพื่อบริการท้องถิ่น ที่มี
Impact ต่อ
ท้องถิ่น บทบาทใหม่หรือโจทย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโอกาสของคนในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเพื่อหาคาตอบเพื่อท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ท้องถิ่นตลอดชีวิต) (อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี: ออนไลน์)
3.3) ด้านอาจารย์
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาจารย์ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา

502

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ความรู้ ให้คาปรึกษาแนะนา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเปูาหมาย ทั้งใน
ฐานะผู้สอนผู้ให้คาปรึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยได้กาหนด คุณสมบัติของอาจารย์เพื่อทาหน้าที่ต่างๆ เช่น อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1-3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลังโดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญ รวมทั้ง
ดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างเร่งด่วน เพราะนั่นเป็นการสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่งผลถึง
การรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และเหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ดึงดูดและจูงใจให้คนเข้ามาเรียนและชื่อเสียงมหาลัยจะเป็นที่
ยอมรับของสังคมภายนอกได้นั้น จาเป็นจะต้องมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคมจึงจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการวิจัยและการ
ผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์โดยมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกาหนดให้อาจารย์ทางานวิจัย จัดให้มีระบบการบริหาร
จัดการและหนุนเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการโดยจัดให้มีระบบการพัฒนาและการจัดการเพื่อสนับสนุน และควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
นอกจากนั้น นักวิชาการได้นาเสนอรูปแบบทางเลือกเกี่ยวกับตัวแบบการเปลี่ยนแปลงองค์การ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎ สามารถนามาปรับใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ตาม
รายละเอียดการเปรียบเทียบข้อเสนอตัวแบบการเปลี่ยนแปลงในตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบข้อเสนอตัวแบบการเปลี่ยนแปลง
ผู้แต่ง
Kanter, et al
1992

แนวคิด
หลักการ
The Ten Commandments • วิเคราะห์องค์การและความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลง
• สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) และทิศทางรวม
(common direction) แยกจากอดีตที่ผ่านมา
• สร้างและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกความจาเป็นเร่งด่วน ( sense
of urgency)
• สนับสนุนบทบาทเข็มแข็งของผู้นา
• แสวงหาและจัดหาการอุปถัมภ์ทางการเมือง (
political
sponsorship)
• สร้างแผนดาเนินการ (implementation plan)
• พัฒนาโครงสร้างที่มีขีดความสามารถสนับสนุน
• สื่อสาร ระดมการมีส่วนร่วมของคน ( people involvement)
และแสดงความจริงใจ (honest)
• สร้างแรงหนุน ( reinforce) และสถาปนา ( institutionalize)
การเปลี่ยนแปลง
Cummings
Effective Change
• สร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
and Worley, Management
สร้างวิสัยทัศน์ (vision)
1993
• พัฒนาการสนับสนุนด้านการเมือง (political support)
• จัดการการเปลี่ยนสภาวะ (transitional management)
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ผู้แต่ง

แนวคิด

Kotter, 1996

The Eight-stage process
of Creating major change

Ghoshal and
Bartlett,1996

Blueprint for Corporate
Renewal

หลักการ
• รักษา momentum ของการเปลี่ยนแปลง
• จัดตั้งความตระหนักและความรู้สึกเร่งด่วน
(sense of
urgency)
• สร้างแนวร่วมชี้นา (guiding coalition)
• พัฒนาวิสัยทัศน์ (vision) และยุทธศาสตร์ (strategy)
• สื่อสารวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง (change vision)
• กระจายและให้อานาจ (empowerment) ที่สนับสนุนการ
เคลื่อนไหวระดับฐานกว้าง (broad-based action)
• สร้างชัยชนะระยะสั้น (short-term wins)
• ผนึกกาลัง (consolidation) และขยายผลการเปลี่ยนแปลงให้
มากขึ้น
• ปลูกฝัง (anchor) การหล่อหลอมและแนวทางใหม่ในวัฒนธรรม
องค์การ
• เน้นความง่าย (simplification)
• สร้างการริเริ่มมาจากแนวหน้า (front-line initiatives)
• สร้างวินัย (discipline)
• สร้างฐานสนับสนุน (embedding support)
• บูรณาการ (integration)
• สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามหน่วยงาน
(cross-unit
relationships)
• ขยายขอบเขตการเปลี่ยนแปลง (stretch)
• พัฒนาความไว้ใจ (trust)
• ผลิตใหม่ (regeneration)
• ประกันการเรียนรู้ต่อเนื่อง (continuous learning)
• การบูรณาการกับกรอบบริบทที่เกี่ยวข้อง
(contextual
frames)
• รักษาพลวัตรที่ขาดดุลยภาพ (dynamic imbalance) และ
• การนากระบวนการปฏิรูป (renewal process)

ที่มา : โกวิทย์ กังสนันท์, 2550.หน้า 8-10.
จากตารางที่ 3 ข้อเสนอตัวแบบการเปลี่ยนแปลงที่นามาเปรียบเทียบ มักให้ความสนใจและความสาคัญในแนว
ทางการสร้างกระบวนการ (process based) และแนวทางการพัฒนากรอบชี้แนะเชิงบรรทัดฐาน (normative guidelines)
ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมมิติอื่นๆ ในด้านการสร้างกรอบทฤษฎีและการวิเคราะห์ในระดับรูปธรรมที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง
และพฤติกรรม ทั้งในระดับบุคคลและองค์การในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น อาจใช้ตัวแบบบริหารการเปลี่ยนแปลงที่บูรณาการระหว่างกระบวนการและพฤติกรรม แสดงในแผนภาพที่ 1
ดังต่อไปนี้
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การยอมรับ
การ
เปลี่ยนแปลง
การริเริ่มการ
เปลี่ยนแปลง

การสร้าง
แนวร่วมการ
เปลี่ยนแปลง

การบริหาร
การ
เปลี่ยนแปลง
องค์การ

การจัดตั้งสถาบัน
และฝังราก
การเปลี่ยนแปลงใน
วัฒนธรรมองค์การ

การผนึกกาลัง
และขยายผลการ
เปลี่ยนแปลง

การสร้าง
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และ
การสื่อสาร

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
การเปลี่ยนแปลง

แผนภาพที่ 1 ตัวแบบบูรณาการระหว่างกระบวนการและพฤติกรรม
ที่มา : โกวิทย์ กังสนันท์, 2550.หน้า 11.
จากตัวแบบบูรณาการระหว่างกระบวนการและพฤติกรรมที่เสนอโดย โกวิทย์ กังสนันท์ สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏดังนี้
1) การริเริ่มการเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของคนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยน แรงกดดันจาก
ผู้นา สิ่งคุกคาม และความไม่พอใจของผู้ปฏิบัติ จึงมีข้อเสนอริเริ่มโดยการโน้มน้าวหรือล่อใจ ให้คนปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อ
ละลายแรงต่อต้าน หรืออาจจะใช้เทคนิควิธีการทาให้ตกใจและกังวลใจเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมคนไปในทิศทางที่ต้องการโดย
อาจใช้ทฤษฎีความไม่พอใจในระดับปฏิบัติการ ความไม่พอใจระดับปฏิบัติการในองค์การอาจจะมีสาเหตุหรือเงื่อนไขหลาย
ประการ อาทิ ความต้องการความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ไม่ชอบกฎระเบียบการปฏิบัติที่ไม่สะดวกกับการทางาน ปริมาณ
งานมากเกินไป ลูกค้าไม่พอใจกับการให้บริการ และผลงานไม่ได้ตามเปูาหมายที่ต้องการ เป็นต้น ความไม่พอใจต่างๆ ดังกล่าว
นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงองค์การที่สาคัญ
2) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและทุกระดับมักจะเกี่ยวข้องกับการยอมรับหรือต่อต้านจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างการต่อต้านแบบลึก ที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวคนและองค์การ และมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความสาเร็จที่จะปรับปรุงองค์การ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของ
องค์การและผู้นาในการลดแรงต้านและเพิ่มแรงสนับสนุนให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงดาเนินไปในทิศทางที่ต้องการ
3) การสร้างแนวร่วมการเปลี่ยนแปลง
การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้นสามารถดึงดูดหรือผลักดันให้ทุกคนเข้าร่วมกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง การสร้างทีมแนวร่วมชี้นาที่สามารถทาหน้าที่นาทิศทางของการเปลี่ยนแปลงมีความสาคัญมาก ควรประกอบด้วย
สมาชิก 4 ลักษณะ คือ ตาแหน่งมีอานาจ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความน่าเชื่อถือ และภาวะผู้นา
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4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ยุทธศาสตร์และการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงองค์การ การสร้างวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงร่วมในกลุ่มแนวร่วมที่กล่าวถึงแล้วจึงมี
ความจาเป็น วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงร่วมควรครอบคลุมลักษณะสาคัญ คือ ให้ภาพจินตนาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีความเป็นไปได้ในเชิงยุทธศาสตร์ กาหนดเป็นแผนงบประมาณเกี่ยวกับเปูาหมายและงบประมาณ และมีจุดเน้น
ความยืดหยุ่น และสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
5) การพัฒนาขีดความสามารถที่เกื้อกูลต่อการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาขีดความสามารถการดาเนินการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลสาเร็จจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ได้แก่ ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง การมอบอานาจให้เกิดการเคลื่อนไหวระดับกว้าง และการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถที่จาเป็น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ มีผลต่อการสร้างความมั่นใจให้กับลูกน้องหรือผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทาหน้าที่หลัก คือ สร้างทิศทาง วางแนวเชื่อมโยงเกี่ยวกับคน สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ และ
การทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันการกระจายอานาจและมอบอานาจให้เกิดการเคลื่อนไหวระดับกว้าง เป็นปัจจัย
ที่เพิ่มพลังกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคคลเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นยุทธศาสตร์และองค์ประกอบที่เพิ่มความเข้มแข็งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
6) การผนึกกาลังและขยายผลการเปลี่ยนแปลง
การผนึกกาลังและขยายผลการเปลี่ยนแปลงมักเน้นปัจจัยด้านชี้ให้เห็นการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมต่อการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนองค์การให้สอดคล้องกับหลักเหตุผล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญ ดังนี้ การเอาชนะ
ข้อสงสัยและการวิจารณ์ ความสาคัญของชัยชนะในตอนต้น ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลสาเร็จ การปูอนกลับ
เชิงบวก และอิทธิพลทางสังคม เพื่อนร่วมงานและผู้นา
7) การจัดตั้งสถาบันและฝังรากการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์การ
ในทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม แนวความคิดของกระบวนการจัดตั้งสถาบันเป็นการสร้างรูปแบบบนพื้นฐาน
ความจริงที่เป็นรูปธรรม องค์ประกอบสาคัญจึงเกี่ยวข้องกับการสร้างบรรทัดฐานพฤติกรรม ค่านิยมร่วมที่ซึมซับในตัวคนและ
กลุ่มคนที่ปรากฎให้เห็น กระทาจนเป็นนิสัยและจารีต และเป็นสิ่งชอบธรรมที่สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ การจัดตั้ง
สถาบันการเปลี่ยนแปลงให้เป็นแนวปฏิบัติหรือวัฒนธรรมใหม่จึงต้องละทิ้งแนวปฏิบัติเดิม (โกวิทย์ กังสนันท์, 2550: 12-25)
สรุป
บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกาลังเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนและพลวัตรสูง การที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตได้นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการบริหารการศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย และข้อมูลข่าวสาร ผู้เขียนได้เสนอแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และความ
คาดหวังของสังคมใน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ควรพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นการบริหารโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทั้ง
4 ด้านอย่างจริงจังแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง และบริหารการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง ด้านการวิจัย ควรกาหนดทิศทางการวิจัยให้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม จัดให้มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และด้านอาจารย์ ควรจัดให้มีระบบการสร้างและการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการวัดและการประเมินผลการศึกษา กาหนดมาตรการและ
ผลักดันให้อาจารย์ทาวิจัยและผลงานทางวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และจัดให้มีระบบการบริหารจัดการและ
การหนุนเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ตลอดจน จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์ และการเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการ
สังกัดกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ในส่วนภูมภิ าค
Factors Affected to Quality of Working Life of Officers
of Department of Labour Protection and Welfare In Provincial
พยอม สดใส
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
e-mail : Phayom_s@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการ พร้อมกับทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางานของข้าราชการ และค้นหาแนวทางเพื่อเสนอแนะในการเสริมสร้างและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้คือ ข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค จานวน 277 คน มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการ อยู่ในระดับต่า จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการ ได้แก่ รายได้ ระดับตาแหน่ง ค่าตอบแทนในการทางานที่
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถใน
การท างาน การบริ หารงานที่ เป็ นธรรมเสมอภาค และความสมดุ ลระหว่ างชี วิ ตการท างานกั บชี วิ ตส่ วนตั ว ข้ อเสนอแนะคื อ
ในด้านรายได้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หน่วยงานควรจัดสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น มีรถบริการรับ - ส่งฟรีตามจุดต่าง ๆ ด้านระดับ
ตาแหน่ง หน่วยงานควรส่งเสริมให้ข้าราชการได้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ด้านค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและ
ยุติธรรม หน่วยงานควรยึดระบบคุณธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ ค่าตอบแทนที่ได้รับควรเพียงพอที่จะ
ดารงชีวิตตามมาตรฐานทางสังคม ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ หน่วยงานควรปลูกจิตสานึกให้ข้าราชการเข้าใจ
และตระหนั กถึ งประโยชน์ ของกิ จกรรม 5 ส เพื่ อภาพลั กษณ์ ที่ ดี ของหน่ วยงานและเพื่ อคุ ณภาพชี วิ ตในการท างานที่ ดี ขึ้ น
ด้ านความก้ าวหน้ ามั่ นคงในอาชี พการงาน หน่ วยงานควรเปิ ดโอกาสให้ ข้ าราชการได้ ปรั บเปลี่ ยนสายงาน และเรี ย นรู้ งาน
ในหลาย ๆ ด้าน ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกระดับได้ปรึกษาหารือ รับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มใจ ด้ านความ
สมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว หน่วยงานควรกาหนดแผนงานให้เป็นระบบชัดเจน จัดอัตรากาลังคนให้เพียงพอกับ
ปริมาณงาน ควรกระจายงานให้ทั่วถึง เป็นต้น
คาสาคัญ : ปัจจัย, คุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการ, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ส่วนภูมิภาค

Abstract
This education were to study the level of the quality of work life of government officers. Together with
make analysis the factors affecting the quality of work life of government officers and search guideline the
suggestion for guidance to support and create a life quality development plan of government officers of
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Department of Labour Protection and Welfare in Regional that affect quality of work life have efficiency. The
sample used were government officers of Department of Labour Protection and Welfare in Regional of 277
persons. The study tool for collect the quantitative data was a questionnaire. The showed that level of the
quality of work life of government officers was at low level, amount 145 persons (52.3 %). The factors related
the quality of work life of government officers, were income, position level, adequate and fair compensation,
safe and healthy working condition, career advancement and job security, opportunity to develop the capacity,
administrative fairness and work and the total life space. The suggestion were that, for income aspects, the
organization should provide welfare in various aspects such as provide shuttle bus for government officers. For
position level aspects, the organization should support government officers to chance to have career
advancement. For adequate and fair compensation aspects, the organization should stick to the merit system
for performance evaluation that the compensation should adequate for standard of living. For safe and healthy
working condition aspects, the organization should create awareness about benefits of activity of 5S to good
image and quality of work life. For career advancement and job security aspects, the organization should
government officers to change performance and learn in various aspects. The organization should all
government officers to consult and solve the problem. For work and the total life space aspects, the
organization should determine action plan systematically, manpower planning enough to work load and
delegation everywhere, etc.
Keywords : Factors, Quality of Work Life Government officers, Department of Labour Protection and Welfare,
Regional

บทนา
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญในการดาเนินการขององค์การ เป็นปัจจัยหลักที่ทาให้องค์การ ประสบความสาเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การที่คนเรามีชีวิตที่ดีมีความสุข ส่งผลต่อการดาเนินงานที่ดี ส่วนหนึ่งมาจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความคิด สังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี โดย นิพนธ์ คันธเสวี (นิพนธ์ คันธเสวี, 2525 : 2)
ให้คานิยามว่า คุณภาพชีวิต คือ ระดับของการดารงชีวิตของมนุษย์ตามองค์ประกอบของชีวิตอันได้แก่ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม
ความคิด และจิตใจ และ ยูเนสโก (Unesco, 1978 : 89) ได้สรุปความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึก
ของการอยู่อย่างพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตซึ่งเป็นส่วนสาคัญมากที่สุดของบุคคล ปัจจัยสาคัญที่ทาให้คุณภาพชีวิตดี
ประกอบด้วย การได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ มีสุขภาพ
กายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ค วามก้ า วหน้ า และมั่ น คงในอาชี พ การงาน โอกาสในการพั ฒ นาความสามารถข องผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
การบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาค และความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว (Richard E. Walton, 1975)
กล่าวคือ บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี จะสามารถทางานได้อย่างมีความสุข มีความกระตือรือร้น ก่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ มาพัฒนางานในองค์การให้เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ ทาให้มี ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความเต็มใจที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการต่อไป ตลอดจนสามารถปรับตัวให้มีศักยภาพ โดยใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการทางานอย่างมีเป้าหมายและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มองเห็นผลสาเร็จที่เกิดจาก
การทางานของตนและขององค์การเป็นหลัก ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น (แสง ไชยสุวรรณ, 2551 : 1)
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมีภารกิจหลักที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับด้านการ
คุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
อย่างเป็นมาตรฐานและดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างสันติสุขในวงการแรงงานโดยผู้ใช้แรงงาน นายจ้างและผู้ประกอบการ
สามารถทางานร่วมกันด้วยความสมานฉันท์เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่า งสันติสุข ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน แรงงานสัมพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาทแรงงานและความ
ไม่สงบด้านแรงงาน ซึ่งนับวันหน่วยงานจะมีภารกิจในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานในองค์การก็มี
ความแตกต่างกันทั้งแนวนโยบายและการปฏิบัติงาน อีกทั้งการปฏิรูประบบราชการส่งผลให้การบริหารจัดการองค์การเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้ น (กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมสวั สดิ การและคุ้ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2552) ปั จจุ บั น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้นจานวน 1,880 คน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สิงหาคม, 2558)
ในส่วนของกรอบอัตรากาลังก็ถูกจากัดกาลังคนไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าเดิม
และอาจเป็นงานที่ไม่ค่อยถนัด มีเวลาพักผ่อนน้อยลง เกิดภาวะความเครียด ส่งผลให้สุขภาพแย่ เกิดการเจ็บป่วยบ่อยครั้ง ทาให้รู้สึกอึดอัด
เหนื่อยหน่ายท้อแท้ ผลตอบแทนที่ได้รับก็ไม่คุ้มค่า ขาดขวัญกาลังใจในการทางาน จนต้องหยุดงานบ่อย ๆ และหาทางโยกย้าย โอนไป
ที่อื่น หรืออาจลาออกจากราชการ
สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้ ทุกคนต้องสร้างขึ้นมาเอง การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี
ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร หากบุคลากรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จะทาให้
การปฏิบัติงานในหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอและสุขภาพจิ ตที่แย่ลง
ก็ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานถดถอยลงเช่นกัน จึงถือได้ว่าปัญหาสุขภาพเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทางานไม่น้อยไปกว่าปัญหาด้านอื่น ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพ
ชี วิ ตในการท างานของข้ าราชการ สั งกั ดกรมสวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงานในส่ วนภู มิ ภาค เพื่ อน าผลการศึ กษาวิ จั ยที่ ได้ มา
เปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนกลาง ตลอดจนแนวทางใน
การเสริมสร้างและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร
ได้ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนภูมิภาค
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการสังกัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วน
ภูมิภาค
3. ค้นหาแนวทางเพื่อเสนอแนะในการเสริมสร้างและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน จานวนรวมทั้งสิ้น 682 คน
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กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้จากการคานวณโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 จากการแทนค่าในสูตร ได้กลุ่มตัวอย่างจากสูตรเท่ากับ 252 คน
โดยผู้วิจัยได้สารองแบบสอบถามที่อาจเกิดข้อผิดพลาดไว้ร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 25 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
277 คน โดยการแจกแบบสอบถามและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) เนื่องจากเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่
สะดวกและรวดเร็ว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับตาแหน่ง และอายุราชการ
ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายปิด (Close Ended Questionnaires)
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานในส่ ว นภู มิ ภ าค โดยเป็ น ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ ความพึ งพอใจต่ อ แง่ มุ ม ต่ า ง ๆ ในการท างานของข้ า รา ชการสั งกั ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยคาถามย่อยเป็นข้อๆ โดยมีหัวข้อตามปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทางาน คือ
1. การได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม
2. มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
3. มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน
4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
5. การบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาค
6. ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว
เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนแต่ล ะข้อ คาถาม เป็น แบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับคะแนน
เป็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด
กาหนดให้
5
คะแนน
มาก
กาหนดให้
4
คะแนน
ปานกลาง
กาหนดให้
3
คะแนน
น้อย
กาหนดให้
2
คะแนน
กาหนดให้
1
คะแนน
น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใน
ส่วนภูมิภาค ได้อย่างเสรี
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
กาหนดคาถามในแบบสอบถามฉบับร่าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้
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2. สร้างแบบสอบถามให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ แล้วนาแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน และให้ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. นาแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) เพื่อหาความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน และนามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
วิธีการรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาวิจัยสร้างขึ้น ผู้ศึกษาวิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถาม และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการทา
วิจัยครั้งนี้ ให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนภูมิภาค จานวน 277 คน
3. ผู้วิจั ยประสานงานไปยังส่วนภู มิ ภาค เพื่ อเก็ บรวบรวมข้ อมู ลแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถามที่ได้รับ จากนั้นนามาจัดระเบียบข้อมูลเพื่อเตรียมการสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยนามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปนาเสนอผลการศึกษาในรูปคาบรรยาย
ประกอบตาราง ขั้นตอนการวิเคราะห์มีดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 และการวัดระดับคุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนภูมิภาค จากแบบสอบถามที่ 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่
(Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
2. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานในส่วนภูมิภาค ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-Square)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เป็นวิธีการวัดโดยยึดหลักการลดความเคลื่อนอย่างเป็นสัดส่วน ใช้อธิบาย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่าเป็นไปในทิศทางใด การพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร
พิจารณาจากเครื่องหมายประกอบ กล่าวคือ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบ แสดงว่า ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์ทางลบ
หมายถึง ถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีค่าสูงตัวแปรอีกตัวมีค่าต่าหรือตรงกันข้ามกัน แต่ถ้าหากค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์มีค่าเป็ นบวก แสดงว่า
ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกนั่นก็คือ ถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีค่าสูงตัวแปรอีกตัวก็จะมีค่าสูงด้วยหรือในทางกลับกันถ้ามี
ค่าต่าก็ต่าทั้งคู่สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95

ผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีอายุมาก มีคุณภาพชีวิตในการทางาน
ที่ดีกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .153 ระดับนัยสาคัญทางสถิติมากกว่า .05 แสดงว่าผลแสดงทิศทางความสัมพันธ์
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ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ที่กาหนดไว้ว่า ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
อายุมาก มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
ข้อค้นพบดังกล่าว แตกต่างกับการศึกษาของ ธิดาวัลย์ ปลื้มคิด (2551) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับเงินเดือน และหน่วยงานที่สังกัด มีความสัมพันธ์กับ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน แต่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทางาน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
คุณภาพชีวิตในการทางาน สาหรับปัจจัยบรรยากาศองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ แบบการเป็นผู้นา เป้าหมายองค์การ และ
การติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูง มีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่ดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่า
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ -.537 ในทิศทางลบ กล่าวคือ ระดับการศึกษากับระดับคุณภาพชีวิตในการทางานมี
ความสัมพันธ์กันจริงในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ค่า Gamma อยู่ระหว่าง - 0.50 - 0.69
ตัวแปรทั้งสองตัวจึงมีความสัมพันธ์กันเชิงลบในระดับค่อนข้างสูง เป็นความสัมพันธ์แบบแปรผกผัน คือ มีการศึกษาสูงแต่
คุณภาพชีวติ ต่า จึงไม่ตรงกับสมมติฐาน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ที่กาหนดไว้คือ ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่า
ข้อค้นพบดังกล่าว แตกต่างกับการศึกษาของ เลขา พัสสระ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการสานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการสานักจัดการที่ดินของรัฐ
กรมที่ดิน อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการได้แก่ ระดับการศึกษา
รายได้ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ความก้าวหน้าในการทางาน การมีอิสระจากงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร การได้รับความรู้
ด้านสุขภาพ และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีรายได้มากมีคุณภาพชีวิตในการทางาน
ที่ดีกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .298 ในทิศทางบวก กล่าวคือ รายได้กับระดับคุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์
กันจริงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่า Gamma อยู่ระหว่าง 0.10 - 0.29 ตัวแปรทั้งสองตัว
จึงมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับค่อนข้างต่า จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่กาหนดไว้คือ ข้าราชการในสังกัด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีรายได้มากมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย
ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ เลขา พัสสระ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการสานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการสานักจัดการที่ดินของรัฐ
กรมที่ดิน อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการได้แก่ ระดับการศึกษา
รายได้ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ความก้าวหน้าในการทางาน การมีอิสระจากงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร การได้รับความรู้
ด้านสุขภาพ และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
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สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีระดับตาแหน่งที่สูง มีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่ดีกว่าผู้ที่มรี ะดับตาแหน่งที่ต่า
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .373 ในทิศทางบวก กล่าวคือ ระดับตาแหน่งกับระดับคุณภาพชีวิตในการทางานมี
ความสัมพันธ์กันจริงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และค่า Gamma อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.49
ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 4 ที่กาหนดไว้คือ ข้าราชการใน
สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีระดับตาแหน่งที่สูง มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่มีระดับตาแหน่งที่ต่า
ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติคุณ กาญจนพิศาล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการ
ทางานของข้าราชการตารวจในจังหวัดนครปฐม พบว่า 1. คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจในจังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ข้าราชการตารวจที่มีระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ตาแหน่ง รายได้ และประสบการณ์ในการทางานต่างกัน
มีคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีอายุราชการมาก มีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่ดีกว่าผู้ที่มอี ายุราชการน้อย
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .157 ระดับนัยสาคัญทางสถิติมากกว่า .05 แสดงว่าผลแสดงทิศทางความสัมพันธ์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 ที่กาหนดไว้ว่า ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
อายุราชการมาก มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่มีอายุราชการน้อย
ข้อค้นพบดังกล่าว แตกต่างกับการศึกษาของ กิตติคุณ กาญจนพิศาล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางาน
ของข้าราชการตารวจในจังหวัดนครปฐม พบว่า 1. คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 2. คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจในจังหวัดนครปฐม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ข้ า ราชการต ารวจที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา ระดั บ ชั้ น ยศ ต าแหน่ ง รายได้ และประสบ การณ์ ใ นการท างานต่ า งกั น
มีคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอ
และยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .552 ในทิศทางบวก กล่าวคือ การได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและ
ยุติธรรม กับระดับคุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์กันจริงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และค่า Gamma อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.69 ตัวแปร ทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง จึงเป็นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ 6 ที่กาหนดไว้คือ ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนในการทางาน
ที่เพียงพอและยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม
ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวัน และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
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บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานสูงสุด คือ
ด้านการดาเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว รองลงมาคือ สภาพการปฏิบัติงานที่คานึงถึงความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุ ติธรรม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นภายในองค์กร และด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับตาแหน่ง และอายุการทางานนั้นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 7 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .392 ในทิศทางบวก กล่าวคือ สภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะกับระดับ
คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์กันจริงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่า Gamma
อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.49 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 7 ที่
กาหนดไว้คือ ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีคุณภาพ
ชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ กนกพล มอไธสง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน สังกัดกองอานวยการและมาตรฐานการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลการวิจัยพบว่า ระดับ คุณภาพชีวิต การทางานของข้าราชการตารวจชั้ นประทวน สังกัดกองอ านวยการและมาตรฐาน
การศึกษา กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็ น ธรรม ด้ านสิ่ งแวดล้อ มที่ ถู ก สุข ลั ก ษณะและปลอดภัย ด้ า นการพั ฒ นาความสามารถของบุค คล ด้ า น
ความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในงาน ด้ า นระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ งาน
ด้านการปฏิบัติงานในสังคม ด้านความภูมิใจในองค์กร มีระดับคุณภาพชีวิตการทางานในระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 8 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน มี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .563 ในทิศทางบวก กล่าวคือ ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงานกับระดับ
คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์กันจริงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่า Gamma
อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.69 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 8 ที่
กาหนดไว้คือ ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงานมีคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน
ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ กนกพล มอไธสง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของ
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน สังกัดกองอานวยการและมาตรฐานการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ

515

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ผลการวิจัยพบว่า ระดับ คุณภาพชีวิต การทางานของข้าราชการตารวจชั้ นประทวน สังกัดกองอ านวย การและมาตรฐาน
การศึกษา กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็ น ธรรม ด้ านสิ่ งแวดล้อ มที่ ถู ก สุข ลั ก ษณะและปลอดภัย ด้ า นการพั ฒ นาความสามารถของบุค คล ด้ า น
ความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในงาน ด้ า นระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ งาน
ด้านการปฏิบัติงานในสังคม ด้านความภูมิใจในองค์กร มีระดับคุณภาพชีวิตการทางานในระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 9 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถใน
การทางาน มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการทางาน
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .459 ในทิศทางบวก กล่าวคือ โอกาสในการพัฒนาความสามารถในการทางานกับ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์กันจริงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่า
Gamma อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.49 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง จึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐานที่ 9 ที่กาหนดไว้คือ ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถใน
การทางาน มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการทางาน
ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวัน และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานสูงสุด คือ
ด้านการดาเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว รองลงมาคือ สภาพการปฏิบัติงานที่คานึงถึงความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติ ธรรม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นภายในองค์กร และด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับตาแหน่ง และอายุการทางานนั้นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 10 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับการบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอ
ภาค มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาค
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .429 ในทิศทางบวก กล่าวคือ การบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาคกับระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์กันจริงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่า Gamma อยู่ระหว่าง
0.30 - 0.49 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 10 ที่กาหนดไว้คือ
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับการบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาค มีคุณภาพชีวิตในการทางาน
ที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาค
ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ นิภา ตั้งทรงจิตรากุล (2551) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทางาน
ของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนกลาง พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5 ด้าน ได้แก่ รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพแวดล้อมที่
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ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในงานและการบริหารที่เป็นธรรมและ
เสมอภาค ในภาพรวมพบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยการบริหารที่เป็นธรรมและเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ 3.64 คะแนน และสิ่งที่มีผลต่อการบริหารที่เป็นธรรมและเสมอภาค คือการที่ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้
แสดงความคิดเห็นและรับฟังปัญหา และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน รองลงมาคือ การ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.42 คะแนน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.22
คะแนน และความก้าวหน้าในงานมีค่าเฉลี่ย 3.05 คะแนน สาหรับรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ 2.88 คะแนน
สมมติฐานที่ 11 ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน
กับชีวิตส่วนตัว มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว
ผลการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง พบว่า ค่า Gamma เท่ากับ .406 ในทิศทางบวก กล่าวคือ ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัวกับ
ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์กันจริงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่า
Gamma อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.49 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน
ที่ 11 ที่กาหนดไว้คือ ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิต
ส่วนตัว มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว
ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยวรรณ พฤกษะวัน และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานเป็นรายด้าน พบว่ า พนักงานมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานสูงสุด คือ
ด้านการดาเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว รองลงมาคือ สภาพการปฏิบัติงานที่คานึงถึงความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นภายในองค์กร และด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จากัด พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับตาแหน่ง และอายุการทางานนั้นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 1
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
อายุมาก มีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่มีอายุ
น้อย
สมมติฐานที่ 2
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

1.381

>.05

.153

>.05

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

5.541

<.05

-.537

<.05

ปฏิเสธ
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สมมติฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาสูง มีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่
มีระดับการศึกษาต่า
สมมติฐานที่ 3
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
รายได้มาก มีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่มี
รายได้น้อย
สมมติฐานที่ 4
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
ระดับตาแหน่งที่สูงมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่
มีระดับตาแหน่งที่ต่า
สมมติฐานที่ 5
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
อายุราชการมาก มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่มี
อายุราชการน้อย
สมมติฐานที่ 6
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่
ได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม มี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม
สมมติฐานที่ 7
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพชีวิต
ในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ
สมมติฐานที่ 8
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน มีคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ
การงาน
สมมติฐานที่ 9
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
โอกาสในการพัฒนาความสามารถในการทางาน
มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถในการทางาน

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

5.846

<.05

.298

<.05

ยอมรับ
สมมติฐาน

6.525

<.05

.373

<.05

ยอมรับ
สมมติฐาน

1.701

>.05

.157

>.05

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

23.398

<.05

.552

<.05

ยอมรับ
สมมติฐาน

11.160

<.05

.392

<.05

ยอมรับ
สมมติฐาน

24.579

<.05

.563

<.05

ยอมรับ
สมมติฐาน

16.041

<.05

.459

<.05

ยอมรับ
สมมติฐาน
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สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 10
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่
ได้รับการบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาค มีคณ
ุ ภาพชีวิต
ในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการบริหารงานที่เป็น
ธรรมเสมอภาค
สมมติฐานที่ 11
ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มี
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว มี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

13.969

<.05

.429

<.05

ยอมรับ
สมมติฐาน

11.989

<.05

.406

<.05

ยอมรับ
สมมติฐาน

สรุปและอภิปรายผล
ด้ า นอายุ พบว่ า ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ในส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นใหญ่
มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมา คือ อายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ
28.5 และอายุน้อยกว่า 30 ปี มีจานวนน้อยที่สุด คือ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ข้ า ราชการสั งกั ด กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ในส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 รองลงมา คือ ผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และจบการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวนน้อยที่สุด คือ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9
ด้ า นรายได้ พบว่ า ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ในส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นใ หญ่
มีรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมา คือ ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 - 25,000 บาท
จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และผู้มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท มีจานวนน้อยที่สุด คือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0
ด้านระดับตาแหน่ง พบว่า ข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่มีระดับ
ตาแหน่งชานาญการ/ชานาญงาน จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมา คือ ผู้ที่มีระดับตาแหน่งปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และผู้ที่มีระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษขึ้นไป มีจานวนน้อยที่สุด คือ 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.9
ด้ า นอายุ ร าชการ พบว่ า ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ในส่ ว นภู มิ ภ าค
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุราชการ 21 ปีขึ้นไป จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ ผู้ที่มีอายุราชการ 16 - 20 ปี
จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และผู้ที่มีอายุราชการ 5 - 10 ปี มีจานวนน้อยที่สุด คือ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป ดารงตาแหน่งในระดับชานาญการ/ชานาญงาน และมีอายุราชการ 21 ปีขึ้นไป
การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในการท างานที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม เงิ น เดื อ น/ค่ า ตอบแทนที่ ท่ า นได้ รั บ
ในปัจจุบันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง เป็นจานวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 56.7 ท่านได้รับการปรับเงินเดือนอย่างยุติธรรมเหมาะสมกับตาแหน่งและผล
การปฏิบัติงานของท่าน ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เป็นจานวนมากที่สุด
ถึงร้อยละ 51.6
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มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ สถานที่ทางานของท่านมีความสะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท
สะดวก และเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ
มาก เป็นจานวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 47.7 หน่วยงานของท่านมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ ป้องกันอุบัติภัยและวินาศภัยต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เป็นจานวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 46.2
มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน ท่านได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนตาแหน่งได้ตามความสามารถของท่าน
ข้ า ราชการที่ ต อบแบบสอบถามโดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ ปานกลาง เป็ น จ านวนมากที่ สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ 45.1
ในหน่วยงานของท่านมีตาแหน่งหน้าที่พร้อมที่จะให้ท่านก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงกว่าได้ตามลาดับ ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เป็นจานวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 33.2
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก เป็นจานวนมากที่สุด
ถึงร้อยละ 54.2 ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทางาน โดยได้เข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา ดูงาน ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก เป็นจานวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 54.2
การบริหารงานที่เป็นธรรมเสมอภาค หน่วยงานมีการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตาแหน่งเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมและโปร่งใส ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากและปานกลาง ในสัดส่วนที่
เท่ากัน เป็นจานวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 38.6 การทางานของท่านได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็น
อย่างดี ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก เป็นจานวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 48.4
ความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต การท างานกั บ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว ท่ า นมั ก จะต้ อ งท างานนอกเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
หรือนางานกลับไปทาที่บ้านอยู่บ่อย ๆ ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปาน กลาง เป็น
จานวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 35.7 การปฏิบัติงานของท่านไม่มีผลกระทบต่อเวลาส่วนตัวในการดูแลสุขภาพ หรือเวลาพักผ่อน
ของท่าน ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก เป็นจานวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 35.0
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจัยระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มพนักงานราชการ กลุ่มลูกจ้างประจา
กลุ่มพนักงานจ้างเหมาทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ทาให้เกิดองค์ความรู้เพิ่ม
มากขึ้น
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาโดยเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เช่น ความเครียดในการทางาน
ภาวะผู้นา ความผูกพันต่อองค์การ แรงจูงใจ การสร้างความสุขในที่ทางาน เป็นต้น เพื่อนาไปศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ นั้น
ว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการอย่างไร
3. ควรมีการศึกษาซ้า โดยอาจเว้นระยะห่างประมาณ 5 - 10 ปี เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพื่ อศึ กษาดู ว่ าหลั งจากการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว จะมี ผลท าให้ ข้ าราชการมี ระดั บคุ ณภาพชี วิ ตในการท างาน
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด มากน้อยเพียงใด และให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาเปรียบเทียบกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทางานต่อไป
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สภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน
ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
work environment that affecting the work happiness of operation staffs in
suranaree university of technology
อลิษา ศรีคราม และสุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
email: alias@sut.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน
สายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 203 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ผล
โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression
Analysis) จากการศึกษาพบว่า พนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยในด้านลักษณะงานที่ทา รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในงาน
ด้านสภาพการทางาน และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน ตามลาดับ ส่วนในเรื่องความสุขในการปฏิบัติงานพนักงาน
สายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พนักงานสายปฏิบัติการฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการทางาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง ความพึงพอใจในการทางาน รองลงมา คือ ความ
กระตือรือร้นในการทางาน และความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ จากทดสอบสมมติฐานสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อม
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน และด้านสภาพการ
ทางาน ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสามด้านแรกนั้นมี
นัยสาคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านสภาพการทางานไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้และปรับปรุงให้เข้ากับการปฏิบัติงานจริงของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นเป็นแนวทางนาไปสู่การสร้างเสริมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การต่อไป
คาสาคัญ: สภาพแวดล้อมในการทางาน, ความสุขในการทางาน, พนักงานสายปฏิบัติการฯ
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Abstract
This study aims to investigate the work environments that affect the happiness of operating
employees in Suranaree University of Technology. The sampling data has been collected from 203
professional and administrative staffs by using questionnaires as a main tool to analyze the percentage,
mean, standard deviation and multiple linear regression analysis. This study found that the staffs of
Suranaree University of Technology have the overall opinions at high level on the environments in the
workplace. Most of them agree on the job functions the most and following by the work secure, the work
conditions and the payment, respectively. For the happiness in the workplace, the staffs also have the
overall happiness at high level. Most of them agree on the work satisfaction the most and following by
the work enthusiasm and the enjoyment for the work, respectively. By testing the hypotheses of
workplace conditions on workplace happiness, the study found that four factors of work environments
including job functions, work secure, payment and work conditions have the most influence to the
happiness of staffs. The results of the first three factors have the highly statistically significance at the 0.01
level. For the work conditions, there is no any statistical significance. These factors from this study can be
applied to improve the performance of employees in real situations. It is also a way to enhance the
performance and effectiveness of any organizations in the future.
Keywords: work environment, happy workplace, operation staffs
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บทนา
ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ทาให้ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการแข่งขันสูงขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจการเมือง และเทคโนโลยี อีกทั้งปัญหาความ
ไม่สงบภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ทาให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร สร้างความสุข
และความรื่นรมย์ในการทางานเพื่อให้บุคลากรเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทางานขององค์การให้เหมาะสม ก็เป็นส่วนสาคัญ ที่ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน การ
ทางานมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ หากสถานที่ทางานมี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีจะส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทางานสภาพแวดล้อมในการทางานมีส่วน
ทาให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีระหว่างการทางานเกิดความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน ลดความเบื่อหน่ายจากการทางาน ช่วยลด
ความตึงเครียดในการทางานทาให้เกิดความเพลิดเพลิน ความกระตือรือร้นในการทางานส่งผลให้การทางานสาเร็จลุล่วง และ
องค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากบุคลากรในทุกๆ องค์การ มีความสุขในการทางานจะส่งผลให้สังคมมีความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น บุคลากรที่มีความสุขในการทางานจะมีวิธีการจัดการทางอารมณ์ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ความสุขนั้นๆ
ไปด้วย ทาให้องค์กรสามารถแข่งขันในด้านต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ
นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน (รวมศิริ เมนะโพธิ 2550:34) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานจากงานวิจัยของ Gilmer, 1971โดยเลือกศึกษาวิจัย ในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ลักษณะงานที่ทา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพการทางาน และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางานความสุขในการ
ทางาน เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์ของ
บุคคลในการทางาน ซึ่งความสุขในการทางานนั้น ได้แก่ 1) ความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะ
ทางานโดยเกิดความรู้สึกสนุกกับการทางาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการทางาน 2) ความพึงพอใจในงาน เป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทางานโดยเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบ สนใจ พอใจเต็มใจ และยินดีในการปฏิบัติงาน
ของตน 3) ความกระตือรือร้นในการทางาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทางานโดยเกิดความรู้สึกว่าอยากทางาน
มีความตื่นตัวทางานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการทางาน ( Warr : 1990)จากที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเสริมสร้างความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ศึกษาได้แก่พนักงานสายปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 203
คน จากบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งได้ ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และรายได้
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานพนักงาน
สายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 4 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านความมั่นคงในงาน ด้าน
สภาพการทางาน และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน
ตอนที่ 3เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทางาน จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการทางาน และความกระตือรือร้นในการทางาน
สาหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale)ตามมาตราวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scales)โดยมีรายละเอียด คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยทาการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยนาเสนอในรูปตารางประกอบคาอธิบาย
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2.2การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน
พนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการหาค่าเฉลี่ย ( Mean)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard
Deviation)
2.3 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.4 การทดสอบสมมติฐาน สภาพแวดล้อมในการทางานส่งผลต่อความสุขในการทางาน ของพนักงานสายปฏิบัติการ
ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และเพศชาย จานวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี มีจานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มี
จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ
77.3 และรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีจานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานพนักงาน
สายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.02 , S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา
(= 4.50 , S.D. = 0.64) และรองลงมา ได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน (= 4.05 , S.D. = 0.46) ด้านสภาพการทางาน(= 3.85 ,
S.D. = 0.51) และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (= 3.69 , S.D. = 0.68) ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.05 , S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจในการทางาน ( = 4.20 , S.D. = 0.57) รองลงมา ได้แก่ ความกระตือรือร้นในการทางาน ( =
4.06 , S.D. = 0.48) และความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน ( = 3.90 , S.D. = 0.52) ตามลาดับ
4. การทดสอบสมมติฐาน สภาพแวดล้อมในการทางานส่งผลต่อความสุขในการทางาน ของพนักงานสายปฏิบัติการ
ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) ซึ่งผู้วิจัยได้
นาตัวแปรอิสระทุกตัวเข้าสู่สมการพยากรณ์ด้วยวิธีการ Enter (Enter Method) ผลที่ได้จากการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านความมั่นคงในงาน
ด้านสภาพการทางาน และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน ที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสาย
ปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตัวแปรพยากรณ์

ความสุขในการทางาน
B
SEb

0.593
0.201
0.261
0.039 0.362
0.288
0.051 0.288
0.205
0.050 0.230
0.089
0.036 0.133

T
2.951
6.758
5.597
4.130
2.453

Sig
0.004**
0.000**
0.000**
0.000**
0.015**

ค่าคงที่
ด้านลักษณะงานที่ทา (X1)
ด้านความมั่นคงในงาน (X2)
ด้านสภาพการทางาน (X3)
ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน(X4)
R= 0.788 R2 = 0.620 AdjR2 = 0.613
** P<0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานด้านลักษณะงานที่ทา (
X1) ด้านความมั่นคงในงาน ( X2) ด้าน
สภาพการทางาน (X3) และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (X4) ทั้ง 4 ด้านนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการ
ทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( Y) โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ
62.0 (R2 = 0.620) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้
ŷ

= 0.593 + 0.261 (X1) + 0.288 (X2) + 0.205 (X3) + 0.089 (X4)

กล่าวโดยสรุปจากผลการศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน ของพนักงานสาย
ปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลในทางบวกกับความสุขในการทางานมากที่สุดคือ ด้าน
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ลักษณะงานที่ทา ( = 0.362 , p <0.01) รองลงมาคือด้านความมั่นคงในงาน ( = 0.288 , p <0.01) ด้านสภาพการทางาน (
= 0.230 , p <0.01) มีอิทธิพลในทางบวกกับความสุขในการทางานน้อยที่สุด และด้านสภาพการทางาน ( = 0.133 , p
>0.01) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้คือ สภาพแวดล้อมในการทางานส่งผลต่อความสุขในการ
ทางาน ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านผลตอบแทนที่
ได้รับจากการทางาน และด้านสภาพการทางาน ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ด้านลักษณะงานที่ทา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า β = 0.362 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยนี้ส่งผลต่อความสุขในการทางาน
ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นลาดับที่ 1 จากตัวแปรทั้งหมด 4 ด้าน เนื่องจากลักษณะของ
งานที่ทามีสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ หากได้ทางานตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Gilmer (1971) และการศึกษาของรัตนา เตจ๊ะวารี (2553) ศึกษาความสุขในการทางานของบุคลากรสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานภาพรวมของบุคลากร สถานบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ลักษณะงาน ลักษณะบุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมในการทางานมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน
2. ด้านความมั่นคงในการทางาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า β = 0.288 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยนี้ส่งผลต่อความสุขใน
การทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นลาดับที่ 2 จากตัวแปรทั้งหมด 4 ด้าน เนื่องจาก
ความมั่นคงในการทางาน คือการได้ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนที่
มีความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความมั่นคงในงานมีความสาคัญสาหรับเขามาก แต่คนที่มีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มี
ความสาคัญมากนัก และในคนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Gilmer
(1971) และการศึกษาของอัชฌา ชื่นบุญ และคณะ (2556) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรของ
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ที่มองว่าผู้นาและการบริหารมีความใกล้ชิดและบริหารแบบครอบครัว และ
องค์กรมีความมั่นคงส่งผลต่อความสุขในการทางาน
3. ด้านสภาพการทางาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า β = 0.230 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยนี้ส่งผลต่อความสุขในการทางาน
ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นลาดับที่ 3 จากตัวแปรทั้งหมด 4 ด้าน เนื่องจากสภาพการ
ทางาน ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้า ชั่วโมงการทางาน ซึ่งสภาพการทางานมีความสาคัญสาหรับผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย ส่วนชั่วโมงการทางานมีความสาคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะอื่นๆ ของสภาพการทางาน และในระหว่างผู้หญิง
ด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้วจะเห็นว่าชั่วโมงการทางานมีความสาคัญเป็นอย่างมาก ตามแนวคิดของ Gilmer (1971)
และสอดคล้องกับการศึกษาของรัตนา เตจ๊ะวารี (2553) ที่ศึกษาความสุขในการทางานของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน
4. ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า β = 0.133 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยนี้ส่งผลต่อความสุข
ในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นลาดับที่ 4 จากตัวแปรทั้งหมด 4 ด้าน เนื่องจาก
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน ได้แก่ เงินบาเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การบริหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ
อาหาร ที่อยู่อาศัย วันหยุดพักผ่อนต่างๆ ตามแนวคิดของ Gilmer (1971) และสอดคล้องกับการศึกษาของ เบญจวรรณ
มาลัยรุ่งสกุล (2552) ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการทางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
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มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การได้รับค่าตอบแทนและรายได้ที่เพียงพอ มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาล
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อม
ในการทางานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านความมั่นคงในงาน
ด้านสภาพการทางาน และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานสายปฏิบัติการ
ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนั้น
1. ด้านลักษณะงานที่ทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรมีการมอบหมายหน้าที่การงานที่ทาให้พนักงานเกิดความ
ภูมิใจในงาน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน มอบหมายงานที่เหมาะกับความรู้ความสามารถ และมีความชัดเจน มีอานาจใน
การตัดสินใจ และมีอิสระในการทางาน
2. ด้านความมั่นคงในการทางาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้
ปลอดภัย มีความมั่นคง ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามที่คาดหวัง
3. ด้านสภาพการทางาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรมีบรรยากาศภายในห้องทางานที่เหมาะสม มีการ
ออกแบบสถานที่ทางานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน มีสถานที่ให้ออกกาลังกาย มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ
4. ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรมีการจ่ายเงินบาเหน็จตอบแทนเมื่อ
ลาออกจากงาน ค่าตอบแทนจากการทางาน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ เหมาะสมกับปริมาณงาน จ่ายค่าจ้างพิเศษเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่นอกเหนือเวลาทางาน และได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม
ผลจากสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางานทั้ง 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1 )ความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน
พนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรรู้สึกปลอดโปร่ง และผ่อนคลายในขณะปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ
ทางานด้วยความรู้สึกเป็นสุข มีความสดชื่น มีชีวิตชีวา ในขณะปฏิบัติงาน และมีความรู้สึกสนุกกับการทางาน 2) ความพึง
พอใจในการทางาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรรู้สึกรักและผูกพันในงาน รู้สึกพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในห้องทางาน รู้สึกพึงพอใจต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรู้สึกได้รับการยอมรับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชาในการทางาน 3) ความกระตือรือร้นในการทางาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
และได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน ปฏิบัติงานด้วยความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว รวดเร็ว ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้นและตื่นตัวอยู่เสมอ มีความรู้สึกอยากมาทางานอย่างสม่าเสมอทุกๆ วัน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาความสุขในการทางานด้านอื่นนอกเหนือจากด้านความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน ความ
พึงพอใจในการทางาน และความกระตือรือร้นในการทางาน ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้
เกิดความสุขในการทางานต่อไป
2) ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคของสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน
พนักงานสายปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจทาให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
3) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาและค้นหาปัจจัยเหตุที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการพัฒนาและใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับความสามารถในการทางานของพนักงานในทุก
ระดับ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (สานักงาน ก.พ.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของข้าราชการในสานักงาน ก.พ. ที่มีต่อสานักงาน ก.พ.
และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มผี ลต่อความผูกพันของข้าราชการในสานักงาน ก.พ.ที่มีต่อสานักงาน ก.พ. อีกทั้งเพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร ให้ยกระดับความผูกพันที่มตี ่อองค์การของสานักงาน ก.พ. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Ouantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากข้าราชการของสานักงาน ก.พ.
จานวน 210 คน และผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลจากข้าราชการแล้ว นามาตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามดังกล่าว มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) และทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยสถิติ Chi-Square
และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามซึ่งผล
การวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การศึกษาระดับความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อ สานักงาน ก.พ.การที่ข้าราชการมี
ความเชื่อมั่น และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ สานักงาน ก.พ. จะมีระดับความเชื่อมั่นและการยอมรับอยู่ในระดับมาก
ความเต็มใจของข้าราชการที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางาน เพื่อ สานักงาน ก.พ. ข้าราชการก็มีความพยายาม
อย่างเต็มที่ในระดับมากส่วนความปรารถนาที่จะรักษาความเป็นข้าราชการของสานักงาน ก.พ. ข้าราชการมีความปรารถนาอยู่
ในระดับมากเช่นกันนอกจากการศึกษาระดับความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อ สานักงาน ก.พ. แล้ว ยังมีผลการทดสอบ
สมมติฐาน ซึ่งมีผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการที่มีปัจจัยด้านลักษณะงานที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อ
สานักงาน ก.พ. ที่แตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานด้านลักษณะงาน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
ออกมาคือเป็นการยอมรับสมมติฐานทั้งนี้ สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการที่มีปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่แตกต่างกันจะมีความ
ผูกพันต่อสานักงาน ก.พ. ที่แตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานด้านประสบการณ์ในงาน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่า
0.05 ซึ่งผลออกมาคือเป็นการยอมรับสมมติฐานนอกจากนี้ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพือ่ นาไปปรับปรุง อีกทั้ง
เพิ่มพูนความรู้ การมีส่วนร่วมกันในองค์การ ในการกาหนดเป้าหมาย แผนงาน และวิธีการทางานในหน้าที่ของตนเองได้ ทั้งนี้
ควรมีการสับเปลี่ยนงานกันในสายงานเดียวกันในเวลาอันควร อีกทั้ง ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการเสนอความ
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คิดเห็นได้ในการประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน เพื่อความโปร่งใส และความเสมอภาคในการประเมินผล
งานอีกด้วย
คาสาคัญ 1: ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
คาสาคัญ 2: วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของข้าราชการในสานักงาน ก.พ.
Abstract
This research studied the factors affecting the commitment of the civil servants in the Office of
Civil Service Commission (OCSC). The objectives were to study the level of the commitment of the civil
servants in the Office of Civil Service Commission to the Office of Civil Service Commission and to study
the factors affecting the commitment of the civil servants in the Office of Civil Service Commission to the
Office of Civil Service Commission, as well as to propose the executive recommendations to enhance the
organizational commitment to the Office of Civil Service Commission. This study is a quantitative research
using questionnaire for the data collection from 210 civil servants in the Office of Civil Service
Commission. The data was collected, verified and statistically analyzed by SPSS to find the frequency,
percentage, and the hypothesis test by using chi-square and Gamma correlation coefficient test in order
to explore the correlation between the independent variables and dependent variables. The study found
that when civil servants trusted and accepted the goals and values of the Office of Civil Service
Commission, the amount of trust and acceptance was at high level, the willingness and effort at work for
the Office of Civil Service Commission was at high level in the civil servants, as well as the desire to
maintain the status of civil servants. In addition to the study of the commitment level, the outcome of
hypothesis 2 test explained that civil servants with different factors of work feature would have different
commitment and resulted in the hypothesis test of work feature below the significant level of 0.05 which
means accepting the hypothesis. Whereas the hypothesis 3 revealed that civil servants with different
factors of the work experience would have different commitment to the Office of Civil Service
Commission and resulted in the hypothesis test of work experience below the significant level of 0.05
which means accepting the hypothesis. Moreover, the author proposed the recommendation which could
be beneficial for further improvement, development of knowledge and engagement in the organization in
terms of goal setting and strategic plan for individual work. Thus, the appropriate timing for job rotation
should be promoted. Also the opportunity for civil servants to get involved in expressing ideas for job
evaluation should be raised in order to ensure the transparency and equality in work appraisal.
Keyword 1: Study the factors affecting the commitment of the civil servants in the Office of Civil Service
Commission
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Keyword 2: Objective for the study of commitment level of the civil servants in the Office of Civil Service
Commission
บทนา
ความเป็นมาของปัญหา
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนา
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
นาเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคานึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความสาคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคานึงถึงคุณภาพเป็นสาคัญ (สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2543: 132133; สันสิทธิ์ ชวลิตธารง, 2546: 76; กองเทพ เคลือบพณิชกุล, 2546: 9 และสานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,
2541)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการไทย
จากพัฒนาการของระบบราชการไทยข้างต้น เมื่อพิจารณาในเบื้องต้นจะเห็นว่า แนวคิดการปฏิรูประบบราชการเกิด
ขึ้นมาอย่างยาวนานและมีความพยายามกระทาเป็นระยะๆ บทบาทของตัวแสดงที่มีอิทธิพลสาคัญสาหรับภารกิจดังกล่าวก็คือ
รัฐบาลและหน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุนหรือเสนอแนะแนวทางก็คือ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในปัจจุบัน และเมื่อพิจารณาอานาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ในปัจจุบันจะเห็นว่าตาม
มาตรา 71/10 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ก.พ.ร. (สานักพัฒนาระบบบริหารบุคคล
ภาครัฐ สานักงาน ก.พ., 2545: 3-5)
หลั ก การทางแนวคิด และทฤษฎี ก ารจัด การภาครั ฐ สมั ย ใหม่ แม้ จ ะมี ข้ อ เถีย งถึ งความเป็ น ประชาธิ ป ไตยว่ า ลด
ความสาคัญของความเป็นพลเมืองไปบ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะมีหน้าที่เป็นแต่เพียงผู้รอคอยการหยิบยื่น
ของรัฐฝ่ายเดียว เพราะการกระจายอานาจรัฐและเพิ่มการมีส่วนร่ วมย่อมทาให้เห็นถึงภาพของประสิทธิภาพที่มีนัยของความ
ประหยัดซ้อนอยู่ข้างในด้วย เพราะการที่ประชาชนเข้ามาบริหารจัดการด้วยตนเองย่อมช่วยลดทั้งจานวนหน่วยงานและ
บุคลากรจากองค์กรอื่นๆ ความคุ้มค่าจึงย่อมเกิดขึ้นตามมา เพราะฉะนั้นการปฏิรูประบบราชการจึงต้องกระทาอย่างจริงจัง บน
รากฐานของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างจริงใจ อันย่อมจะนามาสู่ความเป็นสุขของมหาชนชาวไทยได้ในอนาคต
(สานักพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐ สานักงาน ก.พ., 2545: 10-11)
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เหตุผลที่ต้องนาแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ระบบราชการไทยมีปัญหาที่สาคัญคือ ความเสื่อมถอย
ของระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กร
สมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย สานักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารงานบุคคล จึงหาทฤษฎีหรือวิธีการ
ที่ทาให้ข้าราชการไทยมีความกระตือรือร้น มีความศรัทธา มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และรักในระบบราชการมาก
ยิ่งขึ้นโครงการต่าง ๆ ที่สานักงาน ก.พ. ได้จัดทาขึ้นในระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล(สานักพัฒนาระบบบริหารบุคคล
ภาครัฐ สานักงาน ก.พ., 2545: 15-17)
ความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสานักงาน ก.พ. มีจานวนข้าราชการ 550 คน (ระบบ DPISสานักงาน ก.พ.,ตุลาคม,2557) และมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานภายในตามตาแหน่งในสายงานเดียวกันและมีข้าราชการที่โอนออกจากหน่วยงานรวมถึง
ข้าราชการที่ลาออกในแต่ละปีงบประมาณอยู่เป็นจานวนมาก (ข้อมูลจากกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงาน ก.พ.,ต.ค. 2557)
โดยกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขาธิการ สานักงาน ก.พ. ได้สรุปข้อมูลของการออกจากส่วนราชการ (โอนและลาออก)
ของปีงบประมาณ2554-2556ข้อมูล ณ เดือนกันยายนได้ดังนี้ตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2554 ข้าราชการทั้งหมด ณ เดือน ก.ย.
54 มีจานวนทั้งสิ้น 552 คน โอนออกจากหน่วยงาน 26 คน ลาออก 4 คน รวมเป็น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 5.43จากนั้นใน
ปีงบประมาณ 2555 ข้าราชการทั้งหมด ณ เดือน ก.ย. 55 มีจานวนทั้งสิ้น 500 คน โอนออกจากหน่วยงาน 20 คน ลาออก 8
คน รวมเป็น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60และในปีงบประมาณ 2556 ข้าราชการทั้งหมด ณ เดือน ก.ย. 56 มีจานวนทั้งสิ้น 541
คน โอนออกจากหน่วยงาน 20 คน ลาออก 14 คน รวมเป็น 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.28จากข้อมูลดังกล่าวจะเ ห็นได้ว่า
ข้าราชการของสานักงาน ก.พ. มีการโอน และลาออกจากหน่วยงาน มีอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี คือ ปี 2554 มีการโอนและ
ลาออก ร้อยละ5.43ปี 2555 มีการโอนและลาออก ร้อยละ 5.60 และเพิ่มขึ้นในปี 2556 มีการโอนและลาออกเพิ่มขึ้น โดยคิด
เป็นร้อยละ 6.28 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการลาออก การโอนออกจากหน่วยงานของข้าราชการในสานักงาน ก.พ.
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2556
ปีงบประมาณ

จานวนข้าราชการ

โอน

ลาออก

รวม

จานวนคน/ร้อยละ

จานวนคน/ร้อยละ

จานวนคน/ร้อยละ

2554

552

26 /4.71

4 / 0.72

30 / 5.43

2555

500

20 /4.00

8 / 1.60

28 / 5.60

2556

541

20/3.69

14 / 2.59

34 / 6.28

ที่มา : ข้อมูลจาก กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงาน ก.พ. ,ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง
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จากสถิติดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการโอน หรือลาออกจากหน่วยงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปีงบประมาณ โดยมีการเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2556 จากตารางเปรียบเทียบการลาออก การโอน
ออกจากหน่วยงานของข้าราชการในสานักงาน ก.พ. ทาให้ สานักงาน ก.พ. ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานอยู่ตลอดเวลา ต้องสรรหาข้าราชการเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทดแทนผู้ที่โอนหรือลาออก ทาให้หน่วยงานขาดความต่อเนื่อง
ของข้าราชการที่มาปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน และต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมดอีกด้ว ย(สถิติจากระบบ
DPIS ในกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงาน ก.พ.,ต.ค. 2557)
งานวิจัยที่มีผลต่อการลาออกที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทางานลดลงตามด้วย ทาให้ขาด
แคลนบุคลากรในการทางานในเวลาที่วิกฤต หรือเวลาที่เร่งด่วน ส่งผลให้งานไม่ประสบผลสาเร็จ และไม่ทันเวลาที่กาหนด ทา
ให้งานนั้นไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อมา ซึ่งสอดรับกับงานวิจัย ของ อุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ (2551) ได้ศึกษาถึง
ปัญหาการลาออกของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งปัจจัยภายนอกมีผลต่อการลาออกที่สูงขึ้นทาให้
โรงพยาบาลมีความขาดแคลนบุคลากรอย่างมากส่งผลให้งานขาดประสิทธิภาพอีกด้วย(อุไรรัตน์ สุบรรณวิลาศ:2551)
ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการของสานักงาน ก.พ. ได้วิเคราะห์จากข้อมูลดังกล่าวแล้วมีความต้องการที่จะทราบถึงสาเหตุ
ของข้าราชการที่ไม่ต้องการปฏิบัตงิ านที่สานักงาน ก.พ. เพราะเหตุใดถึงขาดความผูกพันต่อหน่วยงาน จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(สานักงาน ก.พ.)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของข้าราชการในสานักงาน ก.พ. ที่มีต่อสานักงาน ก.พ.
2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มผี ลต่อความผูกพันของข้าราชการในสานักงาน ก.พ.ที่มีต่อสานักงาน ก.พ.
3)เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร ให้ยกระดับความผูกพันที่มตี ่อองค์การของสานักงาน ก.พ.
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสานักงาน ก.พ. ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ ตุลาคม 2557 ถึง
กันยายน 2559เท่านั้น
นิยามศัพท์
ความผูกพันที่มีต่อองค์การหรือหน่วยงาน หมายถึง ทันคติ ความรูส้ กึ ความรักความซื่อสัตย์ ของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์กร ที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง เช่น มีความจงรักภักดี มีการยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และ
วัฒนธรรมขององค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง มีความรู้สึกทีเ่ ป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความยินดีที่จะใช้ความรู้ความสามารถ
ที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่ และเต็มใจ
1) องค์การ หรือหน่วยงานหมายถึง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
2) ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนของสานักงาน ก.พ. ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน และระดับอาวุโส
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3) ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
สานักงาน ก.พ.และรายได้ของข้าราชการ สานักงาน ก.พ.
4) ปัจจัยด้านลักษณะงาน คือความอิสระในการทางาน ความหลากหลายในการทางาน และความคาดหวังที่จะ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
5) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน คือความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความสาคัญต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะ
ได้รับการตอบสนองจากองค์กร ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน และทัศนคติที่มีต่อองค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจยั จะทาให้ทราบถึง ระดับความผูกพัน และปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความผูกพันข้าราชการ
ในสานักงาน ก.พ. กับ สานักงาน ก.พ. ซึ่ง สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถนาองค์ความรู้ดังกล่าวนาไป
ประยุกต์ในการพัฒนาแนวทางการการส่งเสริม ความรัก ความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อองค์การ ซึง่ จะส่งผลให้ข้าราชการ
ทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพัน
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและรวบรวมแนวคิดต่างๆ นักวิชาการที่ ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่อองค์การ (Organizational Commitment) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้มากมาย ในที่นี้จะขอกล่าวถึง
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับกรอบการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
สุวรรณิน คณานุวัฒน์ (2536:13) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึงความเต็มใจในการเป็นพนักงานของ
องค์การ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ คือ
1) มีความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
2) มีความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทางานเพื่อองค์การ
3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาสมาชิกภาพขององค์การไว้
จากความหมายของความผูกพันต่อองค์การที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์การที่นักวิชาการได้นาเสนอทั้งในประเด็น “เจตคติ” และ“พฤติกรรม” สะท้อนให้เห็นถึงการที่สมาชิกมี
ความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ โดยแสดงความรู้สึกออกมาในรูปของความผูกพั นและจงรักภักดีต่อองค์การในด้านของการยอมรับ
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่าง
มากในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ มีความเสียสละเพื่อองค์การ และมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะคงความเป็น
สมาชิกภาพในองค์การตลอดไปจึงให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ คือ บุคลากรที่อยู่ในองค์การมีความรัก ความ
ศรัทธา และการยอมรับในเป้าหมายขององค์การ และมีความตั้งใจ และเต็มใจในการดาเนินการให้เป้าหมายขององค์การ
ประสบผลสาเร็จ และบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533:95 – 101) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของสมาชิกในองค์การศึกษา
เฉพาะกรณี ส านั ก งานปลั ก ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี กั บ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ส านั ก ปลั ด ข้ า ราชการ และพนั ก งานพบว่ า
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ข้าราชการของสานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี มีความผูกพันต่อองค์การสูง และยังพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การ ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล (อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ) ลักษณะงาน (งานที่ท้า
ทาย โอกาสก้าวหน้า การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน งานที่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น) ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานใน
องค์การ (ทัศนคติของกลุ่ม เพื่อนร่วมงานต่อองค์การ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ความน่าเชื่อถือและ
พึ่งพาได้ขององค์การ และระบบการพิจารณาความดีความชอบ)
กรอบแนวความคิด
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน(สานักงาน ก.พ.) โดยมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับตาแหน่ง
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน สานักงาน ก.พ.
5. เงินเดือน

ตัวแปรตาม
ความผูกพันของข้าราชการที่มีตอ่
สานักงาน ก.พ.
1.มีความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ
2. มี ค วามเต็ ม อกเต็ ม ใจที่ จ ะใช้ ค วาม
พยายามอย่ า งเต็ ม ที่ ที่ จ ะท างานเพื่ อ
องค์การ
3.มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษา
สมาชิกภาพขององค์การไว้

ปัจจัยด้านลักษณะงาน
1. ความอิสระในการทางาน
2. ความหลากหลายในการทางาน
3. ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

1.
2.
3.
4.

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน
ความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความสาคัญต่อองค์กร
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร
ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน
ทัศนคติที่มีต่อองค์กร
ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวความคิด
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ในการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ตามโอกาสทางสถิติเป็นวิธีการ
สุ่มตัวอย่างชนิดที่ผู้วิจัยได้ให้โอกาสในการคัดเลือกข้าราชการสานักงาน ก.พ.ในระดับปฏิบัติงานชานาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ
ชานาญการ และชานาญการพิเศษ และสามารถกาหนดลักษณะการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยสุ่มจากรายชื่อของข้าราชการแต่
ละระดับ ในการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้จัดสัดส่วนจาแนกตามประเภทและระดับของข้าราชการ ดังนี้
ข้าราชการทั้งหมด มี 442 ราย ซึ่งแบ่งตามระดับของข้าราชการมีสูตรการหาจานวนที่สุ่มคือ
จานวนข้าราชการตามระดับ×จานวนคนขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวนข้าราชการทั้งหมด
หลังจากการจัดแบ่งสัดส่วน ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยสุ่มจากรายชื่อของข้าราชการแต่ละ
ระดับ จนสามารถได้กลุ่มตัวอย่างตามระดับของข้าราชการในสานักงาน ก.พ. ทั้งหมด 210 คน
ขั้นตอนการการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
ขอบเขตของการวิจัย และสร้างเครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2) นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม
3) นาแบบสอบถามที่ร่างได้ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)จากผู้เชี่ยวชาญ
(อาจารย์ที่ปรึกษา) พิจารณาตรวจสอบและขอคาแนะนาในการแก้ไข ปรับปรุง
4) นาแบบสอบถามที่แก้ไขตามคาแนะนามาดาเนินการทดสอบ (pretest)กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
5) นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Analysis)
6) ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมเพื่อให้ได้
แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ
7) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจั ยได้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับตาแหน่ง
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสานักงาน ก.พ. และเงินเดือน ลักษณะของคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ ซึ่งจะหาค่าเฉลี่ยได้จาก
โปรแกรม spss
ส่วนที่ 2 - 4เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน และ
ระดับความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อ สานักงาน ก.พ. ซึ่งเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นและความรู้สึกมีอยู่ 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุดจากนั้นรวบรวมคะแนนเพื่อหาค่ากลางเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยมีสูตร คือ
คะแนนต่าสุด + คะแนนสูงสุด
2
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ทาการวิจัยได้นาแบบสอบถามทั้งหมดมา
ดาเนินการดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ทาการวิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและ
ทาการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2) นาแบบสอบถามที่คัดเลือกเรียบร้อยมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม สาเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์
ผลการวิจัย
ระดับความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสานักงาน ก.พ.
การศึกษาระดับความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อ สานักงาน ก.พ. สรุปได้ว่า การที่ข้าราชการมีความ
เชื่อมั่น และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ สานักงาน ก.พ. จะมีระดับความเชื่อมั่นและการยอมรับอยู่ในระดับ มาก ความ
เต็มใจของข้าราชการที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางาน เพื่อ สานักงาน ก.พ. ข้าราชการก็มีจามเต็มที่ในระดับมาก
เช่นกัน และความปรารถนาที่จะรักษาความเป็นข้าราชการของสานักงาน ก.พ. ข้าราชการมีความปรารถนาอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการที่มีปัจจัยด้านลักษณะงานที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อ สานักงาน ก.พ.
ที่แตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานด้านลักษณะงาน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลออกมาคือเป็นการ
ยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการที่มีปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อสานักงาน
ก.พ. ที่แตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานด้านประสบการณ์ในงาน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลออกมา
คือเป็นการยอมรับสมมติฐาน
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สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(สานักงาน ก.พ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของข้าราชการในสานักงาน ก.พ. ที่มีต่อสานักงาน ก.พ. และ
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการในสานักงาน ก.พ.ที่มีต่อสานักงาน ก.พ. อีกทั้งเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
ต่ อ ฝ่ า ยบริ ห าร ให้ ย กระดั บ ความผู ก พั น ที่ มี ต่ อ องค์ ก ารของส านั ก งาน ก.พ. การศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณ
(Ouantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากข้าราชการของสานักงาน ก.พ. จานวน
231คน และผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลจากข้าราชการแล้ว นามาตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน และ ส่วนที่ 4 ตัวแปรตาม ความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อ สานักงาน
ก.พ. ผลจากการสารวจแบบสอบถาม ใช้การทดสอบและสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent)ใช้สถิติ
chi-Squareในการวิ เคราะห์ และค่า สั มประสิ ท ธิ์ส หพัน ธ์ แบบ Gamma หาทิ ศ ทางของความสั ม พัน ธ์ ซึ่ งสามารถสรุ ป ผล
การศึกษา ได้ดังนี้(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,2540:328)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษา ที่พบว่า ความสาเร็จในการทางานความรับผิดชอบในการทางาน ความก้าวหน้าในการ
ทางาน รวมถึง ปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ระดับของตาแหน่งโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต การมีโอกาส
กาหนดเป้าหมายขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ ดังนั้นผู้
ทาการศึกษาขอเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การ เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันต่องค์
การ โดยอ้างอึงถึงผลการศึกษาที่สะท้อนปัจจัย ที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การดังกล่าว โดยสานักงาน ก.พ. ควรให้
ความสาคัญในการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมข้าราชการ โดยมุ่นเน้นในกลุ่มคนที่ยังมีความด้วยในด้านความคิด และความ
รับผิดชอบในการทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน เงินเดือน และระดับตาแหน่งต่าง ๆ โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต ความสัมพันธ์อันดีของข้าราชการในสานักงาน ก.พ. กับเพื่อนร่วมงาน กับผู้บังคับบัญชา ความสามัคคีกัน และการ
ทางานเป็นทีม ควรมีการปรับปรุง และเพิ่มพูนความรู้ และการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมกันในองค์การ ดังนี้
1. องค์การควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย แผนงาน และ
วิธีการทางานในหน้าที่ของตนเองได้ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์การของตนเอง
2. ควรมีการสับเปลี่ยนงานกันในสายงานเดียวกันในเวลาอันควร โดยให้ความเป็นธรรมในการสับเปลี่ยน
และให้มีความสมัครใจในการสับเปลีย่ น เพื่อให้ข้าราชาการมีการเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่อยากเรียนรู้ เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ในการทางานมากยิ่งขึ้น
3. ควรเปิดโอกาสให้ ข้าราชการทุกระดับ ได้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในด้านต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อ
นาความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์มาปรับปรุง หรือในการแก้ปัญหาในงานที่ทา
4. ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เช่น การจัดแข่งขันกีฬา
สีในองค์การ เพื่อเสริมสร้างการทางานเป็นทีม และมีความสามัคคีกลมเกลียวรักใคร่กัน
5. ควรจัดให้มี สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ และทาให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการดีขึ้น
เช่น การให้กู้เงินจากสวัสดิการในการศึกษาต่อโดยไม่คิดดอกเบี้ย และมีการผ่อนชาระเป็น งวด ๆ
ได้
6. ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วม มีการเสนอความคิดเห็น ได้ในการประเมิ นผลการดาเนินงาน
ในแต่ละรอบการประเมิน หรือมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อนร่วมงานได้ด้วย เพื่อความโปร่งใส และ
ความเสมอภาคในการประเมินผลงานอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว และมีการสุ่มตามระดับของตาแหน่ง
ทาให้ข้อมูลที่ได้อาจเป็นข้อมูลแบบเกรงใจ ตอบแบบมีมรยาทในการตอบ ตอบแบบรักษาน้าใจ ทาให้
ข้อมูลที่ได้บิดเบือนความรู้สึกที่แท้จริงของผู้กรอกแบบสอบถาม ฉะนั้นครั้งต่อไปควรใช้วิธีการสัมภาษณ์
ควบคู่กันไป หรืออาจใช้แบบสอบถามที่ไม่ระบุความเป็นตัวตน ครั้ งหน้าอาจจะได้ข้อมูลที่ละเอียด และ
ใกล้เคียงกับความรู้สึกมากยิ่งขึ้น
2. ควรทาการศึ กษาระดับความผูกพั นของข้ าราชการพลเรือ นในหน่ วยงานอื่ น ๆ หรือข้ าราชการที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือน เพื่อทาการเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ และสามารถนาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงานมีความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้นไป
อ้างอิง
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.2545.การปฏิรูประบบทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทย.เอกสารประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 7 (พ.ศ.2549).กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สุวรรณิน คณานุวัฒต์.2536,13
สานักงาน ก.พ. 24 สิงหาคม 2557.
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=193
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
The Factors that relation to Performance Efficiencies of Officers Jurisdiction
the office of the teacher Civil Service and Educational Personnel Commission
(OTEPC)
พรทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
email: goipetch@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีวัต ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพ รวมทั้ง ปัจจัยที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติง านของ
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้ าราชการของสานักงาน ก.ค.ศ. จานวน 274 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ สาหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้วยการหาค่าไคสแควร์ และหาทิศทางความสัมพันธ์จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาที่ใช้
ในการบรรจุเข้ารับราชการ ระดับตาแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่วมงาน 3) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คือ ควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยกาหนดขีดความสามารถของแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจน
เพื่อเป็นมาตรฐานในการมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผลงาน จะทาให้ข้าราชการได้รับมอบหมายงานตรงกับความรู้
ความสามารถ ปริมาณงานที่ไ ด้รับ มอบหมายเหมาะสมกับ ต าแหน่ง งาน และเป็นแนวทางในการพัฒ นาข้าราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : สานักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ., ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Abstract
This research was study of factors that relation to performance efficiencies of officers jurisdiction the
Office of the Teacher Civil Service and Educational Personal Commission (OTEPC). It aimed to study the
efficiencies and performances of officer jurisdiction OTEPC by using quantitative research and
questionnaires to collecting data with 274 officers of OTEPC. The statistics for analyzing are frequency,
percentage, and hypothesis testing between the variables by using chi-squares and collecting direction by
GAMMA as significant .05.
The results were as follow: 1) Most of OTEPC officers have performance efficiencies
on high level. 2) Factors that relation to performance efficiencies of OTEPC officers significant as .05 are
monthly income, education level using on recruitment, position, performance timing. Factors that
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motivated to perform are job characteristics, opportunity on career path, performance environment,
respecting and correlating with colleagues. 3) Recommendation to building performance efficiencies for
OTEPC officers are individual development plan by using clearly capacity of their position for
standardization of delegation monitor & evaluation that make them work with the right jobs, position, and
for efficiency of officer development as well.
Keywords: The Office of the Teacher Civil Service and Educational Personal Commission (OTEPC), Officers
jurisdiction, Performance efficiencies
บทนา
สานักงาน ก.ค.ศ. มีภารกิจตามมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ให้มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการภายในหน่วยงานทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุ คคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบข้อมู ล
และจัดทาแผนกาลังคนสาหรับข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ศึ กษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงาน
และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน การบริหารเงินทุน การจัดสวัสดิการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ของหน่วยงานทางการศึกษาและเขตพื้ นที่การศึกษา และนอกจากนี้ ยังมี ภารกิ จ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่บัญญัติไว้ทั้งในระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย ซึ่ง ก.ค.ศ.มีค ณะอนุ กรรมการวิส ามั ญ 11 คณะ คณะอนุกรรมการทางการศึ กษาประจาเขตพื้นที่ 225 คณะ
และคณะอนุ กรรมการประจาส่วนราชการอี ก 5 คณะ คณะอนุกรรมการเหล่านี้ ต้องอาศัย บุค ลากรของส านั กงาน ก.ค.ศ.
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 : 13)
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า ประสิทธิภาพการทางานที่ไ ด้ตั้ง เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะสานักงาน ก.ค.ศ. พบว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรกาลังประสบกับปัญหาภาระงานในแต่ละปีที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556 ได้รับผลกระทบจากโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด ซึ่งหลักเกณฑ์การยุบเลิก
ตาแหน่ง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 15 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกาหนดตาแหน่ง
ระบุว่า “ตาแหน่งว่างลงเนื่องจากข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกาหนด) ที่คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐกาหนด ให้ยุบเลิก
ตาแหน่งนั้น” ส่งผลให้การบรรจุทดแทนตาแหน่งที่เกษียณในแต่ละปีลดลง ทาให้ปัจจุบันสานักงาน ก.ค.ศ. มีจานวนอัตรากาลัง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2554 มีอัตรากาลังข้าราชการ จานวน 305 คน (ร้อยละ 8.13) และลดลงในปี พ.ศ.2556
มีอัตรากาลังเพียง 274 คน (ร้อยละ 10.41) โดยยังไม่มีอัตรากาลังทดแทน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า เสีย เวลาในการสรรหา
บุคลากรเข้ามาทดแทน หั วหน้างานต้องมีภาระในการสอนและฝึกงานให้แก่บุ คลากรใหม่ เป็นผลให้การดาเนินงานไม่แล้วเสร็ จ
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่ส ามารถจะรองรั บการให้ บริการแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศซึ่ง มีจานวน
ประมาณ 505,332 คนได้ทั่วถึง ทาให้การทางานล่าช้าไม่สาเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการคงค้างของคาขอที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีจานวนคาขอคงค้างในปี พ.ศ.2554
จานวนร้อยละ 24.76 ปี พ.ศ.2555 จานวนร้อยละ 28.78 และเพิ่มมากขึ้นอีกในปี พ.ศ.2556 จานวนร้อยละ 30.58
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึ งปัญหาในด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิรูประบบราชการ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ” ที่เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ และ
ความสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชนผู้ รับบริ การเป็นหลั ก ซึ่งในที่นี้ก็คือข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา ประกอบกับอัตรากาลั งทดแทนที่บรรจุเข้ามาใหม่ยังขาดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการทางาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสานั กงาน ก.ค.ศ. จึงมีแนวโน้มลดลง
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ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงสนใจศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อ ประโยชน์ใ นการใช้เ ป็น ข้อ มูล และแนวทางในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบัต ิง าน
ข้าราชการทางานเต็ มศักยภาพของตัวเอง และช่วยผลักดันในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสานักงาน ก.ค.ศ. ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ อันจะส่งผลให้นาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางานและองค์กรประสบความสาเร็จ โดยขอบเขตของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สานักงาน ก.ค.ศ.
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ปฏิบัติงานในปี พ.ศ.2558
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.

รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุเข้ารับราชการ
ระดับตาแหน่ง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสานักงาน ก.ค.ศ.

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ.
(ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชา)

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2. โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3. สภาพแวดล้อมในการทางาน
4. การได้รับการยอมรับนับถือ
5. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ.
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ.
ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้พัฒนามาจาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัย ที ่เ กี ่ย วข้อ งเป็น แนวทางในการสร้า งค าถามในแบบสอบถามให้เ นื ้อ หาครอบคลุม ตามวัต ถุป ระสงค์ที ่ตั ้ง ไว้
โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการของสานักงาน ก.ค.ศ. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน
ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ รวมจานวนทั้งสิ้น 274 คน โดย
ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมด (Population Universe)
เครื่องมือในการวิจัย
ในการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ เครื่ องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของคาถาม
เป็นคาถามปลายปิด (Close –Ended หรือ Fixed Form) มีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบให้ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุดเพียงข้อเดียว ประกอบด้วย รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุเข้ารับราชการ ระดับตาแหน่ง และระยะเวลา
การปฏิบัติงานในสานักงาน ก.ค.ศ.
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน โดยลักษณะของ
คาถามแต่ ล ะข้ อมี คาตอบให้ เ ลื อกในลักษณะการประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ.
โดยลักษณะของคาถามเป็นข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี โดยข้อความแต่ละข้ อมีคาตอบ
ให้เลือกในลักษณะการประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ส่วนที่ 4 เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ต้องการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ต่อการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ.
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วมาทาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) เป็นสถิติที่ใช้บรรยายคุณลักษณะทั่วไปของข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง ระยะ เวลาการปฏิบัติงานในสานักงาน ก.ค.ศ. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ของข้าราชการ
สานักงาน ก.ค.ศ.
2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นแบบไม่มีพารามิเตอร์ (Non
parametric) ได้แก่
2.1 ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิส ระ
กับตัวแปรตาม ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ แต่ไม่สามารถกาหนดทิศทางของความสัมพันธ์ได้ ใช้สาหรับตัวแปรระดับมาตรา
เรียงลาดับ (Ordinal Scale) และนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
โดยมีตัวแปรแต่ละตัวแบ่งเป็นประเภทหรือกลุ่มย่อย ๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสานักงาน ก.ค.ศ. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ อกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน) กับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ.
2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ใช้อธิบายเกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
กับ ตัวแปรตามว่ ามี ค วามสั มพันธ์ กันในทิ ศ ทางใด ซึ่ ง จะพิ จารณาจากเครื่ องหมายของค่า Gamma ประกอบด้วย + , โดยพิจารณาได้ดังนี้
ถ้าค่ าสั มประสิท ธิ์สหสัมพั นธ์ แบบ Gamma เป็นลบ แสดงว่ าตั วแปรทั้ง 2 ตัว มีทิศทางความสั มพั นธ์
ในทางตรงกั นข้าม กล่าวคือ ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าสูงตัวแปรอีกตัวจะมีค่าต่า
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เป็นบวก แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีทิศทางความสัมพันธ์
ในทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีค่าสูงตัวแปรอีกตัวจะมีค่าสูงด้วย หรือถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีค่าต่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะ
มีค่าต่าด้วย
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ.
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้ าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบั ติงาน ระดับชานาญงาน
ระดับอาวุโส และประเภทวิ ชาการ ระดั บปฏิบัติการ ระดับ ชานาญการ และระดับชานาญการพิ เศษ จานวน 274 คน ส่วนใหญ่
ระดับตาแหน่งเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ (ร้อยละ 54.00) ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในการบรรจุเข้ารับราชการ
(ร้อยละ 76.60) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสานักงาน ก.ค.ศ. 20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 52.90) โดยรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่
(ร้อยละ 67.20) ได้รับเงินเดือน 25,001 บาทขึ้นไป
2. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปัจจัย จูง ใจในการปฏิบัต ิง าน ได้แ ก่ ด้านลัก ษณะงานที ่รับ ผิด ชอบ ด้า นโอกาสก้าวหน้า ในหน้าที่ก ารงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสัมพั นธภาพกับเพื่อนร่วมงาน จากผลการศึกษา
ที่สะท้อนปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. พบว่า สานักงาน ก.ค.ศ. ปฏิบัติงานตามกฎหมายเฉพาะ คือ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บุคลากรต้องปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายกาหนด ถึงแม้ลักษณะงานที่ทาจะมีความยุ่งยาก เคร่งเครียด และต้องรับผิดชอบในระดับสูง แต่เพื่อการพัฒนา
คุณภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง ที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ และความเป็นหน่วยงานราชการที่ไม่สามารถกาหนดโครงสร้างและ
อัตรากาลังได้เอง ต้องขออนุมัติจากสานักงาน ก.พ. การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแต่ละครั้งจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อตาแหน่งระดับสูงกว่า
ว่างลง ซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ข้าราชการที่มีความสาเร็จในการทางาน ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จะมีสิทธิได้รับ
การพิจารณาให้ความก้าวหน้าก่อน ไม่ว่าเป็นการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การได้รับเข้าอบรมหลักสูตรสาคัญ ๆ
รวมทั้ง การได้รั บการพิจารณาขั้นพิ เศษ เลื่ อนขั้นเลื่ อนตาแหน่ง และเงินรางวั ล จากที่ กล่ าวมา จึง ทาให้ ปัจจัย จูง ใจในการ
ปฏิบัติงานที่กล่าวมา มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ.
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ.
ข้าราชการสานั กงาน ก.ค.ศ. ส่วนใหญ่ สะท้ อนให้ เห็นว่ ามีการดาเนินงานวิ จัยที่ส่ งผลต่ อประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยปัจจัยที่สาคัญได้แก่ ผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจาปี 2557 ซึ่งได้มาจากการประเมิน จาก
ผู้บังคับบัญชา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเด่น คิดเป็นร้อยละ 55.50
การอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการที่มีรายได้ต่อเดือนมาจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีกว่าข้าราชการที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ที่มีรายได้ต่อเดือนมาก และกลุ่มข้าราชการที่มีรายได้
ต่อเดือนน้อย กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่ามีค่า Chi-Square เท่ากับ 11.046 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .001 ซึ่ง
น้อ ยกว่า ระดับ นัย ส าคัญ ที ่กาหนด .05 แสดงว่า รายได้ ต่ อเดื อนมี ค วามสั มพั นธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. อาจเนื่องจากข้าราชการที่มีรายได้ต่อเดือนมากจะอยู่ในกลุ่มหัวหน้ า หรือกลุ่มที่ได้มอบหมาย
ให้รับ ผิดชอบงานส าคัญ ๆ ซึ่ งเป็ นผู้ที่ ปฏิบั ติงานที่มีค วามซับซ้ อน ส่วนข้าราชการที่มีรายได้ต่ อเดือนน้อย ส่ วนใหญ่จะเป็ น
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของซาลินิค (Zaleanick, 1958 : 40 อ้างถึงใน น.ต.ภูวนัย เกษบุญชู รน., 2550 :
10) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงานจะดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าจะได้รับ การตอบสนองความต้องการจากภายนอก
อั นได้ แก่ รายได้ หรื อค่ าตอบแทนมากน้ อยเพี ยงใด ถ้ าหากว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ งานได้ รั บการตอบสนองมาก การปฏิ บั ติ งานก็ ย่ อมมี
ประสิทธิภาพมากด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังสอดรับกับการศึกษาของ เสาวรักษ์ สุวรรณสว่าง (2550) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัย ที่มี ผลต่อ ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริ ษัทประกั นชี วิตในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ า ลั กษณะ
ประชากรของพนักงานบริษัทประกั นชี วิต ที่มีรายได้ต่ อเดือนแตกต่ างกัน จะมี ประสิ ทธิ ภาพการท างานแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุเข้ารับราชการระดับปริญญาตรีขึ้นไป จะมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานดีกว่าข้าราชการที่มีระดับการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุเข้ารับราชการต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ที่มีระดับการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุเข้ารับราชการ
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และกลุ่มข้าราชการที่มีระดับการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุเ ข้ารับ ราชการต่ากว่าระดับ ปริญ ญาตรี
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กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่ามีค่า Chi-Square เท่ากับ 8.678 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .003 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัย สาคัญ ที่กาหนด .05 แสดงว่าระดับการศึกษาที่ใช้ ในการบรรจุ เข้ารับราชการมีความสัมพั นธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครินทร์ พาฬเสวต (2546) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของพนัก งาน บริษัท คาโออิน ดัส เตรีย ล (ประเทศไทย) จากัด พบว่า พนักงานที่มีร ะดับ การศึก ษาต่า งกัน
มีประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการที่มีระดับตาแหน่งสูงจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีกว่าข้ าราชการที่มีระดับตาแหน่ง
ต่ากว่า
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ที่มีระดับตาแหน่งสูง และกลุ่มข้าราชการที่มีร ะดับ
ตาแหน่ง ต่ า กั บ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งาน พบว่ ามีค่ า Chi-Square เท่ ากับ 4.103 ที่ร ะดั บนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ .043
ซึ่ง น้อ ยกว่า ระดับ นัย สาคัญ ที่กาหนด .05 แสดงว่า ระดั บต าแหน่ง มีค วามสั มพั นธ์ กับ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานของ
ข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ที่มีระดั บต าแหน่ง สูง ย่อมผ่านการอบรม
การฝึกฝน และมีประสบการณ์ใ นการปฏิบัติ งานมากกว่ า ผ่ านการทางานที่มีปั ญหา ตลอดจนแก้ไ ขปัญ หาต่ าง ๆ มากกว่ า
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2556 : 18) จึงเข้าใจวิธีการ และระบบการปฏิบัติงานได้ดีกว่า
ข้าราชการที่มีระดับตาแหน่งต่า ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของ Katz and Kahn (Katz and Kahn, 1978 : 232 - 240 อ้างถึงใน
ชุติมา ม่วงมณี, 2554 : 11) ที่ได้ศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่สาคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กล่าวว่า การการบรรลุเป้าหมาย
(Goal Attainment) ขององค์กรนั้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีค วามสาคัญ ต่อประสิท ธิภ าพในองค์การด้วย คือการฝึกอบรม และ
ประสบการณ์ ซึ่งสอดรั บกับผลการศึกษาของ ณกฤตชัย เตี้ยสุด (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของตารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล สานักงานตารวจแห่ง ชาติ
พบว่า ระดับชั้นยศ มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสานักงาน ก.ค.ศ. มากกว่าจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ได้ดีกว่าข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐ านระหว่า งกลุ ่มข้า ราชการสานั กงาน ก.ค.ศ. ที ่มีร ะยะเวลาการปฏิ บัติ งานในส านักงาน
ก.ค.ศ. มาก และกลุ่มข้าราชการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสานักงาน ก.ค.ศ. น้อย กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า
มีค่า Chi-Square เท่ากับ 7.374 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .007 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด .05 แสดงว่าระยะเวลา
การปฏิบัติงานในสานั กงาน ก.ค.ศ. มีความสัมพันธ์ กับประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานั กงาน ก.ค.ศ. ทั้ง นี้
อาจเป็นเพราะข้าราชการที่รับราชการมากย่อมมีป ระสบการณ์ใ นการปฏิบัติง านมากกว่า และผ่านการฝึกอบรมหลักสูต ร
ต่าง ๆ เพื ่อพัฒ นาความรู้ ทั กษะ ตามสมรรถนะที่ ก.พ.กาหนด (สานัก งานคณะกรรมการข้าราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษา 2556 : 18) จึง เข้าใจวิธีการและระบบการปฏิบัติงานได้ดีกว่า ซึ่งข้าราชการที่มีระยะเวลารับราชการน้อย
อาจจะมีข้าราชการที่บรรจุใหม่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งข้าราชการที่บรรจุใหม่จะต้องมี การปรับตัวในด้านต่าง ๆ จึงต้องใช้เวลาใน
การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรธนพล วรดิลก (2556) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของตารวจภูธรจังหวั ด กระบี่
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางด้านรักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ตารวจภูธรจังหวัด กระบี่ ได้แก่ จานวนปีที่รับราชการตารวจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการที่เห็นว่าตนเองมีลักษณะงานที่รับผิดชอบสูงกว่าจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีกว่า
ข้าราชการที่มีลักษณะงานที่รับผิดชอบน้อยกว่า
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ที่มีลักษณะงานที่รับผิดชอบสูง และกลุ่มข้าราชการ
ที่มีลักษณะงานที่รับผิดชอบน้อย กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า มีค่า Chi-Square เท่ากับ 29.882 ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด .05 แสดงว่าด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้าราชการที่เห็นว่าตนเองมีลักษณะงานที่รับผิดชอบสูงกว่า
เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิช าการ
ในงานเทคนิคเฉพาะด้าน หรืองานที่ใช้ทักษะและความชานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
สาหรับข้าราชการที่มีลักษณะงานที่รับผิดชอบน้อยกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการใหม่ที่บรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งระดับต้น
ซึ่งเป็นตาแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด พบว่าปัจจัยที่มีผ ลต่อการปฏิบัติง าน ได้แ ก่ ลักษณะงานที่รับ ผิด ชอบ
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานของพนักงานจึงควรพิจารณาจากลักษณะ
พนักงานและลักษณะงาน
สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการที่เห็นว่าตนเองมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงกว่าจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ได้ดีกว่าข้าราชการที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานน้อยกว่า
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มข้าราชการที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูง และกลุ่มที่มีโอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานต่า กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน พบว่ามีค่า Chi-Square เท่ากับ 22.338 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .000
ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญที่กาหนด .05 แสดงว่าด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้าราชการที่มีความคิดเห็นว่าโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้าน้อย
หน่วยงานให้การสนับสนุนให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างน้อย ซึ่งหากบุคลากรมีค วามรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสที่จะ
ได้รับความก้าวหน้าน้อยก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง (ธนัญกรณ์ ราศรี. 2558 : 9) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี ของ Alderfer
(Alderfer, 1969 : 142 - 175 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550 : 173 - 174) ที่กล่าวว่า ความต้องการความเจริญก้าวหน้า
(Growth needs (G)) เป็นความต้องการสูงสุดของบุคคล ได้แก่ ความต้องการได้รับการยกย่อง และต้องการความสาเร็จในชีวิต
ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริญก้ าวหน้าด้ วยการพิจารณาเลื่ อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง หรือมอบห มาย
ให้รับผิดชอบงานในระดับสูงขึ้น อันจะเป็นโอกาสในการก้าวไปสู่ความสาเร็จของพนักงาน และสอดคล้องกับ สุดารัตน์ กิมศิริ
(2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานมี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยความสาเร็จจาก
การปฏิบัติงาน การบริหารและนโยบายองค์กร ความก้าวหน้า สวัสดิการและความมั่นคง
สมมติ ฐานที่ 7 ข้าราชการที่มีสภาพแวดล้อมในการทางานดี กว่าจะมีประสิทธิ ภาพในการปฏิบั ติงานได้มากกว่ า
ข้าราชการที่มีสภาพแวดล้อมในการทางานต่ากว่า
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มข้าราชการที่มีส ภาพแวดล้อมในการทางานดีกว่าและกลุ่มข้าราชการที่มี
สภาพแวดล้อมในการทางานต่า กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า มีค่า Chi-Square เท่ากับ 3.040 ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .047 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด .05 แสดงว่าสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. อาจเป็นเพราะการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน สร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จะนาไปสู่ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ และความเจริญก้าวหน้าของบุค ลากรและส่วนราชการ
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2550 :75-83) ฉะนั้นสานักงาน ก.ค.ศ. ควรส่งเสริมให้องค์กรเป็นสถานที่ทางาน
น่าอยู่ น่าทางาน โดยอาจจัดกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีแสงสว่างเพียงพอต่อการทางาน มีอุปกรณ์การทางาน
อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน เพื่อให้สถานที่ทางานเอื้อต่อการทางานได้อย่างลงตัว ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะวรรณ
มารวิชัย (2550) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน)
พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในทิศทางบวก ถ้าปัจจัยสภาพแวดล้อมดีก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สมมติฐานที่ 8 ข้าราชการที่ได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีกว่าข้าราชการ
ที่ได้รับการยอมรับนับถือน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการยอมรับนับถือมาก และกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือน้อย กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. พบว่า มีค่า Chi-Square เท่ากับ 5.467
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .021 ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญที่กาหนด .05 แสดงว่าด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์กับ
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. อาจเป็นเพราะ การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งจากบุคคลทั่ วไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาลังใจ
หรือการแสดงออกอื่นใดที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อบุคลากรได้รับการยอมรับนับถือจะส่ งผลให้ทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธนัญกรณ์ ราศรี. 2558 : 9) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg (Herzberg, 1959 : 113 - 115
อ้างถึงในทองใบ สุดชาลี, 2553 : 145 - 147) กล่าวว่า การพัฒนาทฤษฎีขึ้นจากการสัมภาษณ์พนักงานบัญชี และวิศวกรของ
บริษัทในสหรัฐอเมริกา ผู้ถูกสัมภาษณ์สองร้อยคนถูกถามว่า ในโอกาสใดบ้างที่พวกเขาได้รับความพอใจในการทางานและมี
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แรงจูงใจที่จะทางาน ในทางตรงข้ามก็จะถามไปว่า ในโอกาสใดบ้างที่พวกเขาเกิดความไม่พอใจในการทางาน และขาดแรงจูงใจ
ในการทางาน และเป็นที่น่าฉงนมากที่ปัจจัยแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจ และความไม่พอใจในการทางาน
กล่าวคือ พนักงานบอกว่าการจ่ายค่าจ้างต่า เป็นสาเหตุของความไม่พอใจในการทางาน แต่ค่าจ้างสูงขึ้นไม่ใช่สาเหตุสาคัญที่ทาให้
พนักงานเกิดความพอใจในการทางาน ในขณะที่การยอมรับและการนับถือ เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความพอใจและจูงใจ
ให้เขาทางาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสานักขายและบริการลูกค้า องค์กรบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสานักขายและบริการลูกค้าองค์กรบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็นปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน คือ ความสาเร็จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในระดับมาก
สมมติฐานที่ 9 ข้าราชการที่มีสัมพันธภาพกับ เพื่อนร่ วมงานมากกว่ าจะมีป ระสิทธิ ภาพต่อการปฏิ บัติงานได้ดีกว่ า
ข้าราชการที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างกลุ่มข้าราชการที่มีสัมพันธ์ภาพกับเพื่อนร่วมงานมาก และกลุ่มที่มีสัมพันธภาพกับ
เพื่อนร่วมงานน้อย กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่ามีค่า Chi-Square เท่ากับ 8.731 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .004
ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญที่กาหนด .05 แสดงว่าด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. อาจเป็นเพราะบุคลากรเมื่อมีความรู้สึกว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นสามารถปรึกษาและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ซึ่งหากความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเป็นไปด้วยดีจะส่งผลให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ธนัญกรณ์ ราศรี . 2558 : 10)
ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow (Maslow, 1970 : 35 – 38 อ้างถึงในวิเชียร วิทยอุดม, 2550 : 182 – 183)
ขั้นที่สาม กล่าวว่า มนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป ปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงของเขา มีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนและเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเป็นที่รักของคนในองค์การ ความต้องการเหล่านี้มีอิทธิพ ลต่อความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ ดี
กับเพื่อนร่วมงาน และสอดคล้องกับ วีระศักดิ์ ประพันธ์วิทย์ (2550) ที่ได้ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจรถไฟ กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจรถไฟ สานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่า
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ของข้าราชการตารวจรถไฟ กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจรถไฟ เมื่อพิจารณา
ภาพรวมและรายข้อ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ChiSquare
11.046

Sig.

Gamma

Sig.

.001

.455

.002

สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการที่มีระดับ การศึกษา
ที่ใช้ในการบรรจุเข้ารับราชการระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีกว่า
ข้าราชการที่มีระดับการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
เข้ารับราชการต่ากว่าระดับปริญญาตรี

8.678

.003

.432

.009

ยอมรับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการที่มีระดับตาแหน่งสูง
จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีกว่า
ข้าราชการที่มีระดับตาแหน่งต่ากว่า

4.103

.043

.029

.044

ยอมรับ
สมมติฐาน

สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการที่มีรายได้ต่อเดือนมาก
จะมี ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติงานได้ดีกว่า
ข้าราชการที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย
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ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
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ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในสานักงาน ก.ค.ศ. มากกว่าจะมี
ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านได้ดีกว่า
ข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย

7.374

.007

.384

.007

ยอมรับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการที่เห็นว่าตนเอง
มีลั กษณะงานที่รับผิ ดชอบสู ง กว่ าจะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีกว่าข้าราชการที่
มีลักษณะงานที่รับผิดชอบน้อยกว่า

29.882

.000

.671

.000

ยอมรับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการที่เห็นว่าตนเอง
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงกว่าจะมี
ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านได้ดีกว่า
ข้าราชการที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
น้อยกว่า

22.338

.000

.607

.000

ยอมรับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 7 ข้าราชการที่มีสภาพแวดล้อม
ในการทางานดีกว่าจะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้มากกว่าข้าราชการที่มีสภาพแวดล้อม
ในการทางานต่ากว่า

3.040

.047

.253

.080

ยอมรับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 8 ข้าราชการที่ได้รับการยอมรับ
นับถือมากกว่าจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ได้ดีกว่าข้าราชการที่ได้รับการยอมรับนับถือน้อย

5.467

.021

.417

.052

ยอมรับ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 9 ข้าราชการที่มีสัมพันธภา
กับเพื่อนร่วมงานมากกว่าจะมีประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงานได้ดีกว่าข้าราชการที่มีสัมพันธภาพ
กับเพื่อนร่วมงานน้อย

8.731

.004

.478

.014

ยอมรับ
สมมติฐาน

สมมติฐานการศึกษา

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสานักงาน ก.ค.ศ. สะท้อนถึง
ปัจจัยที่สาคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่ค้นพบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งที่ใช้
ในการบรรจุเข้ารับราชการ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสานักงาน ก.ค.ศ. ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน สภาพแวดล้ อมในการท างาน การได้รั บการยอมรับนับถื อ และสั มพั นธภาพที่ ดีกับเพื่ อนร่ วมงาน มีความสัมพั นธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการดาเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยกาหนดขีดความสามารถของแต่
ละตาแหน่ งงานให้ชั ดเจน เพื่ อเป็ นมาตรฐานในการมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผลงาน จะทาให้ ข้ าราชการได้ รั บ
มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับตาแหน่งงาน และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาข้าราชการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
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2. จากการที่โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการได้รับการยอมรับนับถือ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติง าน การนาตัวชี้วัด ผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPls) มาเป็นเครื่องมื อในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยข้าราชการทุกคนจะต้องมีตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การปฏิ บั ติ งาน และนาผลการประเมิ นไปประกอบการพิ จารณาเลื่ อนขั้ นเลื่ อนต าแหน่ งและเงิ นรางวั ล แต่ หากมี ข้ าราชการ
ที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพจานวนมากเกินกว่าที่จะให้ขั้นพิเศษได้ อาจให้โอกาสไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
3. ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการในสานักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการอบรม สัมมนา ดูงาน อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ
ในด้ านต่าง ๆ ที่ สนใจ เพื่ อนาความรู้ ที่ได้ มาประยุ กต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติงาน รวมถึ งการสนั บสนุนและเปิ ดโอกาสให้ ข้ าราชการ
ได้มีการปรับวุฒิ เปลี่ยนตาแหน่งงาน หรือสับเปลี่ยนสายงานเพื่อเป็นการขยายเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการส านั ก งาน ก.ค.ศ. ในครั้ ง นี้
เป็นการศึ กษาองค์ กรเดี ยวที่มีผลกระทบจากพระราชบัญ ญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แต่ยั งมี อีก 2 องค์ กรที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบด้วย จึงเห็นควรศึกษาเพิ่มเติมอีก 2 องค์กร ได้แก่ สานักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และควรมีการศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติงานจากการ
ปฏิรูปการศึกษา
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คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
Quality of life and Happiness of people in Moo 6ThungKhru community,
ThungKhru district, Bangkok
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตความสุข และปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ของคนในชุมชนหมู่6ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน แห่งนี้
กลุ่มตัวอย่างคือคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ จานวนทั้งหมด 259คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามจานวน 78ข้อ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนมากมีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ด้านคุณภาพชีวิตพบว่า กลุ่ม ตัวอย่าง มีคุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัวและด้านสังคมอยู่ในระดับดี ส่วนคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน สุขภาพ และเศรษฐกิจพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความสุขของกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบผลคูณโมเมนต์ของเพียร์สัน พบว่าความสุขของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับค่อนข้างสูงกับคุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ค่อนข้างต่ากับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ
กรุงเทพฯพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนในชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม
และครอบครัว โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความสุขของกลุ่มตัวอย่างได้ประมาณร้อยละ 46.2
คาสาคัญ : ความสุข, คุณภาพชีวิต, ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ
Abstract
Thisstudy was quantitative research. The objectives of the study were to study quality of life,
happinessandthe factors affecting happinessof people living in Moo 6 ThungKhru community, ThungKhru
district, Bangkok. This study was the basic information of the community to develop people’s qualities of
lives. The examples were259 people from people living in Moo 6 ThungKhru community. The tool
used in this study was a set of questionnaires composed of 78 questions. The results showed that most
of the subjects have happiness in fair level (equivalent of the common people),family andsocial wellbeing in good level, andthe environment in community, health andeconomywell-being in mediumlevel.
The relation analysis between quality of life and happiness with Pearson Product Moment Correlation
Coefficient found that happiness have relation with familywell-being of people living in community was
positive in relatively high level, with economy and social well-being of people living in community
in medium leveland with health and the environmental well-being of people living in community in
relatively low level.The factors affectinghappiness of people living in Moo 6 ThungKhru
community,Bangkokwhich werestatistically significant at .05level were economy, health, socialand family
well-being.All these variablescanindicatehappiness ofpeople living in Moo 6 ThungKhru community at 46.2
percent.
Keywords: happiness, quality of life, Moo 6 ThungKhru community
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บทนา
คุณภาพชีวิตมีสาคัญ อย่างยิ่งต่อ ความผาสุกของผู้คนในสังคมเนื่องจากคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์ กับสวัสดิการและ
ความสุขของมนุษย์ (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและคณะ, 2556: 11) ศูนย์ประสานงานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (2532 : 19)
กล่าวถึงความสาคัญของคุณภาพชีวิตว่าคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นสิ่งสาคัญและเป็นจุดหมายปลายทางของบุคคล ชุมชน และประเทศ
ชาติ
โดยส่วนรวม ประเทศใดหากประชากรในชาติด้อยคุณภาพแม้ว่าประเทศนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่อาจทาให้
ประเทศชาตินั้นเจริญและพัฒนาเท่าเทียมประเทศทีเ่ จริญก้าวหน้า ได้การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศจึงถือว่าเป็นสิ่ง
ที่หน่วยงานรัฐต้องกระทาเพราะปัญหาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากมนุษย์ ด้วยกันเอง เช่น
จานวนประชากรมากเกินพอดี ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางสังคม รวมถึงค่านิยมต่างๆ ของสังคม คุณภาพชีวิตจึงเป็นปัจจัย
สาคัญที่ชี้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศนั้นประสบความสาเร็จเพียงใด คาว่า “คุณภาพชีวิต” ในที่นหี้ มายถึง
การดารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย์ตามสภาพความจาเป็นพื้นฐานในสังคมซึ่งสนองต่อสิ่งที่ต้องการทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และความคิดอย่างเพียงพอจนก่อให้เกิดความสุขในชีวิตในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมานานกว่า 40
ปีและพบว่าคุณภาพชีวิตมักถูกนามาใช้ร่วมกับ“ความสุข”ซึ่งสามารถพบได้ในนิยามและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตเนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นร่มใหญ่ของการมีชีวิตที่ดีมีความสุข (กุญชรี ค้าขาย , ม.ป.ป.)การวัดคุณภาพชีวิตจึงสามารถ
สะท้อนความสุขของคนในระดับที่น่าเชื่อถือได้(ศิรินันท์กิตติสุขสถิตและคณะ,2556: 26)
การวัดความสุขในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหลายแนวคิด แต่
ตัวชี้วัดที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปจะมุ่งไปที่องค์ประกอบภายนอกด้านคุณภาพชีวิต อาทิ สุขภาพ เศรษฐกิจ
ครอบครัว การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน (สานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ , 2548 :20-21)
ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชนรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ
สังคมครอบครัว สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคลในระดับปานกลางถึงระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ(ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล , 2554, 2558, 2559) ดังนั้น ความสุขของคนในชุมชนจึงเป็นสภาวะที่คน ในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพที่เชื่อมโย งกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดี
งาม (สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
, ม.ป.ป.)
ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2450 หรือประมาณ100 ปีมาแล้วประกาศเป็นชุมชนเมื่อ
ปี พ.ศ. 2536คนกลุ่มแรกที่ อพยพเข้ามาในพื้นที่นี้ มีประมาณ30 ครัวเรือนประกอบอาชีพทานาต่อมา ในพื้นที่เขตทุ่งครุมีการ
ปลูกส้มบางมดมากขึ้น คนในชุมชนนี้ จึงเปลี่ยนอาชีพมาเป็นการปลูกส้มที่รู้จักกันดีในนาม “ส้มบางมด” จนกระทั่ง เกิดปัญหา
น้าเค็มและน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคีย งได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปลูกส้มในพื้นที่นี้ ประกอบกับมีการ
กว้านซื้อที่ดินของนายทุนทาให้ชาวบ้านตัดสินใจขายสวนส้ม และคนบางส่วนได้ อพยพไปอยู่ที่อื่น ช่วงเวลาต่อมามี คนจาก
ภาคเหนือและภาคอีสานได้อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชน ทาให้ ปัจจุบัน ชุมชนแห่งนี้ มีประชากรทั้งหมด 1,845 คนเป็นชาย 1,035
คนเป็นหญิง 810 คนจานวนทั้งหมด264 หลังคาเรือนประกอบด้วย 328 ครอบครัว โดยเป็น กลุ่มคนดั้งเดิม ในชุมชนประมาณ
ร้อยละ 10 ที่เหลือ ร้อยละ 90เป็นคนที่อพยพ เข้ามาใหม่ ปัญหาสาคัญภายในชุมชน ได้แก่ ปัญหา น้าเสียยาเสพติด และ
อาชญากรรมเช่น ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ เป็นต้น (ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ; อ้างในหน่วยจัดการข้อมูล
ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ,2551)จากการลงพื้นที่สารวจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน หมู่ 6 ทุ่งครุ ของหน่วยจัดการ
ข้อมูลชุมชน (CDMU) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2551-2552จากจานวน 25
ครัวเรือนพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีสมาชิกประมาณ3-5 คนอายุอยู่ในช่วง21-30 ปีอาศัยอยู่ในชุมชนเฉลี่ย 16 ปี เป็นชายร้อย
ละ 48.2 เป็นหญิงร้อยละ 51.8มีการศึกษาระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธอาชีพหลักคือรับจ้าง(ไม่มีอาชีพเสริม)โรค
ประจาตัวได้แก่ ความดันโลหิต ในครัวเรือนมีคนว่างงานประมาณ 2 คนในชุมชนมีผู้พิการร้อยละ 15มีผู้เล่นการพนันร้อยละ
15.1 ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้าน ค่าสาธารณูปโภคค่าเล่าเรียนบุตรค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก เครื่องใช้ไฟฟ้า ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯโดยพบว่า ร้อยละ63.6 ไม่มีเงินออม ร้อยละ
45.5 มีหนี้สิน ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่า ร้อยละ 51.5 เป็นบ้านเช่า ร้อยละ 48.5 เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว โดยพบว่า ร้อยละ71.2
เห็นว่าภายในชุมชนมีความปลอดภัยในระดับปานกลางร้อยละ30.3 เห็นว่าชุมชนมีปัญหาขยะในระดับน้อยถึงปานกลางร้อยละ
34.8 เห็นว่า มีปัญหาน้าเสียในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.9 เห็นว่าถูกรบกวนจากเสียงดังระดับปานกลาง ด้านกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนส่วนใหญ่ เห็นว่าอยู่ในระดับน้อยจากแนวคิดและผลการสารวจ ชุมชนข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นสมควร
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ศึกษาคุณภาพชีวิตและความสุขในชีวิตของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนแห่งนี้ให้อยู่ดีมีสุขต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุกรุงเทพฯ
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ความสุขเป็นสิ่งทีค่ นทุกคนแสวงหา ความสุขของทุกชาติทุกภาษาโดยเนื้อแท้ไม่ต่างกัน (วิทมา ธรรมเจริญ , 2555)
ความสุขเป็นการประเมินความรู้สึกและประสบการณ์ของแต่ละคนว่ามีความชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากน้อยแค่ไหน
การวัดความสุขจึงเป็นเรื่องยากเพราะความสุขเป็นอัตนัย กล่าวคือขึ้นอยู่กับตัวผู้ตอบ (กุญชรี ค้าขาย,ม.ป.ป.) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าความสุขของบุคคลเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกันนักวิชาการจานวนมากมักนาความสุขมาใช้
ร่วมกับคุณภาพชีวิต (Lyubomirsky,et al, 2005; ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและคณะ ,2556; ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ,ม.ป.ป.)
เนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นร่มใหญ่ของการมีชีวิตที่ดีมีความสุข การวัดคุณภาพชีวิตจึงสามารถสะท้อนความสุขของคนในระดับที่
น่าเชื่อถือได้ (กุญชรี ค้าขาย , ม.ป.ป. ;ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและคณะ, 2555 : 26)ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุกรุงเทพฯเป็นชุมชนเมือง
อาชีพหลักของคนในชุมชนคือค้าขายและรับจ้าง ภายในชุมชนมีทั้งคนว่างงานและคนพิการ สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีทั้ง
ปัญหาขยะ น้าเสีย เสียงรบกวน ลักทรัพย์ และอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้คนในชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจสังคมครอบครัว สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับความสุขของบุคคล ในระดับปานกลางถึงระดับมาก (ริเรืองรองรัตนวิไลสกุล , 2554, 2558, 2559; Green
&kreuter, 2005 : 11) ผู้วิจัยจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ดังนี้
ตัวแปรต้นตัวแปรตาม
สุขภาพ
เศรษฐกิจความสุขในชีวิตของคน
- ครอบครัว
ในชุมชนหมู่ 6
ทุ่งครุ
- สังคม
- สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สมมุติฐานการวิจัย : คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ เศรษฐกิจครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีผลต่อความสุขของคนใน
ชุมชนหมู่6 ทุ่งครุเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรเป้าหมายคือคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่ 6
ทุ่งครุ กรุงเทพฯ จานวน 328 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างคือคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุกรุงเทพฯโดยกาหนดขนาดตัวอย่างไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ของจานวนครัวเรือนในประชากรเป้าหมาย (ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) ได้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 259 ครัวเรือนหรือ
ร้อยละ 78.96ของจานวนครัวเรือนในประชากรเป้าหมาย
1.
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม (Questionnaires)จานวน 78 ข้อประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ การนับถือ
ศาสนา การศึกษา สถานภาพการสมรส จานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย เงินออม หนี้สิน
โรคประจาตัวและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจานวน 7 ข้อ
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ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จานวน 44ข้อโดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท(Likert Scale)แบบ 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อยและน้อยด้วย
การให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นออกมาเป็นคะแนนตั้งแต่เห็นด้วยน้อยเป็น 1 จนถึงเห็นด้วยมากที่สุดเป็น
5 ส่วนข้อคาถามใดที่เป็นเชิงลบในการวิเคราะห์สรุปผลภาพรวมคุณภาพชีวิตของแต่ละด้าน ผู้วิจัยได้ทาการกลับคะแนน
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องตามความเป็นจริง จากนั้นได้นามาตรวัดฉบับนี้ไปใช้กับกลุ่มทดลองจานวน 100 คนเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ พบว่ามาตรวัดคุณภาพชีวิตฉบับนี้มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ตั้งแต่ .852-.896ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ได้ค่า
Cronbach’sAlpha Coefficient .852 (9 ข้อ)
2. คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ได้ค่า
Cronbach’sAlpha Coefficient .874 (6ข้อ)
3. คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว ได้ค่า
Cronbach’s Alpha Coefficient .896 (8ข้อ)
4. คุณภาพชีวิตด้านสังคม ได้ค่า
Cronbach’s Alpha Coefficient .891 (9 ข้อ)
5. คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ค่า
Cronbach’s Alpha Coefficient .871 (12ข้อ)
ตอนที่ 3 เป็นแบบวัดความสุขคนไทย (THI-15) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2550)จานวน 15 ข้อ มี
คะแนนเต็ม 45 คะแนนแบบสอบวัดชุดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.70
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
: ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2558 จาก
ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี และอาศัยอยู่ในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุไม่น้อยกว่า 15 ปีเพื่อให้ได้ข้อมูลได้ถูกต้องตามเป็น
จริงโดยเก็บข้อมูลครัวเรือนละ 1 คนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน259คน
3
. การวิเคราะห์ข้อมูล: ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตใน
มิติต่างๆ ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6
ทุ่งครุวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบผลคูณโมเมนต์ของเพียร์สันและทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ของ
คนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
4
. การแปลความหมายข้อมูล:แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
4.1 การแปลความหมายของข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยเพื่อการแปลความดังนี้
(ชัชวาลย์เรืองประพันธ์, 2539 : 15)
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงมีคุณภาพชีวิตในระดับน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
1.81 – 2.60 หมายถึงมีคุณภาพชีวิตในระดับค่อนข้างน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
2.61 – 3.40 หมายถึงมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
3.41 – 4.20 หมายถึงมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก (ดี)
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึงมีคุณภาพชีวิตในระดับมากที่สุด (ดีมาก)
4.2 การแปลความหมายข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพชีวิตกับความสุขของคนในชุมชนฯ
ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังนี้ (พวงรัตน์ทวีรัตน์ (2535 : 153)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .8 ขึ้นไป ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .6 - .8 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .4 - .6 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .2 - .4 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ากว่า .2 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
4.3 การแปลความหมายข้อมูลด้านความสุขของคนในชุมชนจานวน 15 ข้อ มีคะแนนเต็ม 45 คะแนนเมื่อผู้ตอบได้
ตอบคาถามครบทุกข้อจะนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กาหนดในดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยของกรมสุขภาพจิตกระทรวง
สาธารณสุข (2550,2552) ดังนี้
35-45 คะแนน
หมายถึงมีความสุขมากกว่าคนทั่วไป (good)
28-34 คะแนน
หมายถึงมีความสุขเท่ากับคนทั่วไป (fair)
0- 27 คะแนน
หมายถึงมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป (poor)
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ผลการวิจัย
กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 259 คนพบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ 64.5 อายุเฉลี่ย 44.66 ปี ร้อยละ 98.5 นับถือศาสนาพุทธที่
เหลือนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ด้านการศึกษาพบว่าร้อยละ 56.4 การศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา รองลงมา
ร้อยละ 27การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 10.8การศึกษาระดับปว.ช. ที่เหลือมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ด้านสถานภาพการสมรสพบว่าร้อยละ 68สมรสและอยู่ด้วยกัน รองลงมาร้อยละ 21.6 เป็นโสดร้อยละ 4.2 สมรสแต่แยกกันอยู่
ร้อยละ 3.9 เป็นหม้าย และร้อยละ 2.3 หย่าร้าง จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.57 คน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เฉลี่ย17.3ปี ด้านการประกอบอาชีพพบว่าร้อยละ 42.9 ค้าขาย รองลงมาร้อยละ 36.3 รับจ้างและทางานอิสระ ร้อยละ 14.3
เป็นลูกจ้างบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน ที่เหลือประกอบอาชีพรับราชการและเป็นเจ้าของธุรกิจ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 1 3,513.13
บาท ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่าร้อยละ 51.7 เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว รองลงมาร้อยละ 26.3เป็นตึกแถวหรือห้องแถว ร้อยละ
10.8 เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น ที่เหลือเป็นทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียม โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ48.3 ไม่มีเงินออม ร้อยละ
32 มีหนี้สิน และพบว่าร้อยละ 26. 6 มีโรคประจาตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด ด้านพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างชอบรับประทานอาหารสุกในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.42)โดยพบว่าในแต่ละวันประทานอาหารครบ
3 มื้อ เอาใจใส่ต่อคุณภาพของอาหาร และการชอบทาอาหารรับประทานเองมากกว่าซื้ออาหารสาเร็จรูปอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย=2.88-3.25) ที่สาคัญพบว่าหน่วยตัวอย่างมีการออกกาลังกายในแต่ละวันและมีการตรวจสุขภาพประจาทุกปี อยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย=1.27 และ 1.79 ตามลาดับ)
1. ระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
การวิเคราะห์ คุณภาพชีวิตของ กลุ่มตัวอย่าง ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ใน 5ด้านได้แก่ สุขภาพเศรษฐกิจ สังคม
ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุทั้ง 5 ด้าน (n=259)
รายการ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
3.39
1. ในแต่ละวันสามารถกินอิ่มนอนหลับได้ดี
3.15
2. สามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้อย่างดี
3.07
3. สามารถทางานได้ดีเหมือนเมื่อ 5 ปีก่อน
2.93
4. ในแต่ละปีมีโอกาสไปพักผ่อนสบายๆ ตามต่างจังหวัด
2.53
5. มีโรคประจาตัวที่ต้องคอยดูแลรักษา
2.33
6. บางครั้งรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุ
2.16
7. การเจ็บปวดร่างกายบางครั้งรุนแรงจนไม่สามารถทางานได้
2.06
8. การเจ็บป่วยในแต่ละครั้งถ้าไม่รุนแรงจะซื้อยามากินเอง
1.99
9. ในปีที่ผ่านมาต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาสุขภาพมากกว่า 2 ครั้ง
1.79
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ
2.90 0.703 ปานกลาง
1. กรณีมีปัญหาทางการเงินจะได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัว
3.96
2. อาชีพที่ทาอยู่ในปัจจุบันมีความมั่นคง
3.22
3. อาชีพที่ทาอยู่ในปัจจุบันมีโอกาสก้าวหน้า
2.88
4. ความเพียงพอของรายได้ต่อการครองชีพในแต่ละเดือน
2.69
5. ในแต่ละเดือนมีหนี้สินที่ต้องผ่อนชาระน้อยกว่า 1,000 บาท
2.56
6. ในแต่ละเดือนมีเงินเหลือจ่ายมากกว่า 1,000 บาท
1.91
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S.D.
0.842
0.852
0.892
1.022
0.967
0.826
0.877
0.905
0.927
1.011

แปลความ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างน้อย
น้อย

0.899
1.003
1.376
0.997
1.066
0.882

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างน้อย
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คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว
3.92
0.610
มาก
1. ความรู้สึกมั่นคง/ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัวของตนเอง
4.51
0.556
มากที่สุด
2. ความมั่นใจจะได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวยามเจ็บป่วย
4.37
0.574
มากที่สุด
3. คนในครอบครัวสามารถให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
4.20
0.536
มาก
4. รู้สึกมีความสุขเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน
4.01
0.857
มาก
5. มีความภูมิใจในครอบครัวของตนเอง
3.96
0.617
มาก
6. มีส่วนร่วมในการตัดสินหรือแก้ไขปัญหาของครอบครัวทุกเรื่อง
3.85
0.959
มาก
7. คนในครอบครัวรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นประจา
3.55
0.998
มาก
8. คนในครอบครัวทากิจกรรมทางศาสนาร่วมกันเป็นประจา
3.40
0.990
ปานกลาง
คุณภาพชีวิตด้านสังคม
3.42
0.642
มาก
1. คนในครอบครัวได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้าน
3.94
0.828
มาก
2. เพื่อนบ้านสามารถไปมาหาสู่พูดคุยกันได้ดี
3.86
0.854
มาก
3. เพื่อนบ้านสามารถพึ่งพาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย
3.84
0.909
มาก
4. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
3.54
1.006
มาก
5. ให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านทุกครั้งที่มีโอกาส
3.46
0.899
มาก
6. รู้สึกห่วงใยคนในครอบครัวที่เดินทางเข้าชุมชนหลังเวลา 20.00 น. 3.39
1.071
ปานกลาง
7. ได้รับสิทธิการรับบริการหลักประกันสุขภาพเท่าเทียมกัน
3.28
0.929
ปานกลาง
8. ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.27
0.997
ปานกลาง
9. รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่อาศัยอยู่
3.02
0.949
ปานกลาง
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
3.14
0.824ปานกลาง
1. การเดินทางเข้าชุมชนมีความสะดวกปลอดภัย
3.34
0.704
ปานกลาง
2. ภายในชุมชนมีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตประจาวัน
3.13
0.708
ปานกลาง
3. ภายในชุมชนมีปัญหาขยะ น้าเสีย และยาเสพติด
2.67
0.829
ปานกลาง
4. หอกระจายข่าวในชุมชนให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ฯ
2.56
0.906
ค่อนข้างน้อย
5. ภายในชุมชนมีการจัดตรวจสุขภาพประจาปี
2.33
1.002
ค่อนข้างน้อย
6. ภายในชุมชนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
2.23
1.103
ค่อนข้างน้อย
7. ภายในชุมชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสม่าเสมอ
2.19
0.957
ค่อนข้างน้อย
8. ภายในชุมชนมีการเล่นการพนันประเภทต่างๆ
2.18
1.104
ค่อนข้างน้อย
9. ภายในชุมชนมีอาชญากรรมประเภทชิงทรัพย์ ลักทรัพย์
2.06
1.003
ค่อนข้างน้อย
10. ภายในชุมชนมีสถานที่ออกกาลังกาย
1.90
1.217
ค่อนข้างน้อย
11. ภายในชุมชนมีสวนหย่อมหรือสถานที่พักผ่อน
1.82
1.198
ค่อนข้างน้อย
12. ภายในชุมชนมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากเครื่องจักรต่างๆ
1.24 1.203 น้อย
จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุมีภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.39)
ด้วยเหตุที่ว่าในแต่ละวันสามารถกินอิ่มนอนหลับได้ดี สามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้อย่างดี และสามารถทางานได้ดี
เหมือนเมื่อ 5 ปีก่อนอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย =2.93-3.15) โดยในแต่ละปีมีโอกาสไปพักผ่อนสบายๆ ตามต่างจังหวัด
การมีโรคประจาตัวที่ต้องคอยดูแลรักษา บางครั้งรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุความรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกาย
บางครั้งรุนแรงจนไม่สามารถทางานได้ และการซื้อยามารับประทานเองพบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย(ค่าเฉลี่ย =1.99-2.53)
ส่วนในปีที่ผ่านมาต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาสุขภาพมากกว่า 2 ครั้งพบว่าอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย=1.79)
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =2.90) ด้วยเหตุที่ว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับ
การช่วยเหลือจากครอบครัวกรณีประสบปัญหาทางการเงินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.96) โดยพบว่าอาชีพที่ทาอยู่ในปัจจุบัน
มีความมั่นคงมีโอกาสก้าวหน้าและมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพในแต่ละเดือน อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
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(ค่าเฉลี่ย =2.69-3.22)ส่วนในแต่ละเดือนมีหนี้สินที่ต้องผ่อนชาระน้อยกว่า 1 ,000 บาทและในแต่ละเดือนมีเงินเหลือจ่าย
มากกว่า 1,000 บาท พบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ย=1.91-2.56)
คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย =3.92) ด้วยเหตุที่ว่ากลุ่มตัวอย่างรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัวของตนเอง และรู้สึกมั่นใจจะได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวยามเจ็บป่วย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด(ค่าเฉลี่ย =4.37-4.51) โดยพบว่าคนในครอบครัวสามารถให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีรู้สึกมีความสุขเมื่อ
สมาชิกในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันมีความภูมิใจในครอบครัวของตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือแก้ไขปัญหาของ
ครอบครัวทุกเรื่องและคนในครอบครัวรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นประจา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.55-4.20) ส่วน
การทากิจกรรมทางศาสนาร่วมกันของคนครอบครัว พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.40)
คุณภาพชีวิตด้านสังคมพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย =3.42) ด้วยเหตุที่ว่าคนในครอบครัวได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านสามารถไปมาหาสู่พูดคุยกันได้ดี เพื่อนบ้านสามารถพึ่งพาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย เข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ และให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านทุกครั้งที่มีโอกาสอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย =3.46-3.94)
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้สึกห่วงใยคนในครอบครัวที่เดินทางเข้าชุมชนหลังเวลา 20.00 น.การได้รับสิทธิการรับบริการ
หลักประกันสุขภาพเท่าเทียมกัน การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรู้สึกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่อาศัยอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.02-3.39)
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.14) ด้วยเหตุที่ว่าการเดิน
ทางเข้าชุมชนมีความสะดวกปลอดภัย ภายในชุมชนมีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตประจาวันและภายในชุมชนมีปัญหาขยะ
น้าเสีย และยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=2.67-3.34) โดยพบว่าภายในชุมชนมีการเล่นการพนันประเภทต่างๆ
และมีอาชญากรรมประเภทชิงทรัพย์ลักทรัพย์ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ย =2.06-2.18) ด้านหอกระจายข่าวในชุมชน
ให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน การจัดตรวจสุขภาพประจาปีภายในชุมชน ประสิทธิภาพของระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายในชุมชนอย่างสม่าเสมอ สถานที่ออกกาลังกาย และการมี
สวนหย่อมหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย=1.82-2.56) และพบว่าภายในชุมชน
มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากเครื่องจักรต่างๆ อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย=1.24)
2.ความสุขในชีวิตของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
การวิเคราะห์ความสุขในชีวิตของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุจากแบบสอบวัดของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (2550, 2552) ผลปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความสุขในชีวิตของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ (n=259)
ช่วงคะแนน
จานวน
ร้อยละ
0 - 27
92
35.52
28 - 34
116
44.79
35 - 45
51
19.69

แปลความ
มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป
มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป

จากตาราง
2พบว่าเมื่อนาคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบวัดความสุข มาอ้างอิงเกณฑ์ปกติที่กาหนดในดัชนีชี้วัด
ความสุขคนไทยของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2550, 2552) พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.79มีความสุขเท่ากับ
คนทั่วไป รองลงมาร้อยละ 35.52มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป และร้อยละ 19.69มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ปรากฏผลตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ (n=259)
ความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ
คุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ (r )
ระดับความสัมพันธ์
ด้านครอบครัว
0.627
ค่อนข้างสูง
ด้านสังคม
0.574
ปานกลาง
ด้านเศรษฐกิจ
0.433
ปานกลาง
ด้านสุขภาพ
0.329
ค่อนข้างต่า
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
0.250
ค่อนข้างต่า
รวม
0.589
ปานกลาง

p-value
.01
.01
.01
.01
.01
.01

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความสุขของคนในชุมชน หมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r=0.589) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 โดยพบว่าคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูงกับความสุขในชีวิตของ กลุ่มตัวอย่าง (r=0.627) ส่วนคุณภาพชีวิตด้าน สังคมและเศรษฐกิจ
พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับ ปานกลางกับความสุขในชีวิตของ กลุ่ม ตัวอย่าง(r =0.574 และ 0.433 ตามลาดับ ) และ
พบว่าคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างต่ากับ ความสุขในชีวิตของ กลุ่ม
ตัวอย่าง (r=0.329และ 0.250ตามลาดับ)
4. ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุกรุงเทพฯ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ จากตัวแปรคุณภาพชีวิต 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยวิธี Enterปรากฏผลตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุกรุงเทพฯ(n=259)
 t
ตัวแปร
B
p
ค่าคงที่
2.507
9.342
.000
ครอบครัวสังคม
.647
.476
7.481
.000
เศรษฐกิจ
.287
.255
3.886
.000
สุขภาพ
.230
.108
2.071
.039
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
.133
.100
2.059
.041
6.995E-02
.077
1.550
.122
2
R = .680
R = .462
F= 43.429
นัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
จากตาราง 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯจากตัวแปรคุณภาพชีวิต 5 ด้าน
ได้แก่
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม ในชุมชน ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยวิธี Enterพบว่า โดยตัวแปร
ทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความสุขของ กลุ่ม ตัวอย่างได้ประมาณร้อยละ 46.2(R2=.462)โดยเรียงลาดับความสาคัญคือ
คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว(  =.476) ด้านสังคม(  =.255) ด้านเศรษฐกิจ(  =.108) ด้านสุขภาพ(  =.100) และด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน (  =.077) โดยพบว่าตัวแปรคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อความสุขของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ครอบครัวสังคม
เศรษฐกิจ และสุขภาพ ส่วนตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่พบว่ามีผลต่อความสุขของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.0 5 จึงเป็นยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ว่า คุณภาพชีวิตด้าน ครอบครัวสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ มีผลต่อ
ความสุขของคนในชุมชนหมู่6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯและไม่ยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ที่ว่าคุณภาพชีวิตด้าน สิ่งแวดล้อมในชุมชนมี
ผลต่อความสุขของคนในชุมชนหมู่6 ทุ่งครุ
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯจากหน่วยตัวอย่าง 259 คนสรุปได้ว่า
กลุ่ม ตัวอย่าง มีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและด้านสังคมอยู่ในระดับดี และมีคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสุขของคนในชุมชนพบว่า ร้อยละ44.79มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป รองลงมาร้อยละ
35.52มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปและร้อยละ 19.69มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป โดยพบว่าคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูงกับความสุขของกลุ่มตัวอย่างส่วนคุณภาพชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจ พบว่ามีความสัมพันธ์
ทางบวก ระดับ ปานกลางกับความสุขของ กลุ่ม ตัวอย่าง และพบว่าคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างต่ากับความสุขของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนในชุมชนหมู่
6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าตัวแปรคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อความสุขของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ครอบครัวสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกุญชรี ค้าขาย(ม.ป.ป.) และGreen &kreuter (2005
: 11) และงานวิจัยของริเรืองรอง รัตนวิไลสกุลเรื่องคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2554)รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของริเรืองรอง รัตนวิไลสกุลอีก 4 เรื่อง ได้แก่การศึกษา สุขภาวะ
ทางกาย สังคม และจิตใจของคนในชุมชนประชาอุทิศ 76 (ชุมชนใต้สะพานโซน 1) เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ (2558), การศึกษาสุข
ภาวะของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ (2559),การศึกษาสุขภาวะทางจิตใจของคนในชุมชนหมู่5 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
(2559) และการศึกษา ความพึงพอใจในชีวิตของคนในชุมชนคลองเก้าห้อง เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ(2559)ประเด็นน่าสนใจที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้ก็คือตัวแปรด้านสุขภาพซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับความสุขของกลุ่มตัวอย่างข้างค่อนต่าแต่กลับมีผลต่อ
ความสุขของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติสะท้อนให้เห็นว่าสุขภาพเป็นปัจจัยสาคัญตัวหนึ่งในการสร้างความสุขการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของคนในชุมชนเพราะ การมีสุขภาพดี แข็งแรง จะเป็นทุนในการประกอบกิจกรรมและภารกิจใน
ชีวิตประจาวันตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อัน
เป็นการช่วยเหลือสภาพเศรษฐกิจภายในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับผลสารวจของสานักวิจัยเอแบคโพลล์ (2555) เรื่องความสุข
มวลรวมของคนไทยในเดือนมิถุนายน 2555 พบว่าประชาชนไทยร้อยละ 74.8 มีความสุข กับสุขภาพที่ดีของตนเองส่วนตัวแปร
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่พบว่ามี ผลต่อความสุขของ กลุ่ม ตัวอย่างอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นอาทิ สานักวิจัยเอแบคโพลล์ (2555), สมชาย จักรพันธุ์(2558)และงานวิจัยของ ริเรืองรอง รัตน
วิไลสกุล ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภายในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ แม้มีปัญหาด้านอาชญากรรมชิงทรัพย์ลัก
ทรัพย์ และการพนันแต่ก็มีไม่มากนัก ส่วนปัญหาเรื่องขยะ น้าเสีย และยาเสพติดพบว่าอยู่ในระดับปานกลางประกอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างอาศัยอยู่ในชุมชน แห่งนี้ เฉลี่ย17.3ปีจึงอาจจะเกิดความเคยชินกับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนจนเห็นว่าปัญหาต่างๆ
ภายในชุมชนเป็นเรื่องปกติทั่วไป สถานการณ์เช่นนี้จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้ตัวแปรคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน
ไม่มีผลต่อความสุขของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนแห่งนี้
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสุขเท่ากับคนทั่วไป โดยพบว่าคนที่มีความสุขมากกว่าคนทั่วไปมีจานวนน้อย
กว่าคนทีม่ ีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติของชีวิตคนเมือง ประเด็นที่น่าสนใจก็คือคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของคนในชุมชนเนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีผลต่อความสุขของกลุ่มตัวอย่าง และพบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่ มี
โรคประจาตัว ที่ต้องดูแลรักษาแต่พบว่า ภายในชุมชนมีการจัดตรวจสุขภาพประจาปี มีสถานที่ออกกาลังกาย และมีสถานที่
พักผ่อนหรือสวนหย่อมภายในชุมชน ค่อนข้างน้อย ดังนั้นภายในชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์คนในชุมชนให้ความสาคัญต่อ
การตรวจสุขภาพประจาปี และควรจัดหาพื้นที่ในชุมชนหรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทาสวนหย่อมเพื่อเพิ่ม พื้นที่การพักผ่อนและ
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การออกกาลังกายให้กับคนในชุมชนมากขึ้นอันเป็นการเสริมสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน เพราะการมีสุขภาพดีจะทาให้ คน
ในชุมชนสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงนอกจากจะไม่สามารถประกอบสัมมา
อาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้แล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลและยังเป็นภาระต่อบุคคล
ในครอบครัวในการดูแลอีกด้วย
2.ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาคุณภาพชีวิต ความสุข และปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
โดยใช้ตัวแปรคุณภาพชีวิต 5ตัวได้แก่ สุขภาพเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม ในชุมชน ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบาย
ความสุขของกลุ่มตัวอย่างได้ประมาณร้อยละ 46.2เท่านั้นแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีตัวแปรหรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ ความสุขของ
คนในชุมชนหมู่ 6ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ดังนั้น ควรมีการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมตัวแปรด้านอื่นๆ อาทิ ด้านสาธารณูปโภคภายใน
ชุมชน ชีวิตการทางาน และด้านความพึงพอใจในชีวิต เป็นต้น เพื่อดูว่าจะสามารถอธิบาย ความสุขของคนในชุมชน ได้มาก
ขึ้นหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในชีวิตของคนในชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งจะเป็นการสร้าง องค์ความรู้ในมิติที่กว้างขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนและวง
วิชาการต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ
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การจัดการคุณภาพแสงในห้องเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
The Quality Management of Light in Class for Disability Student in Motion
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการคุณภาพแสงสว่างภายในห้องเรียนตามกฏหมายแก่เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว
ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ที่มีค่าต่่ากว่ามาตราฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างสภาวะน่าสบายทางสายตาแก่เด็กพิการฯ โดยการ
คัดเลือกห้องเรียนที่วิกฤตที่สุดมาท่าการทดสอบทั้งจากการวัดค่าในห้องเรียนจริง และการจ่าลองสภาพแสงในห้องเรียนโดยใช้
โปรแกรม RELUX ผลการวิจัยพบว่า สาหตุหลักของคุณภาพแสงภายในห้องไม่ได้คุณภาพตามกฏหมาย หรือ ตามมาตรฐานค่า
ความสว่างในอาคาร (CIE ,IES) คือ มีความสว่างเฉลี่ย 149 lx ความสว่างสูงสุด 368 lx และสว่างขั้นต่่า 83 lx เกิดจาก 2
กรณีหลัก คือ 1. การเลือกชนิดของดวงโคม และหลอดไฟไม่เหมาะสมกับพื้นที่ 2. การขาดการบ่ารุงรักษาดวงโคม และ
หลอดไฟ ทั้งนี้ ข้อควรพิจารณาส่าหรับการประยุกต์ใช้กับห้องเรียนอื่น คือ ควรวางดวงโคมในทิศทางที่ขนานกับช่องแสง
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการกระจายแสงธรรมชาติ สามารถลดแสงสะท้อนจากระนาบการสอนได้ รวมถึง การใช้แสง
ประดิษฐ์ร่วมกับแสงธรรมชาติ ควรแยกผังไฟของพื้นที่สอนออกจากพื้นที่เรียน และแยกระหว่างพื้นที่สอนใกล้ช่องแสง กับส่วน
ในสุดที่ไม่ได้รับแสงธรรมชาติ เพื่อง่ายต่อการควบคุมสภาพแสงภายในห้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน อีกทั้งช่วย
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกทาง
คาสาคัญ: คุณภาพแสงสว่าง, ความพิการด้านการเคลื่อนไหว, สภาวะน่าสบาย

Abstract
This research aims to manage quality light inside a classroom for children with disabilities under the
law of motion. School Srisangwan that is lower than the standard. Improve quality of life Create visual
and Comfortable condition to the child's disability. The classrooms were most critical to test both of the
determination of the actual classroom. And simulate lighting conditions in classrooms using RELUX
findings showed. The reason the quality of light in the room is not qualified by law or quality standards in
brightness value (CIE, IES) is the brightest average 149 lx illumination up to 368 lx and minimum brightness
83 lx. Due to 2 main cases is 1. The type of luminaire. And the lamp is not suitable for the area 2. The
lack of maintenance of lamps and bulbs as considerations for application to the classroom is another
place luminaire in a direction parallel to the light. To be consistent with the distribution of natural light.
Reduce glare from the plane of teaching, including the use of artificial light with natural light. Separate
drawing fire from the area of teaching classes. And separate between teaching areas near the void. In the
end that is not natural light. So easy to control room lighting conditions to achieve maximum efficiency in
use. It reduces the power consumption on the other.
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บทนา
ในปัจจุบัน กฏหมายมีข้อบังคับให้อาคารทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งต้องออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมอาคาร
รองรับผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว แต่ยังมีอาคารรัฐอีกจ่านวนมากที่สร้างก่อนและหลังกฏหมายดังกล่าวออก ละเลยการ
ด่าเนินการออกแบบให้ บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบดังกล่าว อาจด้วยขาดงบประมาณ หรือการขาดความ
ตระหนักในความส่าคัญของความเท่าเทียมกันของผู้พิการก็เป็นได้ ความพิการที่มีผลกระทบต่อด้านการออกแบบสถานที่
โดยตรงนั้นมีเพียง 3 ประเภท คือ คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว คนพิการทางด้านการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
(พูด/ได้ยิน) และคนพิการทางด้านการมองเห็น และจากรายงานฉบับสมบูรณ์สถานการณ์คนพิการในสังคมไทย : ส่านักงาน
สถิติแห่งชาติ ปี 2550 พบว่ามีคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวเป็นจ่านวนมากที่สุด แต่กลับมีสถานศึกษาส่าหรับผู้พิการ
ทางกายและการเคลื่อนไหวฯ เพียง 3 แห่งในประเทศเท่านั้น ซึ่งอาคารสถานที่ในหน่วยงานยังไม่มีการออกแบบอาคารส่าหรับ
ผู้พิการที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้นอกจากงานส่วนกายภาพอาคารแล้ว การจัดการคุณภาพแสงสว่างในอาคารนับว่ามีความส่าคัญต่อ
สุขภาพผู้ใช้อาคารอย่างมาก ทั้งในแง่คุณภาพชีวิต และสภาวะน่าสบายทางสายตา สถานศึกษา เช่น โรงเรียนศรีสังวาล ย์
อ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คือ 1 ใน 3 ของโรงเรียนที่ยังมีอาคารเก่าไม่พร้อมรองรับในส่วนนี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า
การวิจัยดังกล่าวเจ้าของอาคารจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์หรือแนวทางในการจัดการคุณภาพแสงสว่างในห้องเรียนให้บรรลุตาม
เกณฑ์ หรือมาตรฐาน สามารถใช้ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกในการใช้งานอาคาร
ของผู้พิการดียิ่งขึ้น ไม่ให้รู้สึกแบ่งแยกหรือด้อยกว่าบุคคลคนปกติ ตามหลักมนุษยธรรม
ทั้งนี้ กรอบแนวคิดของการวิจัย ยึดแนวคิดหลักในการด่าเนินการออกแบบ/ปรับปรุงคุณภาพแสงสว่างในห้ องเรียน
กรณี ศึ ก ษา ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานความส่ อ งสว่ า งในอาคารที่ เ หมาะสมทั้ งในส่ ว นกฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก าร และ
มาตรฐานสากล โดยใช้โปรแกรมช่วยออกแบบและค่านวณแสงสว่าง (RELUX) จ่าลองพื้นที่ การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ผ่านภาพ 3 มิติ ในโปรแกรมฯช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจลงทุนของเจ้าของอาคาร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะและปัญหาคุณภาพแสงภายในห้องเรียนเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพแสงสว่างภายในห้องเรียนให้เหมาะสมส่าหรับเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิต และสร้างสภาวะน่าสบายทางสายตาแก่เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว
ขอบเขตงานวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ ใช้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2/2 โรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นห้องเรียนตัวอย่าง
2. ช่วงเวลาที่ท่าการศึกษาคือ เวลา 8.00 – 16.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ภายใต้สภาพท้องฟ้าที่มีเมฆปก
คลุมบางส่วน (Partly Cloudy)
3. ก่าหนดให้ช่องเปิดหันไปทางทิศใต้ และไม่มีอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
4. ศึกษาเฉพาะเรื่องคุณภาพของแสงสว่าง ไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการถ่ายเทความร้อน
ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจัยมีแผนการด่าเนินงานรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการส่ารวจภาคสนามเพื่อการศึกษาเป็นข้อมูล
ประกอบการวิจัย ส่าหรับการด่าเนินการวิจัยแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ๆได้2 สวน คือ
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1. การรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรม ท่าการศึกษา
เบื้องต้นจากเอกสารค้นคว้าทบทวนแนวคิด ทฤษฏี กฏหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และ
มาตรฐานการก่าหนดระดับความส่องสว่างของห้องเรียนตามมาตรฐานสากล ขั้นตอนที่ 2 ท่าการทดสอบคุณภาพ และค่า
ความส่องสว่างของแสงด้วยเครื่องวัดความส่องสว่าง(Lux Meter)และด่าเนินการวัดที่ถูกต้องตามหลักการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์และประเมินห้องเรียนตัวอย่าง พร้อมท่าการท่าการทดลองในสถานที่จริง และ
การจ่าลองสภาพการณ์ในโปรแกรมช่วยออกแบบและค่านวณแสงสว่าง (RELUX)ด่าเนินการวิเคราะห์ สรุปผล และเสนอแนว
ทางการปรับปรุงห้องเรียนส่าหรับเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว
ผลการวิจัย
ผลการวัดค่าความสว่างของแสงด้วยเครื่องวัดความส่องสว่าง(Lux Meter) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558เวลา 14.00 น.
ภายในอาคารเรียนโรงเรียนศรีสังวาล จังหวัดนนทบุรี ใช้ห้องเรียนชั้น ป.2/2เป็นตัวอย่างในการวัดค่าความส่องสว่างโดยการ
ใช้เครื่องมือวัดนั้น ได้มีการก่าหนดต่าแหน่ง ที่ใช้อ้างอิงในการวัด โดยมีการวัดแสงความสูงที่ใช้ในการศึกษาใช้ที่ระดับพื้นที่การ
ใช้งาน (Working Plane) ที่ระดับความสูง 0.75 เมตร ในขณะที่สภาพท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมบางส่วน(Partly Cloudy)จากนั้น
ได้ท่าการจ่าลองสภาพการณ์นี้ ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและค่านวณแสงสว่าง (RELUX)เพื่อกรอกค่าความ
ส่องสว่างตามจริงตามภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 ภาพแปลนห้องเรียนชั้นประถมศึกษา 2/2 แสดงต่าแหน่งในการพิจารณาค่าความสว่าง ณ ระนาบโต๊ะเรียน
ที่มา : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและค่านวณแสงสว่าง (RELUX)
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงสภาพแวดล้อมห้องเรียนชั้นประถมศึกษา 2/2
ที่มา : โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลค่าความส่องสว่างของห้องเรียนประจ่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 พบว่าแสงสว่างเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่ก่าหนด
(ตามมาตรฐาน IES คือ 300 – 500 Lux )ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเลือกดวงโคมที่ผิดประเภท ตามภาพที่ 2 จะพบว่า โรงเรียน
เลือกใช้ดวงโคมฝังในฝ้าประเภทดาวน์ไลท์ (Down light) รุ่น PHILIPS ESSENTIAL 18W/CDL COOL DAYLIGHT 18W
E27 แสงจะเป็นการส่องตรงลงมา ไม่เกิดการกระจายแสงแบบดวงโคมชนิดตะแกรง อีกทั้งหลอดไฟมีอายุการใช้งานนาน ขาด
การบ่ารุงรักษา มีหลอดเสีย หรือไม่มีหลอดในบางจุด ความสว่างจึงลดลง คุณภาพในการเรียน และท่ากิจกรรมของเด็กๆจะ
ลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะส่าหรับเด็กพิการ ที่ควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สดใส ไม่หม่นหมอง

ภาพที่ 3 ภาพแสดงผลสรุปการวิเคราะห์การทดสอบวัดแสงห้องเรียนชั้นประถมศึกษา 2/2
ที่มา : โปรแกรมช่วยออกแบบและค่านวณแสงสว่าง (RELUX)
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จากการวิเคราะห์กราฟและแปลนข้างต้น ได้ผลดังนี้
1. บริเวณที่ไม่มีการติดดวงโคมจะมีค่าความส่องสว่างต่่ากว่าบริเวณที่ติดตั้งดวงโคมโดยมีความสูงของระนาบอ้างอิง
75 เซนติเมตร
2. แสงสว่างไม่เพียงพอกับเกณฑ์ค่ามาตรฐาน IES คือ 300 – 500 Lux ของห้องเรียนชั้นประถมศึกษา 2/2คือ มี
ความสว่างเฉลี่ย149 lxความสว่างสูงสุด368 lx และสว่างขั้นต่่า83 lx
3. โคม และหลอดมีความสกปรกท่าให้แสงจากดวงโคมกระจายค่าความส่องสว่างออกมาได้ไม่เต็มที่
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้การจ่าลองสภาพการณ์ในโปรแกรม RELUX อีกครั้งเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบชุดดวงโคมเป็นชนิ ด
ตะแกรง พร้อมหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ รุ่น TL5 Essential HE Super 80โดยการจัดผังการเปิด–ปิดดวงโคมใหม่ ปรับทิศทาง
โคมให้ขนานกับช่องเปิด และจัดระยะห่างของดวงโคมให้พอดีเพื่อแสงจะกระจายความส่องสว่างไปทุกพื้นที่ พร้อมการจ่าลอง
ภาพ 3 มิติ เพื่อแสดงบรรยากาศ ตามภาพที่ 4 5 และ 6

ภาพที่ 4 ภาพแสดงแนวทางการปรับเปลีย่ นผังการวางโคม
ที่มา : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ (Auto Cad)
ค่าความสม่่าเสมอของแสงก่อนการแก้ไข

ค่าความสม่่าเสมอของแสงหลังการแก้ไข

ภาพที่ 5 ISO Line ของห้องเรียนชั้นประถมศึกษา 2/2 ในรูปแบบแปลน วันที่ 21ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น.
ที่มา : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและค่านวณแสงสว่าง (RELUX)
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แสดง 3D Luminance ก่อนการแก้ไข

แสดง 3D Luminance หลังการแก้ไข

3D Luminance ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/2
เวลา 14.00 น.

3D Luminance ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/2
เวลา 14.00 น.

ภาพที่ 6 การจ่าลองภาพ 3 มิติ การปรับปรุงคุณภาพแสงห้องเรียนชั้นประถมศึกษา 2/2
ที่มา : โปรแกรมช่วยออกแบบและค่านวณแสงสว่าง (RELUX)
การควบคุมการเปิด–ปิดดวงโคม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้แสงประดิษฐ์รว่ มกับแสงธรรมชาติ จึงควรจัดการระบบการเปิด-ปิดไฟใหม่ โดยแยก
ผังไฟของพื้นที่สอนออกจากพื้นที่เรียน เพื่อความสะดวกในการควบคุมสภาพแสงภายในห้องได้ทั้งในเรื่องการแสงธรรมชาติ
และลดค่าไฟฟ้า

ภาพที่ 7 ผังการการเปิด–ปิดดวงโคมใหม่
ที่มา : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ (Auto Cad)
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างสภาวะน่าสบายแก่เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว
โดยเฉพาะทางสายตา ด้วยเด็กเหล่านี้บางคนมีภาวะการมองเห็นที่แย่ ซึ่งจากการด่าเนินการ พบว่า สาหตุหลักของคุณภาพ
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แสงภายในห้องที่ไม่ได้คุณภาพตามกฏหมาย หรือ ตามมาตรฐานค่าความสว่างในอาคารตามมาตรฐาน CIE ,IES เกิดจาก 2
กรณีหลัก คือ 1.ชนิดของดวงโคม และชนิดหลอดไฟที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ 2.การขาดการบ่ารุงรักษาดวงโคม และหลอดไฟ
นอกจากนี้ ข้อควรพิจารณาส่าหรับการประยุกต์ใช้กับห้องเรียนอื่น หรือพื้นที่อื่นอาคาร คือ การวางผังเปิด–ปิดดวงโคม ให้ดวง
โคมอยูใ่ นทิศทางที่ขนานกับช่องแสง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการกระจายแสงธรรมชาติ เนื่องจากล่าแสงของหลอดไฟอยู่
ในสนามการมอง (field of view) ของผู้เรียนสามารถลดแสงสะท้อนจากระนาบการสอนได้ ตลอดจนการใช้แสงประดิษฐ์
ร่วมกับแสงธรรมชาติโดยการแยกผังไฟของพื้นที่สอนออกจากพื้นที่เรียน และแยกระหว่างพื้นที่เรียนที่รับแสงใกล้ช่องเปิด กับที่
อยู่ไกลที่สุด เพื่อความสะดวกในการควบคุมสภาพแสงภายในห้อง
ทั้งนี้ ปัญหาที่ส่าคัญ ที่มักพบในโครงการที่ก่อสร้างก่อนกฏหมายด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุพลลภาพบังคับใช้ คือ
การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ออกแบบ การวางอุปกรณ์ระบบอาคาร ดังเช่น ระบบไฟส่องสว่างของอาคารนี้ รวมถึงการ
วางแผนงานผู้ดูแลอาคาร การไม่รู้หรือละเลยปัญหานี้เองที่ส่งผลเสียในระยะยาวต่อเด็ก พิการทุกประเภททั้งสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตซึ่งไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ ดังนั้น การน่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยจ่าลองสภาพแวดล้อม การติดตั้งอุปกรณ์
จะช่วยให้เห็นปัญหา การแก้ปัญหา และง่ายในการตัดสินใจลงทุนของเจ้าของอาคาร
ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ เจ้าของอาคารสามารถน่าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ห้องเรียนอื่น เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผู้ใช้อาคารความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการใช้งานอาคาร และตระหนักถึงคุณค่า และ
ความส่าคัญในสิทธิคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุพลลภาพ
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างของการจัดการคุณภาพแสงสว่างในห้องเรียนกรณีศึกษา รวมถึงการเลือกโคมและดวง
โคมที่เหมาะสม การใช้งานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ให้มีคุณภาพแสงสว่างตามมาตรฐานดังนั้น เมื่อท่าการปรับปรุงคุณภาพ
แสงภายในห้องเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน ลดภาวะความเสี่ยงโรคตา ย่อมส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอน และการท่า
กิจกรรมในห้องเรียนส่าหรับเด็กเหล่านี้มีความสุขยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในส่วนของห้องเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ พื้นที่ ควรศึกษาเรื่อง สัดส่วนความสว่างพื้นที่สอน
และพื้นที่เรียนเพราะพื้นที่สอนเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องการแสงธรรมชาติมากนัก จึงไม่จ่าเป็นต้องมีช่องแสงในบริเวณนี้ หรือหาก
ต้องการช่องแสง ควรจะมีวิธีการควบคุมแสงที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้รบกวนสื่อการสอน ส่วนพื้นที่เรียนเป็ นพื้นที่ที่ยอมให้
แสงธรรมชาติเข้ามาได้บางส่วน และควรจะมีการควบคุมไม่ให้เกิดแสงจ้า
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ หรือสถาศึกษาอื่นสามารถประยุกต์ใช้ส่าหรับพิจารณาด่าเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นๆ
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ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Supportive Staff’s Opinions Toward the Learning Organization of
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ปราณี ตันประยูร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
tanprayoon@yahoo.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา ประชากรที่ ใช้ ในการศึก ษาคื อบุ คลากรสายสนับสนุน ของมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จานวน 171 ราย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
มิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Marsick และ Watkins มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นโดยรวม
ว่ามหาวิทยาลัยมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับปานกลาง มิติ ของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 มิติมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา การให้ภาวะผู้นาที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ การส่งเสริมความ
ร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม การสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้อานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร และ การเชื่อมโยงองค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
คาสาคัญ: ความคิดเห็น บุคลากรสายสนับสนุน องค์กรแห่งการเรียนรู้

Abstract
This research aimed to study supportive staff’s opinions toward the learning organization of
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The sample subjects consisted of 171 supportive staffs of
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University were determined by using the Taro Yamane model. The
research instrument was the dimensions of the learning organization questionnaire by Marsick and Watkins
with 0.87 average reliability value . The data was analyzed by descriptive statistics; frequency, percentage,
mean, and standard deviation. The findings revealed as follows : The opinions toward the learning
organization overall were the medium level, which were respectively ranked by their means from the 7
dimensions as follows; creation continuous learning opportunities, encouragement for inquiry and
dialogue, providing leadership model to support learning, encouragement collaboration and team
learning, system creation to capture and share learning, empowerment to individual person relate the
organization’s vision, and the organization connection to its environment.
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บทนา
ปัจจุบันสังคมโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักขององค์การเพื่อสร้างความสาเร็จ
และความสามารถในการแข่งขัน ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้( Knowledge
society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็น
ปัจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าเงินทุนและแรงงาน หน่วยงานของรัฐบาลและของเอกชนต่างหันมาเตรียมองค์กร
ของตนให้มีความพร้อมโดยหวังเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในทุกด้าน ดังนั้นองค์กรต่างๆจาเป็นต้องปรับตัวไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่โดยใช้การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, 2548 : 11-12)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริรวมทั้งงานด้านต่างๆ โดยทรงจัดการ
ความรู้ไปพร้อมกัน ทรงตระหนักว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ความรู้ที่มีได้รับการถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาและจาก
การปฏิบัติจริงขาดหลักวิชาการสมัยใหม่และประสบปัญหาที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จึงทรงดาเนินการจัดการความรู้เช่น การศึกษาวิจัย ทดลอง แสวงหาแนวทางและวิธีการด้านต่างๆ ให้แก่ราษฎร
ในการประกอบอาชีพและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้วนาไปปรับใช้ขยายผลการพัฒนาสู่ราษฎรใกล้เคียง พระองค์ทรงนาวิธีการ
บริหารจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยตลอด นับตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การทดลอง การวิจัย การบริหารงานของ “ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” จึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
บริหารจัดการความรู้เพื่อเกษตรกรรวม ทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆด้านการพัฒนาที่เห็นได้ชัดเจน เกษตรกรสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เช่น แนวทางพระราชดาริเรื่องทฤษฎีใหม่ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2550 : 109-110)
ด้วยความสาคัญดังกล่าว พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2546:4) หมวด 3 มาตรา 11 กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิ บัติ ราชการได้ อย่ างถูก ต้อ ง รวดเร็ว เหมาะสมกับ สถานการณ์ ทั้งต้อ งส่ งเสริ มและพัฒ นาความรู้ค วามสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน (บุญดี บุญญากิจและคณะ,
2549 : 7)
จากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นการ
พัฒนาที่เริ่มจากระดับบุคคลซึ่งสมาชิกทุกคนในองค์กรจะต้องมีการพัฒนาตนเองก่อนแล้วจึงพัฒนาต่อในระดับทีม ระดับ
องค์กร และระดับสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยาเป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นรวมถึงบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา สืบสาน ทานุบารุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ผลิตและพัฒนาครูรวมทั้งบุคลากรทางการ ศึกษาให้มี
มาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้อุดมศึกษาเป็นที่พึ่งพาให้ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องก่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นบุคลากรภายในองค์กรจึงจาเป็นต้องตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้
การแบ่งปันความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงการร่วมมือร่วมใจกันทางานเป็นทีมเพื่อทาให้การดาเนินพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัวและบรรลุผลเพราะยิ่ง องค์กรมีพันธกิจหลายด้านและมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าใดก็
ย่อมมีบุคลกรระดับต่างๆในหลากหลายหน่วยงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ปัจจุบันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานอยู่ในทุกส่วนของมหาวิทยาลัย และ
เป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งในการสนับสนุนการดาเนินพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสาเร็จรวมถึงการมีบทบาท

575

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

สาคัญต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยด้วย ผู้วิจัยเป็นผู้สอนรายวิชาด้านการบริหารจัดการจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อนาผล
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลกรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยจานวน
299 คน (งานบริหารงานบุคคล 25 กุมภาพันธ์ 2559)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน อายุการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7
มิติของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1) การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2) การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา
3) การส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม
4) การสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
5) การให้อานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ
6) การเชื่อมโยงองค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
7) การให้ภาวะผู้นาที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้
นิยามศัพท์เฉพาะ
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุก
ประเภทประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ เจ้าหน้าที่ประจา
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใน 7 มิติ คือ 1) การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) การสนับสนุนให้มีการ
ซักถามและสนทนา 3) การส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม 4) การสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ 5) การให้อานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ 6) การเชื่อมโยงองค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และ 7) การให้ภาวะผู้นาที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
นักวิชาการหลายท่านเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ไว้ดังนี้
Senge (1994) ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นสถานที่ซึ่งกลุ่มบุคคลเพิ่มพูนความสามารถใหม่ ๆ
ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ทาให้บังเกิดผลตามที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริง เป็นที่ซึ่งมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีแนวคิดใหม่ ๆ
ในรูปแบบใหม่รวมทั้งเป็นที่ซึ่งกลุ่มบุคคลมีการเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกัน สิ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
Watkins และ Marsick (1994) กล่าวว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้หมายถึงองค์กรที่ใช้คนสร้างความเป็นเลิศให้แก่
องค์การ ขณะเดียวกันก็ใช้องค์กรสร้างความเป็นเลิศให้แก่คนในองค์กรด้วยโดยใช้การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่
ต่อเนื่องและบูรณาการเข้ากับการทางานและมีการกระจายอานาจเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
พร้อมทั้งส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยและเชื่อมโยงการพึ่งพาระหว่างบุคคล องค์กร และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
Marguardt (1996) ระบุว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่เรียนรู้ด้วยพลังอานาจร่วมกัน (synergy) อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถจัดการและใช้ความรู้เพื่อบรรลุความสาเร็จขององค์กร เสริมพลังอานาจให้แก่
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บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการทางานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
หรือการผลิตให้ได้ผลสูงสุด
เจษฎา นกน้อย และคณะ (2552) กล่าวว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการจัดองค์กรที่ระดมสรรพกาลังจาก
บุคลากรทุกคนในองค์กรในการวิเคราะห์ความต้องการ การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน และแสวงหาวิธีการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Chris Argyris และ Donald Schon (1996) ได้ให้คานิยามการเรียนรู้สองรูปแบบที่มีความสาคัญในการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ Single Loop Learning ( First Order / Corrective Learning) หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแก่
องค์การเมื่อการทางานบรรลุผลที่ต้องการ และลักษณะการเรียนรู้แบบที่สองเรียกว่า Double Loop Learning (Second
Oder/Generative Learning) หมายถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลหรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับผล
การกระทา
Peter Senge (1994) เชื่อว่าหัวใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ที่การสร้างวินัย 5 ประการในรูปของ
การนาไปปฏิบัติของบุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่อง วินัย 5 ประการที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งองค์การมีดังนี้
1. Personal Mastery : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้
ไปถึงเป้าหมายด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vision) เมื่อลงมือกระทาแล้วต้องมุ่งมั่นสร้างสรรค์จึงจาเป็นต้องมี
แรงมุ่งมั่นใฝ่ดี (Creative Tension) มีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ (Commitment to the Truth)
ที่ทาให้มีระบบการคิดตัดสินใจที่ดี รวมทั้งใช้การฝึกจิตใต้สานึกในการทางาน (Using Subconcious) ให้งานดาเนินไปอย่าง
อัตโนมัติ
2. Mental Models มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิดจาก
รูปแบบแนวคิดนี้จะออกมาในรูปของผลลัพธ์ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เหตุการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ ทัศนคติหมายถึงแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ กรอบความคิด และ แนวปฏิบัติที่เราปฏิบัติ
ตาม ๆ กันไป จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ
3. Shared Vision การสร้างและสานวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์องค์การ เป็นความมุ่งหวัง
ขององค์การที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศน์องค์การที่ดี คือ กลุ่มผู้นาต้องเป็น
ฝ่ายเริ่มเน้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง วิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีรายละเอียดชัดเจน เพียงพอที่จะนาไปเป็น
แนวทางปฏิบัติได้ วิสัยทัศน์องค์การต้องเป็นภาพบวกต่อองค์การ
4. Team Learning การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม องค์การควรมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมี
สานึกร่วมกันว่า เรากาลังทาอะไรและจะทาอะไรต่อไป ทาอย่างไรจึงจะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ ลูกค้า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นที ม
ขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทึม และการสร้างภาวะผู้นาแก่ผู้นาองค์การทุกระดับ
5. Systems Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถใน
การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของระบบนอกจากมองภาพรวมแล้วต้องมองรายละเอียด
ของส่วนประกอบย่อยในภาพนั้นให้ออกด้วย วินัยข้อนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พีรพงษ์ เหลืองรุ่งทรัพย์ (2552) วิจัยเรื่องความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่มีต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความคิดเห็นด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี อยู่ใน

577

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ระดับมาก ยกเว้นด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตาม
เพศ อายุ ระยะเวลาการทางาน ระดับการศึกษา แผนกงาน รายได้ ตาแหน่งงาน พบว่าไม่
สุรวงศ์ วรรคาวิสันต์ (2553) ศึกษาเรื่องการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทเทิร์นคีย์
คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จากัด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสภาวะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของบริษัทตามแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับ “ส่วนใหญ่เห็นด้วย” ซึ่งเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยตามมุมมองทั้ง 7
ด้านในการดาเนินการ ได้ดังนี้ มิติกลยุทธ์ภาวะผู้นากับการเรียนรู้ มิติการร่วมมือระหว่างกันและการเรียนรู้ของทีม มิติการ
ซักถามและการสื่อสาร มิติการถ่ายโอนอานาจให้คนในองค์กร มิติการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มิติการเชื่อมโยงองค์กรกับ
สิ่งแวดล้อม และระบบที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ร่วมกัน
อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) ศึกษาเรื่องการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุ คลากรฝ่ายเภสัช
กรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้จากแบบสอบถาม DLOQ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมของทุกมิติคือ 3.26
โดยเรียงลาดับจากมิติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ การวัดผลทางความรู้ การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา
การให้ภาวะผู้นาที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ การให้อานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร การ
ส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม การสร้างระบบการและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ (2554) วิจัยเรื่องการวัดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในระดับปานกลาง
องค์ประกอบของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด โดยภาวะผู้นาในการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคื อ การปรับเปลี่ยนองค์การให้เอื้อต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามความคาดหวังในอนาคตอยู่ใน
ระดับสูง โดยภาวะผู้นาในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่บุคลากรมีความคาดหวังในอนาคตอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบันของ 57 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ตั้งแต่น้อยถึงสูง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากร ประชากรที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยคือบุคลกรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยจานวน 299 คน
(งานบริหารงานบุคคล 25 กุมภาพันธ์ 2559)
2. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง กาหนดจากจานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 299 ราย ด้วยสูตรการคานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553 : 88) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 171 ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มเลือกจากภายในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ (Purposive Sampling) คือบุคลากรสาย
สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ โดยกระจายตามสัดส่วนจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างของทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ประจา
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ที่ดัดแปลงจากแบบสอบถามสาร็จรูป DLOQ (The Dimensions of the Learning
Organization Questionnaire) ของ Marsick และ Watkins ซึ่งประเมินการดาเนินการที่สาคัญสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ทั้ง 7 มิติ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วยข้อคาถาม 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงาน อายุการทางาน และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เรียงตามระดับความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีลักษณะความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้จากระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน 43 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น
ๆ ในการปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดาเนินการโดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในข้อคาถามและความเป็นไปได้ที่จะใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
จากนั้นนาความคิดเห็นของกลุ่มทดลองใช้แบบสอบถามมาปรับปรุงแล้วจึงได้นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์วันทนีย์ แสนภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ภู่สาระ และ ดร. อัจฉรา หล่อตระกูล ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา นาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แล้วจึงนาไปทดลอง (try-out) กับผู้ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งกาหนดค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549 : 240 – 258)
โดยทุกมิติได้ค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 ซึ่งถือว่าเชื่อถือได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามดาเนินการโดยผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
ของการทาวิจัย และแนะนาแนวปฏิบัติในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามก่อนเริ่มเก็บข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสายสนับสนุนโดยแจกแจงความถี่
คานวณค่าร้อยละ และนาเสนอภาพรวมลักษณะตัวอย่าง
2. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ด้วยตารางคานวณค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย โดยแปล
ผลจากค่าเฉลี่ยแล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตาราง
กาหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546 : 162)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
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3. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 3 ที่เป็นคาถามปลายเปิดด้วยการสรุปประเด็นแล้วเรียงลาดับ
ตามความถี่
ผลการวิจัย

1.บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.23 อายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 43.86 สถานภาพ
โสด ร้อยละ 87.72 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 92.98 ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 52.05 อายุการทางาน 6-10
ปี ร้อยละ 45.03 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนระหว่าง 20,001-3,000 บาท ร้อยละ 60.23
2.ความคิดเห็นโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย แสดงผลดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามลาดับค่าเฉลี่ย
มิติ
1. การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา
3. การให้ภาวะผู้นาที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้
4. การส่งเสริมความร่วมมือกันและการเรียนรูเ้ ป็นทีม
5. การสร้างระบบการรับและการเปลี่ยนการเรียนรู้
6. การให้อานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
7. การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
โดยรวม

X

3.09
3.06
3.05
2.96
2.93
2.86
2.84
2.97

S.D.
0.56
0.59
0.50
0.73
0.60
0.64
0.57
0.59

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่ า บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมต่ อ การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข อง
มหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง ( X = 2.97 S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายมิติพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกมิติ มิติที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( X = 3.09 S.D. = 0.56) รองลงมาคือ การสนับสนุนให้มีการ
ซักถามและสนทนา ( X = 3.06 S.D. = 0.59) ส่วนมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
( X = 2.84 S.D. = 0.57)
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา ประชากรที่ ใช้ ในการศึก ษาคื อ บุ คลากรสายสนับสนุน ของมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จานวน 171 ราย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
มิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Marsick และ Watkins มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นโดยรวมว่า
มหาวิทยาลัยมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับปานกลาง มิติของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 มิติมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา การให้ภาวะผู้นาที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ การส่งเสริมความร่วมมือกัน
และการเรียนรู้เป็นทีม การสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้อานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กร และ การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
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ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลการวิจัยที่พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นโดยรวมว่ามหาวิทยาลัยมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยของทั้ง 7 มิติก็อยู่ในระดับปานกลาง นั้น สอดคล้อ งกับผลการวิจัยของ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
และคณะ (2554) วิจัยเรื่องการวัดความเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงระดับ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบของความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัญชลีพร หล่อ
สุวรรณกุล (2554) ศึกษาเรื่องการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุ คลากรฝ่ายเภสัชกรรมมี
ค่าเฉลี่ยรวมของทุกมิติคือ 3.26 ซี่งอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการวิจัยที่พบว่า มิติที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรสายสนับสนุนมองปัญหาที่เกิดจากการทางานว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดหรือปัญหานั้น ๆ รวมถึง
บุคลากรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างจริงจัง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยด้าน
งบประมาณและสิ่งจาเป็นต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้
3. ผลการวิจัยที่พบว่า มิติที่มีค่าเฉลี่ยสูงลาดับรองลงมาคือ การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ให้เวลาในการสร้างความไว้วางใจต่อกันและกันรวมถึงมีความ
จริงใจที่จะบอกถึงความผิดพลาดของเพื่อนร่วมงานเพื่อนาไปสู่การแก้ไข
4. ผลการวิจัยที่พบว่า มิติที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรยังเห็นว่ามหาวิทยาลัยยังไม่สามารถช่วยบุคลากรให้สามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้งเรื่องงานและครอบครัว รวมถึงการ
พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นโดยรวมว่ามหาวิทยาลัยมีความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นในทุกมิติ
เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยพิจารณาจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดของแต่ละมิติเพื่อเสนอแนะดังนี้
1. ผู้บริหารควรสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อมิติการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อ มโดยสนับสนุนให้
บุคลากรมุ่งเน้นที่ความต้องการของผู้รับบริการรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งสาคัญโดยใช้หลักเอาใจเขามาใส่ใจเราทั้งนี้เพราะจะ
ทาให้ได้ข้อมูลและความต้องการของผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้เสียมาใช้ปรับปรุงรูปแบบการทางานขององค์กร นอกจากนี้ควร
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานเพื่อช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัว
2. ผู้บริหารควรสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อมิติการให้อานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ โดย
ให้โอกาสบุคลากรในการเลือกงานที่เขาต้องการทา รวมถึงให้การยอมรับและรับรองบุคลากรที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ให้แก่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการควบคุมการใช้ทรัพยากรภายใต้หน้าที่ความ
รับผิดชอบซึ่งเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในสิ่งที่รับผิดชอบ
3. ผู้บริหารควรสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อมิติการสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านความสามารถของบุคลากรอย่างสม่าเสมอและเป็นระบบ ใช้หลักการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสและ
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนและมีการตอบสนอง
อย่างรวดเร็วเมื่อบุคลากรต้องการเรียกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4. ผู้บริหารควรสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อมิติการส่งเสริมการร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีม โดยการสร้างระบบที่
ท าให้ ที ม งานมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ในการยอมรั บ ความคิ ด เห็ น และตอบสนองต่ อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที ที่ ม งานร้ อ งขอ
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รวมถึงการเปิดโอกาสและช่องทางต่าง ๆ ให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถรับรู้ถึงความ
คิดเห็นที่แท้จริงได้โดยตรง ซึ่งความคิดเห็นที่ได้รับจากส่วนนี้ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กรได้เช่นกัน
5. ผู้บริหารควรสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อมิติการให้ภาวะผู้นาที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ โดยจัดให้มี
หัวหน้างานที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรบรรลุสู่วิสยั ทัศน์ขององค์การ รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้และ
เพิ่มทักษะของบุคลากรอันเป็นลักษณะของผู้นาที่จาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์สาคัญที่ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรเพื่อช่วยให้การดาเนินงานสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ร่วมกันได้
6. ผู้บริหารควรสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อมิติการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา โดยจัดกิจกรรมแลก
เปลียนเรียนรู้เพื่อให้โอกาสบุคลากรได้รับรู้ถึงทัศนะของผู้อื่นที่มีต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่นการที่บุคลากรของหน่วยงาน
เอกชนในภาคอุตสาหกรรมจะพูดคุย (meeting) ทุกวันก่อนเริ่มงาน อันจะทาให้บุคลากรเกิดทักษะในการใช้เหตุผลในการ
แสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการซักถามและสนทนาเพื่อให้บุคลากรสามารถนาความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่าง ๆ ในการทางานมาแก้ไขและปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. ผู้บริหารควรสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อมิติการสนับสนุนให้มีการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยจัด
ให้มีการมอบรางวัลหรือการยกย่องชมเชยแก่บุคลากรที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างจริงจัง รวมถึง การให้
บุคลากรสามารถระบุความสามารถที่จาเป็นต่อการทางานในอนาคต อีกทั้งการสร้างระบบให้บุคลากรมีการให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมถึงการมองปัญหาที่เกิดจากการทางานว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากปัญหาหรือความ
ผิดพลาดทั้งที่เกิดจากบุคลากรเองหรือจากผู้ร่วมงานต่างก็เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการทางานอันจะทาให้บุคลกรได้รับ
โอกาสในการเรี ยนรู้สิ่ งต่ าง ๆ เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่อ เนื่ อง มีค วามก้ าวหน้า ส่งผลถึงการทางานร่ว มกั นในระดับ ทีม และการ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงของมหาวิทยาลัยในอนาคต
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกกองร้อยรถถังด้วยวิธีผสานการปฏิบัตดิ ้วยการฝึกแบบ
ปกติและการฝึกโดยเครื่องช่วยฝึกทาคอส
Guideline in Competency Enhancing of Tank Regiment Training
by Combined Training : Field Training and TACOS Simulation Training
จิรวัฒน์ แก้วรุง่ โรจน์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการฝึกกองร้อยรถถังแบบปกติและ การฝึกด้วย
เครื่องช่วยฝึกทาคอส และเพื่อศึกษาแนวทางการผสานการของการฝึกกองร้อยรถถังแบบปกติและ การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึก
ทาคอสเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการฝึ กกองร้ อย เพื่ อให้ ไ ด้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย ในครั้ งนี้ ผู้ วิจัย จึ ง ใช้ รู ป แบบของ
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 55 คน ได้แก่ คณาจารย์โรงเรียนทหารม้า ผู้บังคับ
หน่วยทหารม้า และนายทหารนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกในโรงเรียนทหารม้า โดยใช้การสนทนากลุ่ม และ การสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นเครื่องมือในการวิจัย และ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และ การวิเคราะห์แบบสามเส้า
ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพการฝึ กกองร้อยรถถังแบบปกติ มีความสมจริงและฝึกกับ ยุทโธปกรณ์ จริงที่ ใช้งานแต่ใ ช้
งบประมาณมากทาให้สามารถฝึกได้เฉพาะตามวงรอบที่ได้รับอนุมัติคือปีละ 2 ครั้งเท่านั้น และในส่วนสภาพการฝึกกองร้อย
รถถังด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอสนั้นมีข้อดี คือ ประหยั ดงบประมาณ สามารถสร้างความคุ้นเคยและทักษะให้แก่กาลังพลบรรจุ
ใหม่ได้ดี สามารถฝึกทักษะการดาเนินกลยุทธ์และสามารถฝึกซ้าได้ทันที หากต้องการเพิ่มทักษะ หรือ แก้ไขการปฏิบัติ แต่มี
ข้อเสียคือ เครื่องช่วยฝึกมีการโปรแกรมสาหรับรถถังรุ่น M60 A3 หรือ ใกล้เคียงเท่านั้น ไม่สามารถปรับโปรแกรมฝึกให้ครบทุก
ประเภทรถถัง ที่เข้าประจาการในกองทัพ บกไทย2) แนวทางการผสานการปฏิบัติใ นการฝึกกองร้อยรถถัง โดย แบ่งการฝึ ก
กองร้อยรถถัง เป็น 2 ห้วง ได้แก่ ห้วงที่ 1การฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด โดยเริ่มการฝึกในที่ตั้งเกี่ยวกับ การทาความรู้จักอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของรถถัง วิ ธีการใช้งาน และ อานาจในการใช้งาน หลังจากนั้น ให้เข้ารั บการฝึกด้วยเครื่องช่ วยฝึกทาคอส เพื่อเพิ่ ม
ทักษะในหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุกระสุน การยิง การขับรถ และ การบังคับบัญชากาลังพลในรถ เป็นเวลา 5 วัน หลังจาก
นั้น กาลังพลจึงเข้ารับการฝึกภาคสนามปกติกับยุทโธปกรณ์จริง เป็นเวลา 15 วัน รวมระยะเวลาในการฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด
ทั้งสิ้น 20 วันโดยการใช้งบประมาณในการฝึกเท่าเดิม ห้วงที่ 2 การฝึกภาคกองร้อย เริ่มจากการเข้ารับการฝึกด้วยเครื่องช่วย
ฝึกทาคอสในการดาเนินกลยุทธ์ การรับคาสั่ง ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะของกาลังพลในหน้าที่ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 5 วัน หลังจาก
นั้นจึงเข้ารับการฝึกภาคสนามปกติกับยุทโธปกรณ์จริงเป็นเวลา 15 วัน รวมระยะเวลาในการฝึกภาคกองร้อย ทั้งสิ้น 20 วันโดย
การใช้งบประมาณในการฝึกเท่าเดิม
คาสาคัญ: การฝึกกองร้อยรถถัง, การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอส, ทหารม้า
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Abstract
The objective of this study were to study the comparison of Tank Platoon Exercise of field tank
platoon exercise and TACOS simulation system, and to propose acombination exercise of 2 methods. This
research is quantitative research. There were 55 key informants; Cavalry School, Cavalry Unit
Commanders, Cavalry School student. The research tools were focus group and in-depth interview and
analyzed data by content analysis and triangulation analysis.
The findings were 1) Tank platoon exercise had real situation and real armed equipment but the
budget limitation make them exercise only 2 times a year and TACOS simulation training system has the
advantage of saving budget and time flexibility. The disadvantage is the opposition situation and the
environmental situation in the region does not correspond to the real situation.2) The integration of
training, including Cavalry School, Cavalry Center considers the findings of this research to determine the
curriculum based on education policy. Improving education courses Department of the Army Training
Command at the school call science. The course must be updated every five years, which continued
operating improvements such courses. Cavalry Center will be conducted concurrently with the
development of management personnel of the cavalry. Situation reduction in manpower of the army and
to conduct procurement training aid for optional courses along with. For more complete And to meet the
needs of the user. Supporting training aid for practicing a tank unit. And that can lead to useful training
aid. Efficient Future.This research aims To study the problems and failures of troop training tank training
aid with topical Costa. Compared to traditional training The proposal to merge the two ways to practice
together. This research is quantitative research. The samples were Troops trained with tools help train
topical Costa 400, and data were analyzed by percentage, mean, standard deviation.The research found
that training aid practice Cosby has the advantage of saving budget. And can train anytime The
disadvantage is the enemy situation and the environmental situation in the region does not correspond to
the real situation.The integration of training, including Cavalry School. Cavalry Center Consider the results
of this research was to determine the curriculum based education policy. Improving education courses
Department of the Army Training Command at the school call science. The course must be updated
every five years, which continued operating improvements such courses. Cavalry Center Will be
conducted concurrently with the development of management personnel of the cavalry. Situation
reduction in manpower of the army and to conduct procurement training aid for optional courses along
with. For more complete And to meet the needs of the user. Supporting training aid for practicing a tank
unit. And that can lead to useful training aid. Efficient Future
Keywords: Tank Platoon Exercise, Tacos Simulation Exercise , Cavalry
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บทนา
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบด้านงบประมาณ
ในภาพรวมของประเทศ กองทัพบก ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของประเทศที่มีความรับผิดชอบในด้านการเตรียมกาลัง และการใช้
กาลัง เพื่อปูองกันเอกราช และความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติ จึงต้องเร่ง
ปรับตัวให้เป็นกองทัพที่กะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางทหาร
ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรของกองทัพให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพก็เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับกองทัพบกในศตวรรษที่ 21
จากนโยบายด้านการฝึก - ศึกษาของกองทัพบก ในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพให้มี ขีดความสามารถ
ด้วยวิธีการฝึกที่ประหยัดงบประมาณ จึงได้จัดทาโครงการ และขออนุมัติงบประมาณ จากรัฐบาลในการจัดหาเครื่องช่วยฝึก
ประเภทต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ทาการฝึกให้กับกาลังพล ทั้งการฝึก
เป็นบุคคล และเป็นหน่วยทหาร เช่น เครื่องช่วยฝึก
นักบินเฮลิคอปเตอร์ เครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ และเครื่องช่วยฝึกยิงปืนใหญ่รถถังด้วยแสงเลเซอร์ และในปี พ.ศ. 2541
กองทัพบก ได้มีนโยบายจัดหาเครื่องช่วยฝึกพลประจารถถังแบบ ทาคอส ซึ่งเป็นเครื่องช่วยฝึกภายในอาคาร Indoor) ไว้เป็น
ส่วนกลางที่ศูนย์การทหารม้า เครื่องช่วยฝึกพลประจารถถังแบบ ทาคอส TACOS = Tank Gunnery And Combat
Simulator System) เป็นเครื่องช่วยฝึกที่จาลองรูปแบบมาจากรถถังหลักของ กองทัพบก คือ รถถังแบบ เอ็ม 60 เอ3
M60A3) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการฝึก และพัฒนาขีดความสามารถในการใช้อาวุธประจารถถังของพลประจารถถังเป็น
บุคคล และพลประจารถ รถถัง 1 คัน) จนถึงระดับหมวดรถถัง รถถัง 4 คัน)
ต่อมาในปี 2551 กองทัพบกได้จัดหาเครื่องช่วยฝึกเพิ่มเติมให้กับศูนย์การทหารม้าอีก 1 ระบบ โดยการปรับปรุง
ระบบเครื่องช่วยฝึกพลประจารถถังแบบ ทาคอส ที่มีอยู่เดิม และเพิ่มเครื่องช่วยฝึกพลประจารถถังอีก 5 ห้อง รวมเป็น 10 ห้อง
2 หมวดรถถัง)
ศูนย์การทหารม้า ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงได้ตอบสนองนโยบายของ กองทัพบก
และนโยบายเบญจทัศน์ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก ในด้านการฝึก - ศึกษา โดยจัดทาหลักสูตรการอบรมการฝึกวิชาหลักยิง
อาวุธรถถังด้วยเครื่องช่วยฝึกแบบ ทาคอส ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 สัปดาห์ ให้กับหน่วยระดับหมวดรถถัง และได้ใช้
งานเครื่องช่วยฝึกดังกล่าวสนับสนุนการฝึก ให้กับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรการผลิตกาลังพล หลักสูตรความ
ชานาญการทางทหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – จนถึงปัจจุบัน
จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ และวิกฤติน้ามันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เหล่าทหารม้า ซึ่งเป็นหน่วยกาลังรบ
หลักของ กองทัพบก ที่ต้องใช้หลักการดาเนินกลยุทธ์ โดยอาศัยอานาจการยิง และการดาเนินกลยุทธ์บนยานรบเป็นหลัก จึง
ได้รับผลกระทบด้านงบประมาณการฝึกไปด้วย เนื่องจากราคาของสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 3 น้ามันเชื้อเพลิง) และสิ่งอุปกรณ์
ประเภทที่ 5 กระสุน) มีราคาแพงขึ้น
แต่งบประมาณที่หน่วยได้รับในการฝึกกลับถูกปรับลดลง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยทหารม้ารถถัง พื้นที่การฝึกก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งสาหรับหน่วยทหารม้า
รถถังที่ทาให้การฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วยทหารม้ารถถังนั้น ขาดความสมจริง การฝึกยิงปืนขาดความเชื่อถือได้ ซึ่งใช้
ในการตรวจสอบความสามารถในการเล็งยิง และการลั่นไก ผู้รับการฝึกเองก็ไม่สามารถทราบได้ว่า การเล็งของตนเองนั้น
ถูกต้องเพียงใด ผู้ควบคุมการฝึกก็ไม่สามารถบอกข้อบกพร่องของการเล็งยิงได้ ส่วนการฝึกเล็งยิงแห้งก็เป็นสิ่งทีไม่น่าสนใจ และ
ต้องใช้ความพยายามสูง
เครื่องช่วยฝึกพลประจารถถังแบบ ทาคอส เองก็มีข้อจากัดในเรื่องระยะเวลาที่สามารถทาการฝึกได้เพียงครั้งละ
ไม่เกิน 50 นาที ทาให้เกิดปัญหาในการสร้างรูปแบบการฝึก หน่วยระดับกองร้อยรถถังทางยุทธวิธีให้เกิดความสมจริงได้ โดย
จะต้องกาหนดแนวทางการฝึกให้สัมพันธ์กับเวลาที่มีอยู่ของการ ใช้เครื่องช่วยฝึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการฝึก และ
ตรวจสอบหน่วยระดับกองร้อยรถถังของกองทัพบก เช่น การปฏิบัติ ณ ที่รวมพล การเคลื่อนที่เข้าปะทะ การรบด้วยวิธีรุก การ
รบด้วยวิธีรับ
การรบหน่วงเวลา การเสริมความมั่นคง และการจัดระเบียบใหม่
อีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนทหารม้า ยังไม่เคยศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบการฝึกหน่วยระดับกองร้อยรถถัง
ด้วยเครื่องช่วยฝึกพลประจารถถังแบบ ทาคอส มาก่อน จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย ซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่กับ
เครื่องช่วยฝึกชนิดนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า เครื่องช่วยฝึกพลประจารถถั งแบบ ทาคอส นั้น สามารถนามาพัฒนาระบบ
และรูปแบบการฝึกหน่วยระดับกองร้อยรถถัง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการฝึกของ
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กองทัพบก โดยที่ไม่ทาให้ประสิทธิภาพการฝึกของหน่วยลดต่าลง และเป็นการใช้เครื่องช่วยฝึกให้เกิดความคุ้มค่า และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการฝึกกองร้อยรถถังแบบปกติและ การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอส
2. เพื่อศึกษาแนวทางการผสานการของการฝึกกองร้อยรถถังแบบปกติและ การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอสเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกกองร้อย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช้ตัวแบบของทฤษฎีระบบ
System Approach Theory) มาเป็นรูปแบบในการศึกษา โดยมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 55 คนได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์แผนกวิชายุทธวิธี, อาจารย์แผนกวิชาอาวุธ, อาจารย์แผนกวิชาหลักยิง
และตรวจการณ์, อาจารย์แผนกวิชายานยนต์, อาจารย์แผนกวิชาสื่อสาร แผนกวิชาละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลสาคัญในส่วนของ
อาจารย์ รวม 10 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้เข้ารับการฝึก ได้แก่ กาลังพลตามตาแหน่งพลประจารถถัง กองพันทหารม้าที่5 จานวน 20 คน
และกาลังพลตามตาแหน่งพลประจารถถัง กองพันทหารม้าที่ 17 จานวน 20 คน รวม 40 คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า, ผู้อานวยการกองการศึกษา
โรงเรียนทหารม้า, ผู้อานวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารม้า, อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชายุทธวิธี, อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชา
หลักยิงและตรวจการณ์ รวม 5 คน
เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล :
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก In - depth interview) โดยได้
กาหนดแนวคาถาม Interview Guide) ไว้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 สภาพการฝึกกองร้อยรถถังแบบปกติ และการฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอสในด้าน ความพร้อมของ
อุปกรณ์ฝึก ได้แก่ หลักสูตร สถานที่ฝึก และ ครูผู้ฝึกหรือโปรแกรมช่วยฝึก ด้านความเสมือนจริงของสถานการณ์ ได้แก่ การ
ปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ฝึกหรือโปรแกรมภาพฝึก ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใน กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่
3 และ กองทัพภาคที่ 4 ตามต้นสังกัดของผู้รับการฝึก ด้านงบประมาณ ได้แก่ ความเหมาะสมของงบประมาณในการฝึก
ส่วนที่ 2 ความเห็นในด้านการผสานการฝึกกองร้อยรถถังแบบปกติและ การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอสได้แก่
ความเป็นไปได้ในการจัดทาหลักสูตรการฝึกต่อเนื่อง
ส่วนที่ 3 ความเห็นด้านแนวทางการฝึกกองร้อยรถถังที่มีประสิทธิภาพด้วยการผสานการฝึกกองร้อยรถถังแบบ
ปกติและการฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอส ได้แก่ การจัดทาหลั กสูตรฝึกใหม่ การจัดเตรียมครูผู้ฝึก และการจัดทางบประมาณ
การฝึกใหม่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน ผู้วิจัย จึงได้ดาเนินการใช้
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประการ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก In - depth interview) ตามแนวประเด็น
คาถาม Interview guide) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และเหตุผลในแนวทางที่จะนามาใช้เพื่อพัฒนาการฝึก
ด้วยเครื่องช่วยฝึกให้มากที่สุด ซึ่งใช้วิธีนั่งคุยกันตัวต่อตัว และ ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลบันทึกเสียงเพื่อปูองกันความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บประเด็นสาคัญ ไม่ครบถ้วนและการพูดคุยในระหว่างทางานจนสามารถทาให้ตอบประเด็นการวิจัย
ได้อย่างสมบูรณ์
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากวิธีการสนทนากลุ่ม ตามแนวประเด็นของคาถามที่สร้างขึ้น จากการจดบันทึก และ
บันทึกการสนทนาด้วยเทปบันทึกเสียงแล้วถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ บทความ รายงานการ
วิจัยระเบียบ และหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น และเป็นหน่วยตามหน้าที่ของหมวด และกองร้อยทหารม้า รถถัง) ของ
กองทัพบก สถิติข้อมูลจากการฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกพลประจารถถังแบบ ทาคอส เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ประกอบการกาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย และอ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และ วิเคราะห์ประเด็นโดยใช้หลักการวิเคราะห์สามเส้า
ผลการวิจัย
1. สภาพการฝึกกองร้อยรถถังด้วยวิธีปกติ
การฝึกกองร้อยรถถังด้วยวิธีปกติมีวงรอบในการฝึกปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ภาคหมู่ ตอน
หมวด) และ การฝึกภาคกองร้อย การฝึกในแต่ละครั้งมีกาหนดเวลา 15 วันรวมมีการฝึก 30 วัน ประกอบด้วย ระยะเวลาฝึก
26 วัน ระยะเวลาเคลื่อนย้าย 4 วันโดยใช้งบประมาณในการฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด
631,315 บาท และ งบประมาณใน
การฝึกภาคกองร้อย 3,119,220 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,750,535 บาท
2. สภาพการฝึกกองร้อยรถถังด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอส
เครื่องช่วยฝึกทาคอสได้ถูกนาเข้ามาประจาการในโรงเรียนศูนย์การทหารม้า ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เป็น
ระยะเวลา 18 ปี โดยมีการฝึกตามวงรอบประจาปี ปีละ 2 รวมมีการฝึกมาแล้ว 36 รุ่น รุ่นละ 40 คน
ปัญหาในการใช้เครื่องช่วยฝึกในวิชาต่าง ๆ ในภาพรวม ได้แก่ เครื่องช่วยฝึก และยุทโธปกรณ์ที่ใช้จริงไม่
เหมือนกัน ความพร้อมของอุปกรณ์เนื่องจากใช้งานมานานมีการชารุด สภาพแวดล้อมในเครื่องช่วยฝึกกับสภาพภูมิประเทศจริง
แตกต่างกันมากทาให้สับสน สภาพข้าศึกที่เป็นหน่วยทหารราบไม่มีการเคลื่อนไหวแตกต่างจากสภาพการรบจริง และความขาด
แคลนของครูฝึก
ระยะเวลาในการดาเนินการฝึกโดยรวม คือ จานวน 4 สัปดาห์ และควรเพิ่มชั่วโมงทาการคุ้นเคยกับ เครื่องช่วย
ฝึก ให้เพียงพอที่จะแยกแยะภาพรวมภายในใน เครื่องช่วยฝึก ได้ และปรับสภาพสายตาให้เคยชิน เพื่อลดอาการวิงเวียน และ
ควรมีการจัดตารางสอนให้ตรงกับบทเรียนที่จะสอนเพื่อความต่อเนื่องของการฝึก
วิธีการดาเนินการฝึกที่เหมาะสม ควรมีการชี้แจงรายละเอียดการฝึกในห้องเรียน เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานในการฝึก
แต่ละบทเรียนก่อนเข้าฝึกที่ เครื่องช่วยฝึก และเมื่อเข้าฝึกที่ เครื่องช่วยฝึก ควรมีการฝึกแยกแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจน
รูปแบบการฝึกหน่วยทางยุทธวิธีมีการแจ้งตารางฝึกให้กับแผนกต่าง ๆ เพื่อให้ทราบ และดาเนินการฝึกได้ตาม
วัตถุประสงค์เริ่มจากรายบุคคลในตาแหน่งของรถแต่ละคัน แล้วต่อไปยังระดับหมวด และระดับกองร้อยตามลาดับ และในการ
ฝึกควรมีการฝึกที่หลากหลายสถานการณ์เพื่อความสมจริงในการรบ
การประเมินผลหน่วยฝึก เพื่อครอบคลุม และสอดคล้องกับแนวทางในการฝึก และตรวจสอบหน่วยระดับ
กองร้อยรถถังของ กองทัพบกการประเมินผลหน่วยฝึกควรจะต้องสอดคล้องกับตารางฝึก และมีการให้คะแนนรายบุคคล ราย
หมวด และรายกองร้อย การประเมินผลการฝึกควรมีเกณฑ์การให้คะแนน และควรชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนนี้ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึก และกรรมการทราบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน การประเมินผลควรจะประเมิน ทั้งการปฏิบัติ การบังคับบัญชา การใช้อาวุธ
การทาลายเปูาหมาย และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ
การฝึกของ ศูนย์การทหารม้า เป็นการฝึกที่ต้องใช้อาวุธหนัก และมีผลกระทบต่อประชาชน ในบริเวณรอบพื้นที่
การฝึก เช่น ผลกระทบทางด้านเสียง และฝุุนควัน จึงควรกาหนดวงรอบการฝึกของ ทุกหลักสูตร ทุกหน่วยให้สอดคล้องกัน
เพื่อใช้ประโยชน์จากอายุงานของยุทโธปกรณ์สูงสุด โดยมีการฝึกเบื้องต้นที่หน่วย และฝึกทบทวนตามวงรอบ 3 เดือน 6 เดือน
ตามความเหมาะสม ซึ่งการฝึกในภาคที่ตั้งจะช่วยลดเวลาทางธุรการ และงบประมาณได้ หน่วยจึงควรจัดส่งกาลังพลไปศึกษาที่
หน่วย TACOS
เพื่อนามาฝึกกาลังพลของหน่วยเบื้องต้น
การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกจะประหยัดงบประมาณ ในด้าน สป. 3 และ สป.5 และช่วยต่ออายุรวมถึงลดการสึก
หรอของยุทโธปกรณ์จริงได้ เนื่องจากไม่มีการใช้งาน และยังช่วยลดงบประมาณในการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ที่เสียหายจากการ
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ฝึก แต่การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกควรมีการปรับปรุงในด้านความสมจริงของสถานการณ์ และข้าศึก และการซ่อมแซมส่วนที่
ชารุดให้สามารถใช้งานฝึกได้จริงทุกส่วน
การใช้เครื่องช่วยฝึกในการฝึกจะช่วยลดผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะผลกระทบกับประชาชน และชุมชน
ข้างเคียง เนื่องจากอาวุธ หรือยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกเป็นอาวุธหนัก และอาจทาให้พืชไร่ของชาวบ้านเสียหายและเกิดปัญหา
กับประชาชนได้
สรุปผลการวิจัย
1. ด้านสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ในการฝึกภาคสนามปกติมีข้อดีมากกว่าการฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอส เนื่องจากกาลังพลได้เห็นสภาพภูมิ
ประเทศจริง และ มีประสบการณ์ในการอยู่ในรถถังในสถานการณ์จริง ได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ ภูมิประเทศจริง
แต่เครื่องช่วยฝึกทาคอสมีข้อดีคือสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ ภูมิประเทศไปได้ทั้ง ทภ.1 ทภ.2 ทภ.3 และ ทภ.4 ในการฝึก
ครั้งเดียวกัน
2 ด้านเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการฝึก
ในด้านเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการฝึกนั้น การฝึกทั้งสองประเภทมีข้อดี -ข้อเสียต่างกัน ที่จะนามาสนับสนุน
กันได้ กล่าวคือ การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอสนั้น ฝึกกับอุปกรณ์จาลอง ซึ่งมีความสมบูรณ์ของยุทโธปกรณ์มาก และเมื่อ
กาลังพลไปฝึกกับยุทโธปกรณ์จริงนั้น กาลังพลจะทราบเมื่อมีความขัดข้อง และการฝึกกับยุทโธปกรณ์จริงจะทาให้กาลังพลมี
การฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากยุทโธปกรณ์มีปัญหา
3 ด้านจานวนครั้งที่สามารถฝึกได้
การฝึกภาคสนามแบบปกติมีข้อจากัดทางงบประมาณทาให้ไม่สามารถฝึกยิงด้วยกระสุขจริงได้ตามที่ต้องการ
หากมีการผิดพลาดในการยิง เช่น พลาดเปูา ก็จะไม่สามารถยิงซ้าได้ แต่การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอสนั้นทาให้กาลังพลมี
อิสระในการฝึกยิง สามารถฝึกยิงได้ไม่จากัดจานวน เพื่อเพิ่มทักษะและความแม่นยาในการยิง
4 ด้านงบประมาณ
ด้านงบประมาณนั้นการฝึกด้วยเครื่องฝึกทาคอสจะเป็นการแก้ไขปัญหาในด้านงบประมาณ กระสุนจริง และ
งบประมาณน้ามันเชื้อเพลิง
แนวทางการผสานการปฏิบัติในการฝึกกองร้อยรถถัง
แนวทางการผสานการปฏิบัติในการฝึกกองร้อยรถถังระหว่าง การฝึกภาคสนามปกติ และการฝึกด้วยเครื่องช่วย
ฝึกทาคอส นั้น สามารถดาเนินการได้โดย
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญในส่วนของผู้บังคับหน่วย และ ผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนทหารม้า
แล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ แล้วพบว่า การผสานการปฏิบัติในการฝึกกองร้อยรถถัง ระหว่าง การฝึกภาคสนาม
ปกติ และ การฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอส มีความเป็นไปได้สูง ทั้งด้านงบประมาณ ด้านกาลังพล ด้านระยะเวลาและด้าน
ยุทโธปกรณ์ ผู้วิจัยจึงนาประเด็นเหล่านั้นไปใช้ในการสนทนากลุ่มต่อกับ กลุ่มอาจารย์ผู้ฝึก และ กลุ่มกาลังพลผู้เข้ารับการฝึก
เพื่อให้ได้ข้อสรุปในด้านแนวทางการผสานการปฏิบัติในการฝึกกองร้อยรถถัง โดย แบ่งการฝึกกองร้อยรถถัง เป็น 2 ห้วง ได้แก่
การฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด และ การฝึกภาคกองร้อย ดังนี้
การฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด โดยเริ่มการฝึกในที่ตั้งเกี่ยวกับ การทาความรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถถัง วิธีการใช้
งาน และ อานาจในการใช้งาน หลังจากนั้น ให้เข้ารับการฝึ กด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอส เพื่อเพิ่มทักษะในหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่
การบรรจุกระสุน การยิง การขับรถ และ การบังคับบัญชากาลังพลในรถ เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้น กาลังพลจึงเข้ารับการฝึก
ภาคสนามปกติกับยุทโธปกรณ์จริง เป็นเวลา 15 วัน รวมระยะเวลาในการฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด ทั้งสิ้น 20 วันโดยการใช้
งบประมาณในการฝึกเท่าเดิม
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การฝึกภาคกองร้อย เริ่มจากการเข้ารับการฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอสในการดาเนินกลยุทธ์ การรับคาสั่ง ต่าง
ๆ เพื่อเพิ่มทักษะของกาลังพลในหน้าที่ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 5 วัน หลังจากนั้นจึงเข้ารับการฝึกภาคสนามปกติกับยุท โธปกรณ์
จริงเป็นเวลา 15 วัน รวมระยะเวลาในการฝึกภาคกองร้อย ทั้งสิ้น 20 วันโดยการใช้งบประมาณในการฝึกเท่าเดิม
สรุปและอภิปรายผล
แนวทางการผสานการปฏิบัติในการฝึกกองร้อยรถถัง โดย แบ่งการฝึกกองร้อยรถถัง เป็น 2 ห้วง ได้แก่ การ
ฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด และ การฝึกภาคกองร้อย ดังนี้
การฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด โดยเริ่มการฝึกในที่ตั้งเกี่ยวกับ การทาความรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถถัง วิธีการใช้
งาน และ อานาจในการใช้งาน หลังจากนั้น ให้เข้ารับการฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอส เพื่อเพิ่มทั กษะในหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่
การบรรจุกระสุน การยิง การขับรถ และ การบังคับบัญชากาลังพลในรถ เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้น กาลังพลจึงเข้ารับการฝึก
ภาคสนามปกติกับยุทโธปกรณ์จริง เป็นเวลา 15 วัน รวมระยะเวลาในการฝึกภาคหมู่ ตอน หมวด ทั้งสิ้น 20 วันโดยการใช้
งบประมาณในการฝึกเท่าเดิม
การฝึกภาคกองร้อย เริ่มจากการเข้ารับการฝึกด้วยเครื่องช่วยฝึกทาคอสในการดาเนินกลยุทธ์ การรับคาสั่ง ต่าง
ๆ เพื่อเพิ่มทักษะของกาลังพลในหน้าที่ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 5 วัน หลังจากนั้นจึงเข้ารับการฝึกภาคสนามปกติกับยุทโธปกรณ์
จริงเป็นเวลา 15 วัน รวมระยะเวลาในการฝึกภาคกองร้อย ทั้งสิ้น 20 วันโดยการใช้งบประมาณในการฝึกเท่าเดิม
ซึ่งสอดคล้องกับ การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงระบบในภาพรวมนั้นอุทัยบุญประเสริฐ (2529 : 21)ได้สรุปขั้นตอน
สาคัญ ๆ ไว้ 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จะต้องทราบปัญหาที่จะต้องแก้ไขให้แจ้งชัดว่า เป็นปัญหาของระบบนั้นที่แท้จริง
(Need
Identification and Objective setting)
2. คิดหาวิธีการหรือแนวทางเลือก (Alternative) ในการแก้ไขอันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ระบบ และทา
ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของระบบตลอดจนข้อจากัดต่าง ๆ ที่มีต่อการทางานของระบบ
3. เลือกวิธีการใดวิธีหนึ่งที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่สุดดีที่สุด และนาออกมาปฏิบัติ
4. ประเมินผลการปฏิบัติ (Evaluation) เพื่อทราบผลและเพื่อให้ข้อมูลปูอนกลับ
5. รับข้อมูลปูอนกลับ และปรับระบบต่อไป (Feedback and Modification)
และสอดคล้องกับมิลเลท Millet, 1954: 19) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผล
การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์และได้รับผลกาไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย ส่วน ไซมอน Simon,
1960 อ้างถึงใน ควรคิด ชโลธรรังสี, 2542: 23) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึงกับมิลเลท Millet) กล่าวคือ
ถ้าพิจารณาว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้า Input) กับผลผลิต Output) ที่
ได้รับ สามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
E
=
O-I) + S
E
=
Efficiency
คือ ประสิทธิภาพของงาน
O
=
Output
คือ ผลผลิต
I
=
Input
คือ ปัจจัยนาเข้า
S
=
Satisfaction
คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ควรพิจารณาผลการวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ตามแนวนโยบาย การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของ กรมยุทธศึกษาทหารบกที่กาหนดให้ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปีซึ่งการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ศูนย์การทหารม้าจะต้องดาเนินการไป
พร้อมๆ กับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังพลของเหล่าทหารม้า ในภาวการณ์ปรับลดอัตรากาลังพลของกองทัพบก
และต้องดาเนินการโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกที่จาเป็นสาหรับหลักสูตรควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่มเติมให้ครบสมบูรณ์และ
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สามารถสนองตอบต่อความต้องการในการใช้ เครื่องช่วยฝึกนี้สนับสนุนการฝึกให้กับหน่วยรถถังและหน่วยที่สามารถนา
เครื่องช่วยฝึกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
ชูชัย สมิทธิไกร. 2544). ทฤษฎีการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร. สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก. 2551). การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นและเป็นหน่วยตามหน้าที่ของหมวดและกองร้อยทหารม้า
(รถถัง) กองทัพบก.
ควรคิด ชโลธรรังษี. (2542) .ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี . ภาค
นิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบั นบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เจตนารมณ์และวิสัยทัศน์การปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารบก.(2558). นโยบายการปฏิบัติงาน กองทัพบกประจาปี
พ.ศ. 2558
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการเพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลมาเป็นตัวแทนขององค์กร แบรนด์ หรือ
สินค้าและบริการของ นักสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ และนักการตลาด โดยเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ผู้ทรงอิทธิพลสามารถแยกได้เป็นสองประเภท คือ ผู้ทรงอิทธิพลที่สามารถควบคุมได้ กับผู้ทรงอิทธิพลที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพล สามารถแบ่งได้เป็น ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยที่เกิดจากตัวผู้ทรง
อิทธิพลเอง ได้แก่ มีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ การมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ความมีชื่อเสียง มีประวัติที่ดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง และครอบครัว รวมถึงคนสนิท อัตราค่าจ้าง
ความมีอิทธิพล และมีปฏิสัมพันธ์ ต่อสังคมในแวดวงของตนเอง มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับองค์กร แบรนด์ หรือสินค้า
และบริการ มีภาพลักษณ์ที่สอดคล้ององค์กร แบรนด์ หรือสินค้าและบริการ / การสะท้อนความเป็นตัวตนหรือการเป็นตัวแทน
ขององค์กร แบรนด์ หรือสินค้าและบริการ มีรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น รูปแบบการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) ตัวเลข
คนติดตาม ตัวเลขแฟนเพจ จานวนการเข้าถึงของคนติดตาม การมีส่วนร่วม มีศิลปะและความสามารถในการนาเสนอ มีทักษะ
ในการโน้ มน้ าวใจผู้ บริ โภคให้ คล้ อยตามได้ ทั้งในด้า นทัศ นคติแ ละพฤติ กรรม และไม่เ ป็น ตัว แทนของสิ นค้ าหรื อบริก ารที่
หลากหลายเกินไป และปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ภายนอก ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป /
ลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน คือกลุ่ม เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ที่มีลักษณะนิสัยชอบตัดสินใจ
โดยพึ่งพาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนสื่อออนไลน์ งบประมาณ การเพิ่มจานวนของเน็ตไอดอล และธุรกิจเน็ตไอดอล ทั้งใน
รูปแบบของเอเจนซี (Agency) และอะคาเดมี (Academy) และช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมหรือการทาแคมเปญ ซึ่งมีส่วนใน
การพิจารณาว่า ควรเลือกใครเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือองค์กรในการทาแคมเปญแต่ละช่วงที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มีอทิ ธิพล การเลือกใช้ ผู้ทรงอิทธิพล

Abstract
This academic article studies the factors that affected to influencers’ selection to be corporate or
brand representatives by literature review, which found that we can classify the types of influencer into
two types which are; Controlled Influencer and Uncontrolled Influencer. Moreover, the factors that
affected to influencers’ selection can be divided to two factors. First, Internal factors included; Reliable
and trustworthiness, the knowledge and expertise in other ways that influenced to consumer decision,
greatness without derogatory, hiring rate, the influence and interactive to their social circle, their lifestyle
be in line with corporate, brand, product or service and not be in conflict with the content that they
present, conformed image with corporate, brand, product or service / can be represented substance of
corporate, brand, product or service, outstanding, social media usage pattern, followers, fan pages, reach
1
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of followers, engagement such as like, click, arts and presentation capabilities and skills, Skills to
convince consumers to be reassessed in terms of attitude and behavior, and does not represent too
many brands. Second, External factors consist of; changing consumer behavior / Generation Y, now, the
biggest consumer who makes decision rely on online media content, budget, the multiplication of net
idol and net idol agency and academy, and also campaign timing.
Keywords: factors influencing, selection, influencers
บทนา
กระแสการใช้ผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) เป็นเครื่องมือ (Tools) ในการสื่อสารการตลาดทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในวงการนักสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ และนักการตลาดในยุคปัจจุบัน ถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาทไม่แพ้การพึ่งพาสื่อมวลชนแขนงต่างๆ กระแสการทาการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลในประเทศไทยเริ่ม
จากการที่ผู้บริโภคลดความเชื่อถือในตัวโฆษณา และมาเชื่อถือการทาการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลแทน (Positioningmag,
2552) โดยบางคนเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า สื่อสร้างโดยผู้บริโภค (Consumer-Generated Media) หรือ ข่าวลือออนไลน์
(Online Buzz) และคาพูดปากต่อปากแบบออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) แต่ในที่นี้ใช้คาว่า คอนเทนท์โดยผู้บริโภค
หรือ Consumer-Created Content – CCC (Wertime and Fenwick, 2008)
ในปัจจุบันความน่าเชื่อถือของคนกลุ่มนี้ได้ลดลงไปตามลาดับ สาเหตุเพราะผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อที่มากขึ้น และ
จากการนาเสนอข่าวทางด้านลบเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลที่มีออกมาบ่อยๆ เกี่ยวกับการรับค่าจ้างจากแบรนด์ หรือการรีวิวต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเพราะการจ้างวาน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่ใช่การรีวิวสินค้าหรือบริการด้วยความเป็นกลางอีกต่อไป ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีพิพาททางโซเชียลมีเดียระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สองยี่ห้อ ว่าด้วยการใช้เซเลบริตี้ (Celebrity) เป็นสื่อ คล้ายการ
ทาตลาดแอบแฝง ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดข้อกฎหมาย (รุ่งนภา สารพิน, 2559)
นอกจากนี้ ความ “พยายาม” เป็นเน็ตไอดอลของคนในปัจจุบัน ก็ทาให้ความน่าเชื่อถือ ของผู้ทรงอิทธิพลลดลง
ปัจจุบันเป็นยุคสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูบ อินสตาแกรม ฯลฯ เปิดกว้างให้คนเข้าถึงและมีอิสรภาพในการสร้าง
ข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง แยกแยะตามประเด็นที่สนใจ การสร้างตัวตนเป็นวัฒนธรรมป๊อปจึงทาได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ต้องมี
ความเท่าทันสื่อ เรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัว เพราะผู้บริโภคเชื่ออะไรง่ายขึ้นมาก ไม่คิดไตร่ตรอง เป็นยุคที่ใครๆ ก็สร้าง
ตัวตนได้ เน็ตไอดอลจึงควรมาร่วมทาสังคมสร้างสรรค์ คิดก่อนโพสต์ อย่าคิดแค่เรื่องกระแส คนรุ่นใหม่ ควรมาเป็นพลังช่วยกัน
กลั่นกรองตรวจสอบ ทาให้สังคมรู้เท่าทันสื่อต่างๆ อย่างรอบด้าน (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, อ้างถึงใน คมชัดลึก, 2559)
นอกจากนั้น เมื่อมีการทาการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลมากขึ้น และผู้บริโภคเองก็รู้มากขึ้น สามารถแยกได้ระหว่าง
โพสต์ของ Influencer ที่เป็นความเห็นจริงๆ กับโพสต์ที่ทาการตลาดมา ทาให้การตลาดแบบนี้ไม่ได้ผลมากมายอย่างที่คิดไว้อีก
ต่อไป (ฉกาจ ชลายุทธ์, 2559) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้องค์กรและแบรนด์ต่างๆ เริ่มระมัดระวังในการเลือกผู้ทรงอิทธิพล
โดยต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการเพื่อนามาคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลที่จะมาสามารถมาเป็นตัวแทนของ องค์กรหรือ
แบรนด์ได้อย่างแนบเนียน และทรงพลัง จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่า ปัจจัยใดบ้างที่องค์กรหรือแบรนด์จะนามาใช้ในการพิจารณา
เพื่อคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลมาเป็นตัวแทนขององค์กรหรือแบรนด์ จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาหาปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลมาเป็นตัวแทนขององค์กร แบรนด์ หรือสินค้าและบริการ
ของนักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร และนักการตลาด
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นิยามศัพท์
ผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลของผู้บริโภค ในการกาหนดค่านิยม
(Value) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาจจะเป็นด้วยความเชี่ยวชาญหรือ
ความสนใจส่วนตัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเกิดจากการจ้างวานของแบรนด์หรือองค์กรก็ได้
ประเภทของผู้ทรงอิทธิพล (Influencer)
เสรี วงศ์มณฑา (2542) ได้แบ่งประเภทของบุคคลที่นักการตลาดใช้เป็นกลุ่มอ้างอิง โดยแบ่งเป็น ประเภทที่หนึ่ง การ
ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง (คนดัง) (Celebrities) คนดังได้แก่ ดารา นักร้อง นักกีฬา นักพูด บุคคลในสังคมชั้นสูงที่มีข่าวบ่อยๆ ฯลฯ
กลุ่มเหล่านี้เมื่อใช้สินค้าอะไรจะทาให้ผู้บริโภคคล้อยตาม ประกอบด้วย การใช้พยานอ้างอิงคุณภาพสินค้า (พยานการใช้สินค้า)
(Testimonial) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เคยใช้สินค้า จึงนามาใช้เป็นพยานการใช้สินค้า โดยถือว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้ว อาจจะใช้
ในลักษณะให้โฆษณาสินค้า แจกตัวอย่างสินค้าให้เขาใช้เพื่อเผยแพร่ การสัมภาษณ์ ถึงคุณสมบัติของสินค้า การใช้บุคคลรับรอง
และยืนยันคุณภาพสินค้า (Endorsement) บุคคลที่รับรองสินค้าอาจจะเป็นผู้ใช้สินค้าหรือไม่ได้ใช้สินค้าก็ได้ แต่เขาจะเป็นผู้
ออกมากล่าวยืนยันคุณภาพของสินค้า การใช้ผู้แสดง (Actor) ในการโฆษณา เป็นการใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงแสดงในการโฆษณาเพื่อให้
ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกกลุ่มเกิดการคล้อยตาม และการใช้โฆษกหรือพิธีกร (Spokesperson) เป็นโฆษกประจาให้กับสินค้า
ประเภทที่สอง คือ การใช้ผู้เชี่ยวชาญ (Expertise) การใช้กลุ่มที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทั นตแพทย์ นักวิชาการ
สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย ประเภทที่สาม คือ
การใช้บุคคลทั่วไป (Common man or Jack next door) หมายถึง การใช้บุคคลที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไร แต่มีลักษณะที่
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมาเป็นผู้ชี้นาการใช้สินค้า โดยหวังว่ากลุ่มเป้าหมายจะมองว่าสินค้านั้นเหมาะสาหรับตน เพราะคน
ที่แสดงในโฆษณานั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมคล้ายกับตนเอง ประเภทที่สี่ คือ การที่ผู้บริหารออกโรงเอง (The
executive spokesperson) ในบางกรณีที่เราต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า เราอาจจะใช้ผู้บริหารเองมาเป็นบุคคล
ที่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค เพราะผู้ บ ริ ห ารออกโรงเองย่ อ มสร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ประเภทที่ ห้ า คื อ การใช้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Authorities) นักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ สามารถที่จะสร้างอิทธิพลเหนือกลุ่มต่างๆ ได้ เพราะผู้บริโภคยอมรับ
ความคิดความอ่านของผู้ที่มีความรู้สูง ประเภทที่หก คือ ผู้นาทางความคิด (Opinion leaders) ในสังคมทุกสังคมจะมีผู้ที่ผู้คน
ยอมรับความคิดเห็น เขาพูดอะไร แสดงทัศนะอะไรก็จะมีคนฟังและคล้อยตาม บุคคลเหล่านี้ สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการ
บริโภคของบุคคลอื่นๆ ได้ และประเภทที่เจ็ด คือ วิศวกรสังคม (Social engineer) หมายถึง บุคคลที่พยายามจะวางโครงสร้าง
สังคมเป็น ผู้ชี้แนะแนวทางของสังคมว่าควรจะก้าวเดินไปทางใด หากมีผู้คนยอมรับหลักคิด ของพวกเขาได้ พวกเขาก็จ ะ
กลายเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคได้เช่นกัน
ส่วน นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล (2558) แยกความแตกต่างของคาว่า Blogger, Influencer และ Celeb Net Idol ไว้ว่า
สาหรับ คาว่า Celeb (Celebrity) คนกลุ่มนี้ไม่จาเป็นต้องดารา นักแสดง นักร้อง แต่เป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจ ผู้คนสนใจ
ในชีวิ ต สิ่ งที่ เ ขาทา เช่ น ลู กดารา ลู กมหาเศรษฐี ซึ่งในที่ นี้ห มายรวมถึงเน็ต ไอดอลด้ว ย คนกลุ่ ม นี้เ หมาะส าหรั บการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่า มีสินค้านี้อยู่ในตลาด
หรือสินค้านี้ใช้อย่างไร แต่ยังไม่สามารถทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ ส่วนคาว่า Influencer คือ ผู้ทรงอิทธิพล คนที่โน้มน้าว
ผู้อื่ นได้ เพราะความน่ า เชื่ อถื อในสิ่งที่เ ขาท า และเป็ นที่ รู้ จัก ในวงกว้า ง หรือ เฉพาะกลุ่ ม ก็ไ ด้ เช่น นั กข่ า วกี ฬา ช่า งภาพ
นักวิชาการเฉพาะทาง อย่างไรก็ตาม คาว่าผู้ เชี่ยวชาญ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น ในขณะเดียวกัน Celeb ก็
อาจจะกลายเป็น Influencer ได้ หากเขาทาให้ผู้คนสนใจจนกลายเป็นผู้นาทางความคิดทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การแต่งกาย
คนกลุ่มนี้เหมาะที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเฉพาะ หรือกลุ่มกว้างก็ได้ เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพลคนมักจะเชื่อ
และคล้อยตาม สามารถสร้างการรับรู้ได้แต่ยังไม่มีอิทธิพลมากเท่ากลุ่ม Celeb สาหรับคาว่า Blogger นั้น มาพร้อมๆ กันกับคา
ว่า Influencer แต่ Blogger คือนักเขียนที่เขียนเรื่องราวที่ตนเองสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจากประสบการณ์และ
ความสนใจของตัวเองผ่าน Web Blog หลายคนเขียนจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นคนมีประสบการณ์และความ
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เชี่ยวชาญจนสร้างอิทธิพลกับผู้อ่านได้ และเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้างหรือเฉพาะกลุ่ม Blogger ที่เป็น
Influencer คือมีงานเขียนที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่ยอมรับและมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร แต่ถ้ามีอิทธิพลแต่ไม่ได้เขียน Blog ก็
จัดเป็น Influencer คนกลุ่มนี้เหมาะที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าในแง่มุมที่ลึกขึ้นกว่าสองกลุ่มแรก สามารถพูดถึงคุณประโยชน์
ของสินค้าในมุมที่โฆษณาอาจจะบอกไม่ได้หมด สามารถสร้างการรับรู้ จนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นได้ แต่จะ
นาไปสู่การซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความมีอิทธิพลของแต่ละคน ส่วน Blogger ที่เป็น Influencer และ Celeb ที่มีอิทธิพลกับคน
อื่น คนสองกลุ่มนี้เหมาะที่จะใช้กับกลยุทธ์แบบ Influential marketing หรือ Content marketing ที่สุด เพราะสามารถสร้าง
ให้เกิดการรับรู้ การตัดสินใจซื้อ หรืออาจนาไปถึงการซื้อได้
สาหรับยุคสมัยปัจจุบันซึ่งถือเป็นยุคดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร เว็บไซต์ Digital PR
Thailand (2015) ได้แบ่งประเภทของผู้ทรงอิทธิพล ไว้ดังนี้ Celebrity ได้แก่ ดารา ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม หรือไฮโซ (Hi-so)
ต่างๆ การใช้บุคคลกลุ่มนี้คือ ทาให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถควบคุมข้อความที่ต้องการสื่อได้ และทาให้คนจดจาได้
ง่าย แต่ใช้ค่าใช้จ่ายในการจ้างค่อนข้างสูง ส่วน Executives & Journalists คือ นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการตาม
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ รวมถึงเว็บข่าวต่างๆ ที่เขียนถึงแบรนด์ หรือสินค้าและบริการต่างๆ การใช้ Influencer กลุ่มนี้
จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและแบรนด์ แต่อาจจะต้องเลือกใช้ตามความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ สาหรับ Semi-Pro
Bloggers หรือ Micro Blogger คือ Blogger ต่างๆ ทั้ง Beauty Blogger, IT Blogger การใช้คนกลุ่มนี้จะช่วยเพิ่มความ
น่าเชื่อถือให้กับสินค้าหรือแบรนด์ แต่จะไม่สามารถควบคุมเนื้อหาได้ทั้งหมด เพราะ Blogger ต่างมีจุดยืนเป็นของตนเอง และ
แสดงความคิดเห็นของตนเองลงไปในสินค้าและบริการนั้นๆ และประเภทสุดท้าย คือ ผู้ทรงอิทธิพลประเภท Consumer หรือ
Seeding คือ การว่าจ้างให้ผู้ใช้จริงมาเขียนเรื่องราวที่ตนเองมีประสบการณ์กับสินค้าบริการนั้นๆ มาถ่ายทอดให้กับคนทั่วไปได้
รับทราบ
ส่วน “โค้ชเอมมี่ (Coach Emmie)” (2559) โค้ชทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ แบ่งกลุ่มของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์
ออกมาเป็นห้ากลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง คือ กลุ่ม คนธรรมดาทั่วไป คนธรรมดาทั่วไปก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ เพราะ
ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง จะแบ่งปัน ทั้งบวกและลบบนโลกออนไลน์ ในฐานะผู้ประกอบการ กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มบล็อกเกอร์
(Blogger / expert) หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ คือคนที่ค้นคว้า และมีประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าคนอื่น เพราะมี
ประสบการณ์เยอะกว่า จึงสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งนั้นๆ ได้เร็วและดีกว่าคนอื่น คนเหล่านี้จะต้องมีการแสดงเนื้อหา (Content)
ที่เป็นตามหลักความเป็นจริงมากกว่าการโฆษณา เพราะพื้นฐานแล้วคือการแชร์เรื่องราวแบบมีข้อมูล สาระ ผนวกด้วยความ
บันเทิง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า อย่างเช่นหากเป็นสินค้าประเภทความสวยงามก็สามารถผสมความบันเทิง หรือโฆษณา
เข้าไปด้วยได้ แต่ต้องทาการรีวิว (Review) สินค้าอย่างละเอียด เพราะความเชื่อถือของคนเหล่านี้ ถูกมอบโดยกลุ่มเป้าหมายที่
ไว้ใจเขาที่สุด กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มเน็ตไอดอล (Net idol) เหมาะสาหรับธุรกิจความสวยงามและแฟชั่น การเลือกเน็ตไอดอลมี
ความสาคัญมาก ควรเลือกให้เหมาะกับลักษณะของแบรนด์มากที่สุด หรือบางครั้ง หากองค์กรอยากจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
สูงขึ้น ก็ต้องเลือกผู้ทรงอิทธิพลที่ดูดีมีระดับเช่นเดียวกัน ซึ่งการให้ผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มนี้เหมาะกับการขายสินค้า กลุ่มที่สี่ คือ
กลุ่มแหล่งข่าว หรือ Content guru ในอดีต คนกลุ่มนี้คือสานักพิมพ์หรือสานักข่าวต่าง ๆ แต่ปัจจุบันเมื่อมีออนไลน์
แพลตฟอร์ม (Online platform) มากมาย จึงต้องคัดเลือกแหล่งข่าวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และต้องเป็นผู้ที่เขียน
บทความให้มีเนื้อหาสาระมากกว่า การแสวงหาผลประโยชน์ ผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มนี้เหมาะกับการทาประชาสัมพันธ์และสร้าง
แบรนด์ให้กับสินค้า บริการ หรือองค์กร กลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มเซเลบริตี้ (Celebrities) หากมีงบประมาณมากพอ การใช้
เซเลบริตี้ ถือเป็นผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มหนึ่งที่น่าใช้บริการ เพื่อดึงดูดสื่อ ดั้งเดิม (Traditional media) ให้สนใจเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจในการทาการตลาด แต่ต้องมุ่งเน้นทางด้านวิธีการเขียนเนื้อหา วิธีการสร้างรูปภาพให้น่าสนใจ
จากข้อมูลที่กล่าวมา จึงสามารถสรุปประเภทของผู้ทรงอิทธิพลในปัจจุบันได้เป็นสองประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประเภท
แรก คือ ผู้ทรงอิทธิพลที่สามารถควบคุมได้ โดยที่แบรนด์หรือองค์กรสามารถออกแบบหรือควบคุมเนื้อหา (Content) ที่จะ
นาเสนอผ่านผู้ทรงอิทธิพลออกไปยังสื่อต่างๆ ได้ และประเภทที่สอง คือ ผู้ทรงอิทธิพลที่ไม่สามารถควบคุมได้ หมายถึงผู้ทรง
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อิทธิพลที่เป็นคนที่ค้นคว้า และมีประสบการณ์เรื่ องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าคนอื่นด้วยความสนใจของเขาเอง โดยที่แบรนด์หรือ
องค์กรไม่สามารถและไม่ควรไปชี้นาเนื้อหาในการนาเสนอให้กับพวกเขาได้ แต่ควรใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาคัดเลือก Influencer มาเป็นตัวแทนขององค์กรหรือแบรนด์ ท่ามกลางพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันคือกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) นักสื่อสารองค์กรยุคใหม่
ควรใส่ใจในกลุ่ม Generation Y ที่มีอยู่ถึงหนึ่งในสามของประชากรอาเซียน และถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในตลาด (ภาชีวี
เจริญสุข, 2555) ส่งผลต่อเกณฑ์ในการคัด เลือกผู้ทรงอิทธิพลที่จะมาเป็นตัวแทนขององค์กรหรือแบรนด์ จากข้อมูลจาก
Insight กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค Gen Y โดย Economic Intelligent Center (EIC – อีไอซี) ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจไทยพาณิชย์
(2014) ที่ระบุว่า กลุ่ม Generation Y หรือ Gen Y เป็นกลุ่มคน ที่เกิดในช่วงปี 1981-2000 ถือเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูงและ
เมื่อผนวกเข้ากับอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิตอลทา ให้พวกเขามีความต้องการและคาดหวังสูงกว่ากลุ่มที่เกิดก่อนหน้า ธุรกิจควร
เร่งให้ความสาคัญกับกลุ่ม Gen Y เนื่องจาก ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะยังคงมีขนาดใหญ่
กว่า เจเนอเรชั่นอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย โดยอีไอซีพบคุณลักษณะเด่น 5 ข้อของกลุ่ม Gen Y ไทย ที่ภาคธุรกิจควรให้
ความสาคัญ ได้แก่ มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี ชอบมีสังคม ตัดสินใจบนข้อมูล ช่างเลือก และมีความรู้ทางการเงิน ในด้าน
การสร้าง แบรนด์และการทาการตลาด ควรใช้สื่อช่องทางใหม่ๆ เช่น สื่อสังคม ออนไลน์อย่างจริงจังเพื่อเสริมสื่อช่องทางเดิม
และช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริโภคไม่ใช่มีเพียงแค่ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย เท่านั้น ที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับการตัดสินใจเลือกผู้ทรงอิทธิพล นักประชาสัมพันธ์ นัก
สื่อสารองค์กร และนักการตลาด ทีจ่ าเป็นต้องพิจารณาว่า การสื่อสารครั้งนั้นๆ ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับสารเพียงกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง หรือต้องการสื่อสารไปยังมวลชน หรือต้องการทั้งสองกลุ่ม เช่น ช่วงแรกของแคมเปญอาจเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลที่มี
อิทธิพลต่อประชาชนทั่วไปให้เกิดการรับรู้ หลังจากนั้นจึงเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลอีกคน เพื่อกระตุ้นให้การตัดสินใจซื้อในกลุ่มผู้รับ
สารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเรา (Wright, 2016)
นอกจากนั้น การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายและมีการบูรณาการเป็นอีกทางหนึ่งที่ทาให้การสื่อสารทรงประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การใช้ผู้ทรงอิทธิพลเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ผลเหมือนในอดีตที่ผ่านมา การทาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล จาเป็น
จะต้องใช้สื่อแบบดั้งเดิม (Traditional media) ร่วมด้วย โดยเว็บไซต์ Digital PR Thailand (2015) ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
จากการทา Digital PR ของเทสโก้ โลตัส ที่จัดกิจกรรม Live Fresh เมื่อกลางปี 2558 โดยเริ่มเปิดตัวโครงการจากการใช้ผู้ทรง
อิทธิพลหลายคนโพสต์ข้อความเพื่อสร้างกระแสผ่านสื่อออนไลน์ จากนั้น จึงจัดงานแถลงข่าว (Press Conference) ให้กับ
สื่อมวลชนดั้งเดิมเพื่อเปิดตัวโครงการ จึงเห็นได้ว่า โครงการนี้ เป็นการทาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated
Marketing Communication) โดยการใช้ กลยุทธ์การสื่อสารแบบผสมผสานทั้งการใช้ ผู้ทรงอิทธิพลเพื่อการทาการตลาด
ออนไลน์ และการใช้กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
นอกจากการเลือกผู้ทรงอิทธิพลโดยพิจารณาจากผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายแล้ว การพิจารณาจากเงื่อนไขหรือ
คุณลักษณะของผู้ทรงอิ ทธิพลเองก็ เป็นสิ่งที่ส าคัญ องค์ก รหรือแบรนด์ต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขขององค์กร เช่น การ
พิจารณาอัตราค่าจ้างผู้ทรงอิทธิพลให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ อาชีพเน็ตไอดอลซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล กลายเป็น
อาชีพที่ทารายได้สูง โดยจากการรายงานข่าวผ่านรายการเที่ยงวัน ทันเหตุการณ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 3
มิถุนายน 2559 ระบุว่า ราคาการโพสต์โปรโมทสินค้าของเน็ตไอดอลในปัจจุบัน หากโพสต์สินค้าอย่างเดียว มีอัตราค่าจ้างอยู่ที่
10,000 บาท ถือสินค้าโพสต์ภาพ มีอัตราค่าจ้างอยู่ที่ 20,000 บาท โพสต์คลิปวิดีโอ มีอัตราค่าจ้างอยู่ที่ 25,000 บาท ส่วน
อัตราค่าจ้างที่พิจารณาจากจานวนยอดผู้ติดตาม (Follower) นั้น หากมียอดผู้ติดตาม 100,000 รายขึ้นไป โพสต์ 1 ครั้ง ราคา
35,000 บาทขึ้นไป ยอดผู้ติดตาม 200,000 ขึ้นไป โพสต์ 1 ครั้ง ราคา 45,000 บาทขึ้นไป ยอดผู้ติดตาม 500,000 ขึ้นไป
โพสต์ 1 ครั้ง ราคา 50,000 บาทขึ้นไป และยอดผู้ติดตาม 1,000,000 ขึ้นไป โพสต์ 1 ครั้ง ราคา 80,000 บาทขึ้นไป จากข่าว
ดังกล่าว ทาให้เห็นว่า การใช้เน็ตไอดอลมาเป็นผู้สร้างอิทธิพลให้กับองค์กรหรือแบรนด์ก็จาเป็นต้องมีงบประมาณพอสมควร
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อย่า งไรก็ตาม การเพิ่ม จานวนของเน็ต ไอดอล ก็ท าให้ องค์ กรหรือ แบรนด์มี ตัวเลือ กที่ห ลากหลายขึ้ น
ธุรกิจเน็ตไอดอล เป็นธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามอง โดยปั้นเน็ตไอดอลจากโซเชียลมีเดีย บริษัท นัฟแนง (ประเทศไทย) จากัด ถือ
เป็นบริษัทแรกๆ ที่เริ่มทาธุรกิจนี้ ในรูปแบบของเอเจนซี (บริษัทตัวแทน) ที่จัดหางานให้กับเน็ตไอดอล โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นคือ
ต้องเป็นผู้ที่มียอดคนติดตามตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป และมีบุคลิกภาพ หน้าตาดี ต่อมาจึงมีบริษัท จับของร้อน จากัด ซึ่งเป็น
ดิจิทัลเอเจนซีที่ทาธุรกิจเน็ตไอดอลในรูปแบบของอะคาเดมี (Academy) ปั้นเน็ตไอดอล และหางานในการเป็น พรี เซนเตอร์
สินค้าให้ (GMlive, 2016) ถึงกระนั้น ก็ไม่ใช้ทุกคนจะสามารถเป็นเน็ตไอดอลได้ เว็บไซต์ GMlive (2016) ระบุว่า คนที่จะ
เป็นเน็ตไอดอลได้นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมในแวดวงของตนเอง ต้องไม่ใช่คนที่ดังในโลกออนไลน์จากเรื่อง
ฉาวๆ เช่ น เรื่ อ งเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย ง ทั้ ง ต่ อ ตนเองและครอบครั ว มี ลั ก ษณะที่ บ่ ง บอกถึ ง ความเป็ น ตั ว เองอย่ า งเด่ น ชั ด
นอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอก มีความสามารถพิเศษสอดคล้องกับสินค้า ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย มีศิลปะและความสามารถใน
การนาเสนอ เนื้อหาที่นาเสนอต้องไม่ขัดกับตัวตน เช่นเดียวกันกับที่ ฉกาจ ชลายุทธ์ หรือ Molek (2015) ได้ให้แง่คิดว่า การ
เลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลบางคนที่หิวกระหายในรายได้ ยอมทาทุกอย่างตามที่แบรนด์หรือนักการตลาดต้องการ ทาให้ ตัวตนของผู้
ทรงอิทธิพลนั้นถูกกลืนกินด้วยความโอนเอียงต่อแบรนด์สินค้า ส่งผลให้ผู้ทรงอิทธิพลคนนั้นหมดความน่าเชื่อถือ รวมถึงภูมิหลัง
ของผู้ทรงอิทธิพลก็เป็นสิ่งสาคัญ ประวัติหรือความเป็นมาในอดีตของผู้ทรงอิทธิพลเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องศึกษาก่อนตัดสินใจ
เลือกใช้ ไม่ใช่สนใจเพียงแค่ตัวเลขคนติดตาม ตัวเลขแฟนเพจ จานวนการเข้าถึง (reach) ของคนที่ติดตาม และการมีส่วนร่วม
(engagement) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของ Influencer คนนั้น เพราะอาจนาพาให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์แย่ลงได้ (ฉกาจ ชลายุทธ,
2016) นอกจากนั้น การโปรโมทสินค้าที่หลากหลายเกินไป ยังทาให้ผู้บริโภคไม่เชื่อในสิ่งที่นาเสนอ ว่าผู้ทรงอิทธิพลคนนั้นใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจริงๆ ควรต้องเลือกผู้ทรงอิทธิพลที่มีความเข้าใจในตัวสินค้าและแบรนด์ ทาให้การเล่าหรือบอกต่อดู
น่าเชื่อถือ หลักเกณฑ์ในการเลือกผูท้ รงอิทธิพลจะวิเคราะห์ถึงลักษณะการใช้ชีวิต (lifestyle) และภาพลักษณ์ของผู้ทรงอิทธิพล
ให้สอดคล้องกับสินค้า (เจือจันทน์ มูลขา บัณฑิตา สุดมี รติมา ศรีสมวงศ์ และพัลลภา ปีติสันต์, 2012) ส่วน Patterson et al.
(2007) กล่าวว่า การจะกลายเป็นผู้นาทางความคิดของกลุ่มไปได้ นานๆ จาเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้ ประการแรก คนอื่นมักมอง
ผู้นาทางความคิดของกลุ่มว่าเป็นคนมีความรอบรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประการที่สอง คนอื่นมักมองผู้นาทางความคิดว่าเป็นคนที่
ไว้วางใจได้ นอกจากนั้น ผู้นาทางความคิดของกลุ่มยังต้องเต็มใจมีเวลาให้คนอื่นด้วย ต้องมีป ฏิสัมพันธ์กับคนที่นับถือตัวเขาอยู่
เสมอๆ โดยพูดคุยอย่างเปิดเผยและมีเหตุผล เช่นเดียวกับความคิดเห็นของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ระบุว่า ลักษณะของผู้
ทรงอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกระแสบอกต่อในกลุ่มผู้บริโภค มีองค์ประกอบดังนี้ กล่าวคือ ควรมีความเชี่ยวชาญใน
ด้านใดก็ตามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค นอกจากนั้น ควรเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ได้ โดยควรมีข้อมูลมาก
พอที่จะสามารถอธิบายข้อมูลให้ผู้ บริโภครู้จั กตราสินค้ า ดังนั้น ผู้ ทรงอิทธิพ ลในลักษณะนี้ จึงควรมีประสบการณ์การใช้
ผลิตภัณฑ์ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ทรงอิทธิพลควรเปิดโอกาสให้ผบู้ ริโภคเปรียบเทียบความคิดของผู้บริโภคเอง โดยผู้ทรงอิทธิพลไม่
ควรยืนยันความคิดของตนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ควรสร้างเรื่องราวให้ผู้บริโภคค่อยๆ คล้อยตามจนเชื่อใจผู้ทรงอิทธิพล ที่สาคัญ
ที่สุดคือ ผู้ทรงอิทธิพลควรเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีอานาจชักจูงใจผู้บริโภคให้คล้อยตามในด้านทัศนคติและพฤติกรรม
บทบาทของผู้ทรงอิทธิพลที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปก็เป็นสิ่งสาคัญ ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง (2558)
ระบุไว้ว่า ในการตัดสินใจเลือกใช้ ผู้ทรงอิทธิพลโดยต้องพิจารณาดูที่ “ช่วงเวลา” ของแคมเปญ ว่าอยู่ในช่วงไหนของการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือการเลือกใช้บริการ สอดคล้องกับที่ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) ระบุว่า การใช้ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อ
ออนไลน์มักใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง หรือกลุ่มสินค้านวัตกรรม ซึ่งเป็นกลุ่ม สินค้าที่ผู้บริโภคต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูล
ค่อนข้างมากก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยผู้บริโภคจะค้นหาข้อ มูลจากผู้ทรงอิทธิพ ล และนาคาแนะนาของผู้ทรงอิทธิพลมา
ประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีประโยชน์สาหรับแบรนด์ในการสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้กับ
ผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ โดยแบรนด์ส่วนใหญ่มักเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลในช่วงของการแนะนาสินค้า (Introduction) ในวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้และเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น สิ่งที่ควรทา
คือ เลือกผู้ทรงอิทธิพลที่ตรงกับความต้องการของแบรนด์ ตรงกับภาพลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการและมีความน่าเชื่อถือในการทา
การตลาด ตัวอย่างเช่น Nanji (2015) เขียนไว้ในเว็บไซต์การตลาดชื่อดังอย่าง Marketingprof เกี่ยวกับการที่ Grouphigh ซึ่ง
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เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ชั้นนา ได้ทาการสารวจความคิดเห็นของบล็อกเกอร์ 4,000 คน
ที่มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ และ เอเจนซี่ต่างๆ เป็นประจา โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของพวกเขากับนักการตลาด-แบรนด์ สาหรับคาถามเกี่ยวกับเกณฑ์ของการเลือกบล็อกเกอร์มาร่วมงานนั้น 87%
ของบล็อกเกอร์บอกว่า นักการตลาดจะดูที่รูปแบบการใช้ Social Media และไลฟ์สไตล์ในการแสดงออก รวมถึง Social Data
รองลงมา 75% บอกว่า จะดูจาก Traffic Data และกลุ่มเป้าหมาย ตามลาดับ ตามภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 เกณฑ์การเลือก Blogger มาร่วมงาน
ที่มา : Grouphigh (อ้างถึงในเว็บไซต์ Marketingprofs)
จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลมาเป็นตัวแทน สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กร แบรนด์ หรือสินค้า
และบริการได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ด้วยสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผูบ้ ริโภค หรือการ
เปลี่ยนแปลงของคนที่ต้องการจะกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลเองก็ตาม ทาให้การคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่นัก
ประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร และนักการตลาดต้องวางแผนอย่างถี่ถ้วน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ
บทสรุป
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้
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ปัจจัยจากตัวผู้ทรง
อิทธิพล
(Internal Factors)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้ผู้ทรง
อิทธิพล

ปัจจัยที่เกิดจาก
ปัจจัยอื่นๆ
ภายนอก (External
Factors)

• มีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์
• มีชื่อเสียง ประวัติดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสีย
• อัตราค่าจ้าง
• มีอิทธิพล และมีปฏิสัมพันธ์ ต่อสังคมในแวดวงของ
ตนเอง
• รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่สอดคล้องกับองค์กร
แบรนด์
• ภาพลักษณ์ที่สอดคล้ององค์กร แบรนด์ หรือสินค้าและ
บริการ
• มีรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น
• ประวัติความเป็นมาในอดีต
• รูปแบบการใช้ Social Media
• ตัวเลขคนติดตาม (follower) ตัวเลขแฟนเพจ จานวน
การเข้าถึง (reach) ของคนติดตาม การมีส่วนร่วม
(engagement)
• มีศิลปะและความสามารถในการนาเสนอ มีทักษะใน
การโน้มน้าวใจ
• ไม่เป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการที่หลากหลายเกินไป
• พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป / ลักษณะของกลุ่ม
ผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน คือกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย
• งบประมาณ
• การเพิ่มจานวนของเน็ตไอดอล และการเพิ่มจานวนของ
ธุรกิจเน็ตไอดอล ทั้งในรูปแบบของเอเจนซี (Agency)
และอะคาเดมี (Academy)
• ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมหรือการทาแคมเปญ
(Campaign)

ภาพที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพล
อภิปรายอย่างละเอียดได้ว่า การจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพได้ ไม่ใช่แค่การมีชื่อเสียง หรือมีรูปลักษณ์ที่ดูดี
สวยงาม แต่จะต้องมีปัจจัยประกอบอีกหลายอย่างที่ทาให้นักสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ และนักการตลาดนามาพิจารณา
ประกอบการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลให้เป็นตัวแทนขององค์กร แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า จึงสามารถสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลได้โดยแบ่งเป็นสองด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากตัวผู้ทรงอิทธิพลเอง (Internal Factors) คือ การที่
เลือกผู้ทรงอิทธิพลมีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังต้องมีชื่อเสียง มีประวัติที่ดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง และครอบครัว
รวมถึงคนสนิท มีอัตราค่าจ้างอยู่ภายในงบประมาณที่องค์กรตั้งไว้ นอกจากนั้น ควรเป็นผู้ที่ มีอิทธิพล และมีปฏิสัมพันธ์ ต่อ
สังคมในแวดวงของตนเอง มีรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่สอดคล้องกับองค์กร แบรนด์ หรือสินค้าและบริการ ไม่ขัดต่อ
เนื้อหาที่แบรนด์หรือองค์กรต้องการนาเสนอ รวมไปถึงการมีภาพลักษณ์ที่สอดคล้ององค์กร แบรนด์ หรือสินค้าและบริการ /
การสะท้อนความเป็นตัวตนหรือการเป็นตัวแทนขององค์กร แบรนด์ หรือสินค้าและบริการ มีรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น
อาจจะไม่จาเป็นต้องหน้าตาดี แต่ต้องมีเอกลักษณ์ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ มีรูปแบบการใช้ Social Media ที่เอื้อและ
สอดคล้องต่อองค์กร แบรนด์ หรือสินค้าและบริการ พิจารณาจากตัวเลขคนติดตาม (follower) ตัวเลขแฟนเพจ จานวนการ
เข้าถึง (reach) ของคนติดตาม และการมีส่วนร่วม (engagement) ควรเป็นผู้ที่มีศิลปะและความสามารถในการนาเสนอ มี
ทักษะในการโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้คล้อยตามได้ทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรม ไม่เป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการที่
หลากหลายเกินไป เพราะจะทาให้ผู้บริโภคไม่เชื่อถือ และไม่สามารถจดจาแบรนด์หรือองค์กรได้
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ส่วนด้านที่สองคือ ปัจจัยที่เป็นปัจจัยอื่นๆ ภายนอก (External Factors) คือปัจจัยที่ตัวผู้ทรงอิทธิพลเองไม่สามารถ
ควบคุมได้ ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หรือลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน คือกลุ่ม เจเนอ
เรชั่น วาย (Generation Y) ที่มีลักษณะนิสัยชอบตัดสินใจโดยพึ่งพาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนสื่อออนไลน์ นอกจากนั้น
งบประมาณที่องค์กรมี ก็เป็นปัจจัยที่มีส่วนอย่างมากในการพิจารณาเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพล ส่วนการเพิ่มจานวนของเน็ตไอดอล
หนึ่งในกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล และการเพิ่มจานวนของธุรกิจเน็ตไอดอล ทั้งในรูปแบบของเอเจนซี (Agency) และอะคาเดมี
(Academy) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง รวมถึง ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมหรือการทาแคมเปญ (Campaign) มีส่วนในการพิจารณา
ว่า ควรเลือกใครเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือองค์กรในการทาแคมเปญแต่ละช่วงที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
จากบทสรุปที่กล่าวมา ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากองค์กรหรือแบรนด์ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เพื่อช่วย
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงอิทธิ พลที่จะมาเป็นตัวแทนที่ทรงพลังให้กับองค์กรหรือแบรนด์ได้ ก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการ
สื่อสารอย่างชาญฉลาดและช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรและแบรนด์ด้วย ทั้งนี้นักสื่อสารองค์กรและนักประชาสัมพันธ์
ต้องระลึกเสมอว่า การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรและแบรนด์เป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งก็คือการ
ที่จะทาให้องค์กรดาเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากกว่าการเพิ่มยอดขาย
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การจากัดเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้หลักนิติธรรม
The Limitation of Freedom in Public Assembly under the Rule of Law
กานต์กิตติ อินทรวิเชียร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ ง ใช้ วิธี การวิ จั ย เอกสาร (Documentary
Research) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา (Logical Analysis)
จากเอกสารทางกฎหมาย ตารา วารสาร บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต บทบัญญัติของกฎหมายตลอดจน
คาพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาประวัติ พัฒนาการ และขอบเขตและเจตนารมณ์ใน
การบัญญัติหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักการที่ไม่สอดคล้องกับระบบประมวลกฎหมายของไทยไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อศึกษาความ
สอดคล้ องของพระราชบั ญ ญัติ การชุ มนุ มสาธารณะ พ.ศ. 2558 กั บหลั กนิ ติ ธรรม และเพื่อศึ กษาเปรี ยบเทีย บกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจากัดเสรีภาพในการชุมนุม ระหว่างไทยกับ ต่างประเทศ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หลักนิติธรรมนั้นได้ถูกนามา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นครั้งแรก โดยคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าหลักนิติธรรม
และหลักนิติรัฐต่างก็เป็นหลักเพื่อใช้จากัดอานาจรัฐเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากหลักนิติธรรมเป็นคาที่คุ้นเคยมากกว่านิติรัฐจึง
เลือกใช้คาว่านิติธรรมแทนหลักนิติรัฐที่มีความสอดคล้องกับระบบกฎหมายของไทย เหตุผลดังกล่าวจึงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานทาง
วิชาการที่ถูกต้อง เนื่องจากแท้จริงแล้วหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐนั้นมีรายละเอียดและสาระสาคัญที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
ยังปรากฏหลักการสาคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบของหลักนิติรัฐที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งรัฐธรรมนูญของไทยอีกด้วย จากการ
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ประกอบกับรายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่าหลักนิติ
ธรรมตามระบบกฎหมายไทยประกอบไปด้วยหลักการอย่างน้อย 8 ประการ เมื่อนาขอบเขตของหลักนิติธรรมที่ได้ ข้างต้นมา
วิเคราะห์กับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 พบว่าบทบัญญัติมาตรา 21 ประกอบมาตรา 22 บัญญัติให้ศาล
แพ่งหรือศาลจังหวัดเป็นผู้มีอานาจในการออกคาสั่งให้ยกเลิกการชุมนุ มได้แทนที่จะใช้ระบบกฎหมายปกครองในการควบคุม
และตรวจสอบ การนาเอาศาลยุติธรรมซึ่งมิได้มีเขตอานาจในทางคดีปกครองให้เข้ามาใช้อานาจเพื่อออกคาสั่งห้ามการชุมนุม
อันเป็นลักษณะการกระทาทางบริหารนั้น ย่อมขัดต่อหลักการแบ่งแยกอานาจ กล่าวคือ เป็นการให้อานาจตุลาการก้าวล่วงเข้า
มาใช้อานาจในฝั่งบริหารซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรม นอกจากนี้ในมาตรา 7 ซึ่งได้กาหนดให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจใน
การใช้ดุลพินิจในจากัดเสรีภาพการชุมนุมของประชาชนที่มีกว้างจนเกินสมควร โดยหากฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจไปในทางมิชอบ
แล้วประชาชนจะไม่สามารถมีการชุมนุมเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลหรือรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้
อาจกล่าวได้ว่าสาระสาคัญแห่งเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนนั้นถูกลิดรอนลงไป โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการจากัดเสรีภาพในการชุมนุมของต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ แล้วพบว่าในกรณีของประเทศ
เยอรมันซึ่งมีระบบกฎหมายแบบเดียวกับประเทศไทย ผู้ชุมนุมไม่จาเป็นต้องแจ้งเพื่อขออนุญาตในการชุมนุมก่อนแต่อย่างใด
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมต่อเมื่อการชุมนุมเป็นไปอย่างไม่สงบ ซึ่งคาสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการชุมนุมนั้นถือเป็นคาสั่งทางปกครองที่
สามารถอุทธรณ์ได้ตามหลักกฎหมายปกครอง ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ และสิงคโปร์จะต้องมีการขออนุญาตและเขตอานาจ
ศาลเป็ นของศาลยุ ติ ธรรมเนื่ องจากไม่ มีร ะบบศาลปกครอง สารนิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ จึง เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเพื่อให้เกิดดุลยภาพ
ระหว่างเสรีภาพของประชาชนกับการจากัดเสรีภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป
คาสาคัญ:พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, เสรีภาพในการชุมนุม, หลักนิติธรรม
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Abstract
This research is a Qualitative research that employs the method of Documentary research by
using logical analyzing the information gathered from legal documents, journals, academic articles,
newspaper, online media, legislation and related court judgment with the following objectives. To study
the history, development concept and theory of legislation which is not conform with Thailand's law. To
study the conformity of Public Assembly Act of 2015 with the rule of law and to compare the laws
associated with the relation between freedom in public assembly in foreign countries. The research found
that the rule of law is first conformed in Thai law in 2015, the draft constitution consider the rule of law is
more familiarize than legal state so they using the word rule of law instead which is more related to Thai
law. This reason is not based on academic because there are a lot of differences. By analyzing the
constitutions and the report of the draft constitution meeting, the rule of law is consist at least
8 principles. When analyze the limitation of rule of law with the conformity of Public Assembly Act of
2015, found that section 21 in association with section 22 instead of using Administrative Law to control
and investigate the issues is another problem. Permitting the Court of Justice that does not have the
power to address administrative affairs to rightfully adjourn the public assembly conflicts the separation
of power. This implies that allowing the judiciary to step across their boundaries to have the same power
of judgment with the administrators is a conflict of the rule of law. Moreover, section 7 states that the
commissioner General of the Royal Thai Police shall, after having considered the numbers of participant
and related circumstances, have the power to limit the freedom of public assembly. However, if the
power was misused and the citizens are not able to conduct public assembly to demand and negotiate
with the government or National Assembly for practical results then it can be said that the essence of
individual freedom has been deprived. When compare with foreign countries law about freedom in public
assembly such as Germany, South Korea and Singapore, found out that in Germany, which has the same
law as Thailand, the protestors do not need to ask for permission to assembly. The authorities have rights
to control over the assembly if it is not peacefully. Therefore, this thesis is focuses on recommending the
solutions to improve the Public Assembly Act of 2015 so that they are accurate and distinct as well as
conforming to the rule of law to balance the freedom of public assembly and the limitation of freedom
for public benefits.
Keywords: Public Assembly Act of 2015, B.E. 2535, Freedom assembly, Rule of law
บทนา
เสรีภาพในการชุมนุม จัดเป็นเสรีภาพอันสาคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย เนื่องจากบุคคลจะต้อง
พบปะเพื่ อสนทนา แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็นทางการเมื อง เศรษฐกิ จ และสัง คม จึ ง จะสามารถใช้สิ ท ธิ เลื อกตั้ง ได้ ถูกต้ อง
(Dennis C. Mueller, 2000) เสรีภาพในการชุมนุมจึงมีความสาคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่เป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย ได้มีโอกาสเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง การประกาศเรื่องราวการร้องทุกข์ต่างๆ หรือหารือกันในเรื่องกิจการสาธารณะ ตลอดจนการชุมนุมเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การเมืองและสังคมอื่นๆ อีกด้วย (มานะชัย แก้วพงษ์ษา, 2553)
กฎหมายระหว่ างประเทศหลายฉบั บซึ่ งไทยเป็ นภาคี ไ ด้ใ ห้ การรับ รองเสรี ภาพในการชุมนุมเอาไว้ เช่ น ในกติ กา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ข้อ 21 ซึ่งได้สร้างหลักเกณฑ์ที่กฎหมายภายในจะต้อง
ให้ความเคารพ กล่าวคือ รัฐจะห้ามมิให้มีการชุมนุมไม่ได้ แต่สามารถจากัดการใช้สิทธินี้ได้ด้วยเหตุบางประการ ซึ่งจะสามารถ
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จากัดเสรีภาพเช่นว่านั้นได้ก็แต่โดยอานาจของกฎหมาย เพียงเท่าที่จาเป็น และเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่นเท่านั้น (กุลพล พลวัน, 2557)
อนึ่ง ไทยได้รับรองเสรีภาพในการชุมนุมเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรื่อยมา ซึ่งในอดีตเสรีภาพในการ
ชุมนุมนั้นเพียงแต่ได้มีการรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญให้มีขึ้นและสามารถจากัดได้โดยกฎหมายเท่านั้น หากแต่มิได้มีกฎหมาย
เฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการควบคุมการชุมนุมสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมเช่นที่นานาอารยประเทศมี การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การชุ มนุ มของไทยในอดี ตจึ ง เป็นเพีย งการปรับ ใช้ กฎหมายที่มีค วามเกี่ย วข้ องในสถานการณ์ ข องการชุ มนุมนั้ นๆ
(จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, 2558) เช่น การกีดความการจราจร ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายการจราจรทางบก เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในไทย
แม้ว่าปัจจุบันไทยจะมีกฎหมายที่นามาใช้บังคับกับการชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะแล้ว แต่มิได้หมายความว่ารัฐ
จะใช้อานาจตามกฎหมายนั้นได้อย่างไร้ขอบเขต ทั้งนี้ นอกจากรัฐจะต้องใช้อานาจเพียงเท่าที่กฎหมายดังกล่าวกาหนดแล้ว ยัง
จะต้องคานึงถึงการใช้อานาจที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายรวมไปถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่แฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญ (Mary T.
Clark, 1973) กล่าวโดยเฉพาะคือ “หลักนิติธรรม” อีกด้วย ผูว้ ิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทาการศึกษาเพื่อทาการตรวจสอบความ
สอดคล้องของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 กับหลักนิติธรรมว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด โดยใช้
กระบวนการวิ จัยเชิง คุณภาพในการเก็บข้อมูลจากเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ไปตลอดจนถึง คาพิพากษาของศาลที่ มีความ
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์เชิงตรรกะวิทยาภายใต้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ, การ
คุ้มครองสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ , หลั กการจากั ด เสรี ภ าพตามกฎหมาย, และหลักนิ ติ รัฐ นิ ติ ธรรม แล้ วจึง นามา
เปรียบเทียบกับการจากัดเสรีภาพในการชุมนุมตามกฎหมายของต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาประวั ติ พัฒ นาการ และขอบเขตและเจตนารมณ์ ใ นการบั ญญั ติ ห ลักนิ ติ ธรรมซึ่ง เป็ นหลั กการที่ ไ ม่
สอดคล้องกับระบบประมวลกฎหมายของไทยไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 กับหลักนิติธรรม
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจากัดเสรีภาพในการชุมนุม ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ ง ใช้ วิธี การวิ จั ย เอกสาร (Documentary
Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา (Logical Analysis) จาก
เอกสารทางกฎหมาย ตารา วารสาร บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ร่างรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช... พระราชบั ญญั ติการชุ มนุ มสาธารณะ พ.ศ.2558
ตลอดจนคาวินิจฉัยหรือคาพิพากษาของศาลในประเด็นที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ
ผลการวิจัย
1. หลักนิติธรรมเป็นหลักการจากัดอานาจรัฐซึ่งใช้ในระบบกฎหมายจารีตประเพณีโดยมีองค์ประกอบพื้นฐานเพียง 3
ประการ ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปโดยชอบธรรม ความเสมอภาคเบื้องหน้าของกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญของไทยในอดีตที่ผ่านมา พบว่าแม้ประเทศไทยจะไม่เคย
บัญ ญัติ ถึ งหลักนิ ติรั ฐอั นเป็ นหลั กการที่ สอดคล้ องกับ ระบบประมวลกฎหมายก็ต าม แต่ ในรั ฐธรรมนูญ ทุกฉบับ ก็ไ ด้ บัญ ญั ติ
หลักการพื้นฐานตามแนวทางของหลักนิติรัฐซึ่งมีหลักการและรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าหลักนิติธรรมมาโดยตลอด ต่อมาจึง
ได้มกี ารบัญญัติหลักนิติธรรมเอาไว้ในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยให้เหตุผลว่าหลัก
นิติรัฐและหลักนิติธรรมนั้นเป็นเรื่องเดียวกันแม้จะแตกต่างก็ไม่ใช่สาระสาคัญ และคาว่านิติธรรมเป็นคาที่ประชาชนไทยคุ้นเคย
มากกว่าคาว่านิติรัฐ การบัญญัติหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงไม่ได้มีเหตุผลทางวิชาการรองรับและยัง
ไม่ได้มีการคานึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหลักการทางกฎหมายนั้นย่อมสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้า
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

กับบริ บทของแต่ล ะสังคมได้เ สมอ ดังนั้ น ผู้วิจัยจึง ได้กาหนดขอบเขตของหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทย ซึ่ งจะใช้เป็ น
ตัวชี้วัดความชอบด้วยหลักนิติธรรมประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 8 ประการ ดังต่อไปนี้
1) หลักการแบ่งแยกอานาจอธิปไตย
2) หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
3) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
4) หลักการจากัดสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายและเท่าที่จาเป็น
5) หลักกฎหมายต้องมีความมั่นคงและบังคับใช้เป็นการทั่วไป
6) หลักการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
7) หลักประกันความเป็นอิสระของอานาจตุลาการ
8) หลักการห้ามฝ่ายปกครองใช้อานาจตามอาเภอใจ
2. เมื่อนาพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาพิจารณาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ หลักนิติธรรมซึ่ง
ได้มาจากผลการวิจัยข้อ 1 พบว่าการบัญญัติให้ศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดเป็นผู้มีอานาจในการออกคาสั่งให้ยกเลิกการชุมนุมได้
ตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 22 ทาให้บทบัญญัติดังกล่าวขัดต่อหลักการแยกอานาจอธิปไตย เนื่องจากเป็นการนาเอาศาล
ยุติธรรมซึ่งควรจะเป็นอิ สระจากการเมืองมาใช้อานาจในการพิจารณาคดี การสั่ง ห้ าม หรือการโต้ แย้งค าสั่งห้ ามชุมนุมทาง
การเมือง ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วกรณีดังกล่า วถือเป็นคดีปกครองอันควรจะอยู่ภายใต้เขตอานาจของศาลปกครอง บทบัญญัติ
มาตรา 21 และมาตรา 22 จึงขัดต่อหลักการแยกอานาจอธิปไตย ซึ่งเป็นองค์ประกอบอันสาคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม
ดังนั้น บทบัญญัติดังที่ได้กล่าวมาย่อมขัดต่อหลักนิติธรรมด้วย
นอกจากนี้ ในมาตรา 7 ของพระราชบัญ ญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่ง กาหนดให้ ผู้บั ญชาการต ารวจ
แห่งชาติมีอานาจในการจากัดเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน โดยอาจห้ามมิให้มีการชุมนุมในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบ
พื้นที่ของอาคารรัฐสภา ทาเนียบรัฐบาล หรือที่ทาการศาลได้ โดยอาศัยเหตุ คือ เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เป็นบทบัญญัติที่ให้อานาจแก่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่กว้างขวางเกินสมควร เนื่องจาก กฎหมาย
ได้กาหนดขอบเขตแห่งการใช้ ดุลพินิจไว้ เพียงว่า “ให้คานึงถึ งจานวนของผู้เ ข้าร่ วมชุมนุมและพฤติการณ์ในการชุมนุมด้วย”
เงื่อนไขตามบทบั ญญัติ ดังกล่ าวไม่ อาจถือว่าเป็นขอบเขตในการใช้ดุลพิ นิจในการจากัด เสรี ภาพได้เลย เพราะท้ ายที่สุ ดแล้ ว
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติยังคงเป็นบุคคลเดียวที่จะใช้ดุลพินิจว่าจานวนของผู้ชุมุนมหรือพฤติการณ์อย่างใดที่ควรจะสั่งห้าม
หรืออนุญาตให้มีการชุมนุมได้ อาจนามาซึ่งปัญ หาการเลือกปฏิบัติระหว่างกลุ่ มผู้ชุมนุมได้ในอนาคต เมื่อพิจารณาในแง่ของ
สาระส าคั ญแห่ งการใช้เ สรี ภาพในการชุ มนุ ม เช่น ในการที่ เกษตรกรมีข้ อเรียกร้องต่ อรัฐ บาลเกี่ย วกับ นโยบายผลิต ผลทาง
การเกษตร ก็ไม่สามารถชุมนุมในบริเวณใกล้ทาเนียบรัฐบาลเพื่อต่อรองหรือกดดันรัฐบาลได้ อีกทั้งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
นั้นมีอานาจในการใช้ดุลพินิจสั่งห้ามการชุมนุมในบริเวณใกล้กับอาคารรัฐสภา ทาเนียบรัฐบาล และศาลอย่างกว้างขวางโดยมี
ข้อพิ จารณาอย่างกว้ างๆ ดั งที่ไ ด้กล่ าวมาจึ งอาจเป็นเครื่องมื อในการใช้อานาจเพื่อการจากั ดเสรีภ าพทางการเมืองที่ส าคั ญ
เนื่องจากสาระสาคัญของการชุมนุม คือ การเรียกร้องและกดดันทางการเมืองนั้นได้ถูกจากัดลงโดยสิ้นเชิง
3. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกลไกในการมีคาสั่งห้าม ยกเลิก หรือสลายการชุมนุมตามมาตรา 21 และมาตรา 22 กับ
ระบบในการจากัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของเยอรมันพบว่ามีความแตกต่างกันมาก กล่าวคือ ในการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
ตามกฎหมายเยอรมันประชาชนไม่จาต้องแจ้งหรือขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแต่อย่างใด แต่เจ้าหน้าที่จะใช้อานาจใน
การระงับเหตุก็ต่อเมื่อเกิ ดความไม่สงบขึ้นในการชุมนุม ซึ่งคาสั่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการควบคุมการชุมนุมจะถือเป็นคาสั่งทาง
ปกครองที่สามารถอุทธรณ์ท างปกครองได้ และหากยัง ไม่พอใจต่อค าวินิจฉัยอุทธรณ์เช่นว่านั้นก็ ชอบที่จะเสนอเรื่องต่อศาล
ปกครองเพื่อพิจารณาความชอบของคาสั่งเช่นว่านั้นได้ (นรินทร์ อิธิสาร, 2558) เนื่องจากในการบังคับใช้กฎหมายนั้นย่อมเป็น
อานาจของฝ่ายบริหารที่จะต้องบังคับการให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ในการตรวจสอบการใช้อานาจ
ของฝ่ายบริหารจึงต้องเป็นอานาจของศาลปกครองที่มีเขตอานาจเฉพาะในการตรวจสอบอานาจของฝ่ายบริ หาร
ส่วนในประเทศเกาหลีใต้นั้นการชุมนุมจะต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่ที่จะมีการชุมนุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
48 ชั่วโมง ซึ่งกฎหมายได้กาหนดให้เป็นเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมที่เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องอนุญาต เว้นแต่ในการ
ชุมนุมนั้นมีเหตุอันควรห้ามชุมนุม เช่น การชุมนุมจะจัดในบริเวณที่กฎหมายกาหนดห้ามไม่ให้มีการชุมนุม เป็นต้น ส่วนคาสั่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมนั้นผู้ชุมนุมสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอานาจออกคาสั่งนั้น
ขึ้นไป โดยเขตอานาจของศาลในการพิจารณาคดี เกี่ยวกั บการชุ ม นุมนี้เ ป็นของศาลยุติ ธรรม (จันทจิ รา เอี่ ยมมยุร า, 2558)
เนื่องจากในเกาหลีใต้ไม่มีระบบศาลปกครอง ดังนั้นคดีทั้งปวงจึงอยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรม
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ประเทศสิ ง คโปร์ มีกฎหมายที่ ใ ช้ จากั ด เสรี ภ าพในการชุ มนุ มที่ ค่ อนข้ างเข้ มงวดและมี การให้ อานาจดุ ล พิ นิจแก่
ผู้บัญชาการตารวจท้องที่ในการสั่งห้ามการชุมนุมค่อนข้างกว้างขวาง เช่น หากมีเหตุอันอาจสงสัยว่าจะเกิดความไม่สงบ หรือ
การกี ดขวางการจราจร ผู้บั ญชาการต ารวจอาจสั่ง ห้ามมิ ให้มีการชุมนุมได้ เป็นต้น ส่วนค าสั่ง ต่างๆ นั้ นสามารถอุทธรณ์ต่ อ
รัฐมนตรีซึ่งรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ได้ โดยศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับคาสั่งและกรณีทั้งปวงที่เกี่ยวกับ
การชุมนุมเป็นของศาลยุติธรรม (Public order Act of Singapore, 2009) เนื่องจากในสิงคโปร์ไม่มีระบบศาลปกครอง
เช่นเดียวกันกับเกาหลีใต้
สรุปและอภิปรายผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติ “หลักนิติธรรม” เอาไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเด่นชัด
เป็นครั้งแรก แม้ว่าในการบัญญัติหลักการดังกล่าวจะขาดซึ่งเหตุผลทางวิชาการรองรับ (นิติราษฎร์, 2557) ดังที่งานวิจัยชิ้นได้
เสนอไว้ แต่ ไม่ ไ ด้ห มายความว่ าไทยจะไม่ ส ามารถสร้างหลักนิ ติธรรมที่ เป็ นอัต ลั กษณ์ และมี ความสอดคล้ องกั บบริ บทของ
สังคมไทยขึ้นมาใช้เองไม่ได้ (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2554) อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพึงจะต้องมีการ
ขยายความหรือให้คานิยามของหลักนิติธรรมที่แน่ชัด เพื่อมิให้เกิดข้อถกเถียงอันหาข้อยุติมิได้ดังที่ผ่านมา ดังที่ปรากฏในร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... มาตรา 217 ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการ
ยกร่าง ที่ได้พยายามให้คาจากัดความหลักนิติธรรมให้ชัดเจนขึ้น แม้ว่าต่อมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจะถูกลงมติไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญ แต่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ยังคงมีการบัญญัติถึงหลักนิติธรรมเอาไว้เช่นเดิม จึงสะท้อนให้เห็นได้ว่าไม่ว่า
อย่างไรหลักนิติธรรมจะยังคงเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่สาคัญซึ่งรัฐจะต้องให้การเคารพและปฏิบัติตามเคียงคู่ไปกับรัฐธรรมนูญ
ของไทยเสมอในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้เสนอหลักนิติธรรมที่สอดคล้องกับสังคมไทย 8 ประการขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการต่อยอดและพัฒนาหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทยให้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และสามารถยึดถือปฏิบัติได้จริงทั้ง
ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ และการยกขึ้นอ้างในทางกฎหมายได้อย่างแท้จริง
ในการตราพระราชบัญญัติในประเทศไทยนั้นนอกจากจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วยังจะต้องไม่ขัดหรือ
แย้งต่อหลักนิติธรรมด้วยจึงจะถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความเป็นธรรม (กาชัย จงจักรพันธ์ , 2556) เมื่อพิจารณาบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ว่ายังคงมีบทบัญญัติบางมาตราที่สมควรจะต้องพิจารณาศึกษาและ
แก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่บางประการ กล่าวคือ ภายใต้หลักการแบ่งแยกอานาจและหลักความเป็นอิสระของตุลาการ
นั้นศาลยุ ติธรรมในระบบศาลคู่ไม่ สมควรจะใช้อานาจก้าวล่วงเข้ าไปในแดนแห่ง อานาจของฝ่ายบริห ารและฝ่ ายนิติบั ญญั ติ
เนื่องจากในระบบศาลคู่นั้นมีศาลซึ่งมีเขตอานาจเฉพาะในการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจทั้งสองไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ได้แก่ ศาล
ปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ การบัญญัติให้ศาลแพ่งก้าวล่วงเข้ามาใช้อานาจตรวจสอบทางการเมืองจึงเป็นการนาเอาเหตุผล
ในทางการเมือง ความเชื่อถือที่มีต่อศาลยุติธรรม หรือเหตุผลประการอื่นใดมาใช้ในการบัญญัติกฎหมาย โดยมิได้คานึงถึงความ
ถูกต้องตามหลักวิชากฎหมาย ตลอดจนความเชี่ย วชาญของตุลาการที่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี ซึ่งจากการศึกษาพบว่ า
ประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่นั้นให้อานาจในการพิจารณาคดีในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ในเขตอานาจของศาลรัฐปกครอง เว้นแต่กลุ่ม
ประเทศที่ใช้ระบบศาลเดี่ยวหรือไม่มีศาลปกครอง ได้แก่ เกาหลีใต้และสิงคโปร์ ซึ่งทุกคดีจะต้องอยู่ภายใต้เขตอานาจของศาล
ยุติธรรมทั้งสิ้น การบัญญัติหลักการดังกล่าวนี้ในมาตรา 21 และมาตรา 22 ย่อมขัดต่อหลักการแยกอานาจอธิปไตยและย่อมขัด
ต่อหลักนิติธรรมตามระบบกฎหมายไทยด้วย
นอกจากนี้ อานาจของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตามมาตรา 7 อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งอาจเปิดโอกาส
ให้เกิดการลิดรอนเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร การเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจใจการจากัดเสรีภาพในการชุมนุม
ของประชาชนอย่างกว้างขวางโดยที่กฎหมายมิได้กาหนดแนวทางในการตรวจสอบดุลพินิจดังกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ
อาจนาไปสู่การใช้อานาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในทางที่เป็นการจากัดเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร อันจะทา
ให้บทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือในการใช้อานาจที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและกระทบกระเทือนถึงสาระสาคัญแห่งเสรีภาพใน
การชุมนุมได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาหรือพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 ในส่วนที่ให้อานาจ
แก่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเพื่อออกคาสั่งห้ามการชุมนุม ให้มีขอบเขตของดุลพินิจที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ทั้งของประชาชนและฝ่ายปกครอง อีกทั้งยังเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในอนาคตด้วย
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2. ควรมี การศึ กษาหรื อพิ จารณาแก้ไ ขพระราชบัญ ญั ติการชุ มนุ มสาธารณะ มาตรา 21 และมาตรา 22 เพื่อให้
สอดคล้ องกั บ การแบ่ ง แยกอานาจ โดยการพิ จารณากลไกที่ ส อดคล้ องกั บ คดี ป กครอง และให้ ศ าลปกครองเป็ นศาลซึ่ ง มี
เขตอานาจในการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
3. ควรมีการศึกษาวิจัยกลไกในการควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการใช้อานาจเพื่อจากัดเสรีภาพในการ
ชุมนุ มของประชาชนอย่างมี ดุล ยภาพระหว่ างเสรี ภาพของปั จเจกบุ คคลกั บความปลอดภั ย และประโยชน์ ส าธารณะ โดย
พิจารณาจากกลไกทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่ฝ่ายบริ หารมีอานาจตราขึ้นได้ตามพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ดาเนินการสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความชี้แนะจากคณาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุ ณ ดร.สุ รพล ศรี วิทยา อาจารที่ ป รึกษาซึ่ง ได้ สละเวลาให้ค าปรึ กษา แนะนา และให้ ข อเสนอแนะตลอดจน
ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสาเร็จ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยรังสิตและคณาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิ ชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมรุ่นพี่ๆน้องๆและเพื่อนร่วมงานทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกาลังใจแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยาหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
FACTORS AFFECT TO THE CHANGING WAYS OF LIFE OF THE VILLAGERS IN
MAEKA SUB-DISTRICT AFTER THE SETTING OF THE UNIVERSITY OF PHAYAO
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา และ โดยกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยแบ่งเป็นเชิงคุณภาพ จานวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างในเชิงปริมาณ จานวน 379 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็น
ประชากรที่อาศัยอยู่ในตาบลแม่กาก่อนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชิ้นนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงและวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กาหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา และ
แบบสอบถามเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน คือ
การขยายตัวของประชากร การปรับตัวของชาวบ้าน และ ปัจจัยภายนอก คือ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาและสภาพทาง
เศรษฐกิจ กล่าวคือ ตั้งแต่มีมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ามาก่อตั้งส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กาเปลี่ยนไปทั้งลักษณะ
การสร้างบ้านเรือน การเพิ่มขึ้นของประชากร รูปแบบความสัมพันธ์ของชาวบ้าน การเข้าร่วมวัฒนธรรมประเพณี และจานวน
ของทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง ซึ่งจะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะหมู่บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ 2 และ 16 พื้นที่ติดมหาวิทยาลัย
พะเยา
คาสาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง, วิถีชีวิต, มหาวิทยาลัยพะเยา
Abstract
This research had 2 objectives 1) to study the ways of life of the villagers in Maeka sub-district,
Maung district, Phayao after the setting of the University of Phayao and 2) to study the factors of change
the ways of life. The sample population of research includes 20 qualitative population and 379
quantitative population both who have lived in Maeka sub-district before setting of the University of
Phayao. To find out what is the ways of life and the factors that affected the changes of the Maeka
villagers’ ways of life, this research used both the in-depth interview and the questionnaire to gain the
data.
This research found that the factors that affected the Maeka villagers’ ways of life include
internal factors which are the popular extension and the villagers’ adaptation, also the external factors,
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which are the setting of University of Phayao and economic environment. In the case of qualitative level,
In addition, this research found that after the setting of the University of Phayao, the Maeka villagers’ways
of life have changed in the patterns of housing,population growth, social relations, imported traditions
and cultures, and the reduce of natural resources, which are obviously in the case of 2 nd village and 16th
village where are closed to the University of Phayao.
Keywords: Factors of change, Ways of life, University of Phayao

บทนา
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2553 ก่อนหน้านั้น ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้จัดทาโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่จังหวัดพะเยาขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ให้ก่อตั้ง
เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ที่ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดย
ให้ใช้ชื่อว่า "วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และเริ่มเปิด
การเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2542 อย่างเป็นทางการเมื่อมหาวิทยาลัยสร้างเสร็จ
ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา"เพื่อเตรียมยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศใน
อนาคตต่อไปและในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553ตามลาดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยาโดยมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์และค่านิยมร่วมทั้งทางด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมี
ความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม เน้นการวิจัยเพื่อสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และเพื่อบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ดัง ปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ของตาบลแม่กา อาเภอเมือง จั งหวัดพะเยา ซึ่งจากการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยาทาให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วในตาบลแม่กา จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยพะเยา คือ หมู่บ้านแม่กาห้ วยเคียน หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 16ไม่ว่า ปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนิน
ชีวิตจากแบบเกษตรกรรมเข้าสู่วิถีแบบสังคมเมือง ความสัมพันธ์จากเดิมที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลไปมาหาสู่กันตลอด กลับ
กลายเป็นเริ่มเหินห่าง ช่วยเหลือกันบ้างเป็นครั้งคราว เพราะสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตามแต่อาชีพของแต่ละครอบครัวจาก
ทานา ทาไร่ มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกจ้างหอพักทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับจานวนของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นประเด็นสาคั ญของผู้วิจัยที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในตาบลแม่กาหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ละสังคมเกิด
จากปัจจัย 2 ประการคือ 1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายในสังคมที่เรียกว่าปัจจัยภายในสังคมหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสมาชิกหรือสิ่งแวดล้อมภายในสังคมนั้นเองเช่นการที่สงั คมมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเกิดการบุกรุกที่ดินและการทาลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็นต้น 2) การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายนอกสังคมที่เรียกว่าปัจจัยภายนอกสังคมทั้งนี้เนื่องจากการที่มีการติดต่อสัมพันธ์ กับสังคม
อื่นๆเช่นการที่สังคมไทยรับแบบแผนการปกครองระบอบประชาธิปไตยวิทยาการแพทย์สมัยใหม่และเทคโนโลยีจากสังคม
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ตะวันตกเป็นต้นนอกจากนี้สังคมไทยยังรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกอีกมากมายเช่นการแต่งกายดนตรีสถาปัตยกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาใช้ทาให้สังคมไทยแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมจะมีอัตราแตกต่างกันไป
เช่น ชุมชนเมืองย่อมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าชุมชนชนบท สังคมในภูมิภาคตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี มีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าสังคมในเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสาเหตุที่สาคัญคือ
ประการแรก สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสังคมที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งย่อมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้า
และการรับวัฒนธรรมจากสังคมอื่นได้ง่าย สังคมที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติย่อมมีโอกาสพัฒนาให้เจริญได้ง่าย เป็นต้น
ประการที่สอง โครงสร้างของประชากรในสังคม สังคมที่ประชารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมมีโอกาสสร้างสรรค์ความเจริญได้
ยากเพราะสังคมต้องมีภาระเลี้ยงดูประชากรในวัยเด็ก ในทางตรงกันข้าม สังคมที่มีประชากรน้อยจนเกินไปย่อมเกิดปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทาให้ไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น ประการที่สาม
พื้นฐานดั้งเดิมทางวัฒนธรรมทางสังคม ลักษณะและโครงสร้างทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมได้มากน้อยแตกต่างกันไป เช่น ชุมชนชนบทสมาชิกมีความผูกพันกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนอย่าง
เหนียวแน่น จะรับการเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่าชุมชนเมือง เป็นต้น ประการที่สี่ การติดต่อกับสังคมภายนอก สังคมที่ยอมรับ
การติดต่อกับสังคมอื่นๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่าสังคมที่สกัดกั้นการติดต่อของสมาชิกกับสังคมภายนอก ดังนั้น
สังคมประชาธิปไตยจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าสังคมคอมมิวนิสต์ เป็นต้น ประการที่ห้า สมาชิกสังคมเห็นความจาเป็นของ
การเปลี่ยนแปลงโดยสมาชิกรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดมีคุณค่าและให้ประโยชน์ต่อความต้องการของตนและสังคม เช่น ชาว
กรุงเทพฯต่างเห็นว่าจาเป็นต้องมีมาตรการป้องกันน้าท่วม ระบบการกาจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขนส่งที่รวดเร็วและ
ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้กรุงเทพฯจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็นดังกล่าวเร็วกว่าจังหวัดอื่น ๆ ของไทย ประการที่หก
ความสามารถของผู้ น า ผู้ น าที่ ส ามารถและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสมาชิ ก ย่ อ มเป็ น บ่ อ เกิ ด ของการเป ลี่ ย นแปลง เช่ น
พระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางก้าวหน้าและถดถอย ประการที่เจ็ด การสะสม
ความรู้และเทคนิควิทยาการของสังคม สังคมตะวันตกมีการสะสมความรู้และเทคนิควิทยาการมาอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ต่อเนื่องกันไปได้อย่างรวดเร็ว สังคมไทยวิทยาการทางการเกษตรปัจจุบันเจริญอย่างรวดเร็วเพราะมีการ
ค้นคว้ามาช้านานตรงกันข้ามกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาในสังคมไทยจึงมีอุปสรรคที่จะพัฒนาทั้งนี้เพราะการศึกษา
ไทยไม่เคยปลูกฝังเรื่องนี้มาก่อน (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. 2550) ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา ประกอบด้วย ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ 1) การขยายตัวของประชากร และ2) การปรับตัวของชาวบ้าน ส่ว นปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย
พะเยา และ2) สภาพทางเศรษฐกิจ
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ได้มีผู้ให้คานิยามเกี่ยวกับวิถีชีวิตไว้ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2559) ให้ความหมายของ วิถีชีวิตว่า หมายถึง ทางดาเนิน
ชีวิต เช่น วิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ นันทพร ศรีสุทธะ (2544) ได้ให้ความหมายว่า การแสดงพฤติกรรมต่างๆ เป็น
ประจาวันอย่างสม่าเสมอเป็นนิสัย ซึ่งจะสะท้อนทัศนคติ และวัฒนธรรมของบุคคล เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในเรื่องที่อยู่
อาศัย ลักษณะครอบครัว ขนบธรรมเนียมปรเพณี การดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความแตกต่าง
ของรายได้ การศึกษา อาชีพ ความเชื่อของบุคคล จะเป็น กาหนดทาให้เ กิดความแตกต่า งของกิจกรรมในชีวิตประจาวั น
นอกจากนี้ภูสิทธ์ ขันติกุล (2552) ได้สรุปความหมายของวิถีชีวิตไว้ว่า แนวทางการดาเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ
โดยการสะท้อนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมและคุณธรรม จน
กลายเป็นแบบแผน กฎเกณฑ์ที่สามารถร่วมกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และกองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
(2548) ได้ให้ความหมาย วิถีชีวิต หมายถึง การกระทาตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีความสุขและประสบ
ความสาเร็จในชีวิต โดยกระทาอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย กระทั่งการกระทานั้น ได้กลายมาเป็น ส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิต
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมชัย แก้วทอง ได้ทาการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใน
ชุมชนอันเนื่องมากจากโครงการอพยพชาวเขา : กรณีศึกษาบ้านวังใหม่ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายในชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการอพยพชาวเขา และศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่
เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมภายในชุ ม ชนชาวเขา ผลการศึ ก ษา พบว่ า โครงการอพยพชาวเขาก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในทางบวกด้านคุณภาพชีวิต อันได้แก่ สุขภาพ การศึกษา รายได้-รายจ่าย อาชีพ ที่อยู่อาศัย และด้านอาหาร แต่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มส่งผลทางด้านลบ ได้แก่ ลักษณะการใช้ที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้า การพัฒนา
โครงสร้ างพื้น ฐานและการป่ าไม้ ซึ่ งทาให้ สูญ เสี ยพื้ นที่ ป่า ประมาณ 3,000 ไร่ สาหรั บปั จจั ยภายนอกที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการ
เปลี่ยนแปลงได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร ตัวโครงการอพยพ รูปแบบการอพยพ เศรษฐกิจ สังคมนิเวศ ส่วนปัจจัยภายในได้แก่ การ
เรียนรู้ การปรับตัว ทัศนคติ วัฒนธรรมชนเผ่าที่ประกอบด้วย ระบบความเชื่อ ค่านิยมและระบบเครือข่าย เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของเสรี ซาเหลาและคณะ (2545) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชีวิ ต ของชุ ม ชนรอบบึ งบอระเพ็ ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถีชีวิตของ
ชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ การขยายตัวของประชากร เนื่องจากประชากรมีจานวนเพิ่มมากขึ้น โดย
สังเกตได้จากการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการประกอบอาชีพมีปริมาณลดลง ดังนั้นการประกอบอาชีพ
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดเป็นชุมชน
ที่มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรม การแต่งกาย การตั้งบ้านเรือน การศึกษา การ
รักษาพยาบาล การใช้ทรัพยากร ซึ่งในส่วนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะ
ประชาชนรู้ไม่เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงไม่เข้าใจสภาวะของตนเอง และชุมชนเป็นผลให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ความเป็นชุมชน ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดเกิดการเปลี่ยนแปลง ในอดีต
ชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดเป็นชุมชนที่มีความเป็นธรรมชาติมิได้เกิดจากการจัดตั้ง มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน แต่ปัจจุบันนี้
ความเป็ นชุมชนได้เปลี่ ยนแปลงไป กลายเป็ นชุมชนที่เกิดจากการจั ดตั้ง จากคนในชุมชนเองและองค์ก รภายนอกชุมชน
จุดมุ่งหมายเพื่อความอยู่รอด และรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การหลั่งไหลของ
วัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการรับเอาเทคโนโลยีจากภายนอกชุมชนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชุมชน เช่น การประกอบอาชีพและอาศัยแรงงานคนและแรงงานสัตว์เป็นหลัก เปลี่ยนเป็นใข้เครื่องมือที่ทันสมัย
มากขึ้น ได้แก่ รถไถ เครื่องสูบน้า เครื่องยนต์ ปุ๋ย รวมถึงองค์กระของภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนในการพัฒนา
วิถีชีวิตของคนในพื้นที่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
1) ปัจจัยภายในชุมชน
- การขยายตัวของประชากร
- การปรับตัวของชาวบ้าน
2) ปัจจัยภายนอกชุมชน
- การก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
- สภาพทางเศรษฐกิจ

ชาวบ้านในตาบลแม่กา
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มหาวิทยาลัยพะเยา
- การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร
- ลักษณะการสร้างบ้านเรือน
- ลักษณะความสัมพันธ์ของชาวบ้าน
- วัฒนธรรมประเพณี
- ทรัพยากรธรรมชาติ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กาหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างเชิง
คุณภาพ จานวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างในเชิงปริมาณ จานวน 379 คน ซึ่งประชากรทั้งสองกลุ่มเป็นประชากรที่อยู่ในตาบล
แม่กาก่อนก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 วิธี คือ 1) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในตาบลแม่กา สภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป และ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้ า นในต าบลแม่ ก าหลั ง การก่ อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยพะเยาและใช้แบบสอบถามสารวจข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านอีกรอบหนึ่งจากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการสัม ภาษณ์มารวบรวมและวิเคราะห์ สรุปเป็นภาพรวมของงานวิจัย รวมถึง
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ เพื่อนาเสนอข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยจะได้นาเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) วิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กาหลังการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา และ2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้
1) วิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กาหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
ในส่วนแรกนี้เป็นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของตาบลแม่กา มีรายละเอียดดังนี้
ตาบลแม่กาเป็นตาบลทีม่ ีลาห้วยแม่กาและน้าแม่ตาซึ่งไหลมาบรรจบกันที่หมู่บ้านแม่กาหลวง ห่างจากถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ500เมตรซึ่งก่อตั้งได้ประมาณ 60ปีเศษแต่เดิมแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ารกไม่มีผู้คนมาอาศัย
อยู่ อุดมไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์บริเวณนี้จึงเป็นทางผ่านของบรรดาพ่อค้าทางเกวียน ซึ่งจะทาการบรรทุกสินค้า
จากจังหวัดพะเยาเพื่อไปขายยังจังหวัดลาปาง พ่อค้าเหล่านี้จะเห็นภูมิศาสตร์ที่จะสามารถตั้งรกราก ทาไร่ทาสวนแรกๆ ก็ 4 –5
ครอบครัวต่อมาจานวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทาการตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นซึ่งประชากรส่วนใหญ่มาจากจังหวัดลาปาง และ
อาเภองาว โดยหมู่บ้านที่ทาการจัดตั้งขึ้นก่อนคือ “บ้านแม่กาหลวง” เพราะหมู่บ้านนี้มีแม่น้าไหลผ่านเดิมเรียกกันว่า “บ้านแม่
กาน้าล้อม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านแม่กาหลวง ต่อมาประชากรเกิดขึ้นหนาแน่นจึงตั้งขึ้นโดยมีหมู่บ้านหลาย ๆ หมู่เกิดขึ้นมา
อีกมากมาย เช่น บ้านแม่กาโทกหวากบ้านแม่กาห้วยเคียน บ้านแม่กาไร่บ้านแม่กานาไร่เดียว บ้านแม่กาหัวทุ่งบ้านแม่กาหม้อ
แกงทอง และบ้านแม่กาท่าข้าม และได้มีการรวบรวมบ้านแม่ตาบุญโยงเข้าเป็นหมู่บ้านโดยตั้งชื่อเป็น “ตาบลแม่กา” สาเหตุที่
เรียกว่าบ้านแม่กา คือ ในสมัยก่อนเดิมมาแล้วชาวบ้านที่อพยพมาไม่มากนัก แต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้าน คือ ได้มีพ่อค้า
เกวียนเดินทางผ่านมาแวะพักผ่อนที่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่ใกล้ลาห้วย ขณะกาลังทานอาหารกลางวัน พ่อค้าเอาหม้อแกงไปตักน้าที่
ลาห้วย พอตกกลางคืน ก็เกิดอาถรรพ์มีเสือมาคาบเอาพ่อค้าคนที่ไปตักน้าที่ลาห้วยกิน และถ้าส่วนใหญ่ถ้าหมู่บ้านใด มีอีกา
ร้องรอบๆ หมู่บ้านก็จะมีคนในหมู่บ้านตาย 1 คน เป็นเช่นนี้บ่อย ๆ ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านแม่กา” และด้วย
อาถรรพ์ของลาห้วยจึงตั้งชื่อห้วยว่า “ห้วยแม่กา”ห้วยแม่กาจะมีน้าไหลตลอดปีโดยไม่มีวันแห้งเลยตราบจนวันนี้
ภูมิ ป ระเทศต าบลแม่ ก า โดยทั่ ว ไปพื้ น ที่ ท างทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศตะวั น ตกเป็ นเนิ น เขาและเชิ งเขาเป็ นป่ า เขา จึ งเป็ น
แหล่งกาเนิดลาน้าหลายสายไหลผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ไปทางทิศเหนือลงสู่กว๊านพะเยา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็น
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ที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา ตาบลแม่กามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 131.696 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เกษตรประมาณ 24,637
ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ไ ผ่ ช นิ ด ต่ า งๆ ตามเนิ น เขา อยู่ ท างทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศ ตะวั น ตก และเป็ น ป่ า ไม้ สั ก และไม้ เ บญจ
พรรณ ประมาณ 51,253 ไร่ และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ประมาณ 8,450 ไร่
ตาบลแม่กาแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน มีจานวนทั้งหมด 18 หมู่บ้านประชากรจัดตั้งบ้านเรือน อยู่สอง
ฟากถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข1) จานวน 13 หมู่บ้านตั้งอยู่ตามถนนส่วนแยกจากเขตถนนพหลโยธิน จานวน
4 หมู่บ้าน และตั้งอยู่สองฟากถนนสายพะเยา–วังเหนือ 1 หมู่บ้าน มีจานวนครัวเรือนประมาณ 5,989 ครัวเรือน มีประชากร
ทั้งสิ้น 18,774 คน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ดั้งเดิมประชากรในตาบลแม่กาส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทา
นาข้าว การทาไร่ข้าวโพดฟักทอง ขิงการปลูกผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลาไย บางส่วนก็ประกอบอาชีพด้านการค้าขายและรับจ้างเมื่อ
ห ม ด ฤ ดู ท า น า เ ก ษ ต ร ก ร ที่ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ ก็ เ ป็ น ก า ร เ ลี้ ย ง เ พื่ อ ใ ช้ แ ร ง ง า น ห รื อ เ ลี้ ย ง เ พื่ อ ใ ช้ บ ริ โ ภ ค ใ น
ครัวเรือน เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ ในปัจจุบันเนื่องจากมีสถาบันและองค์กรต่าง ๆของภาครัฐเข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่หลายสถาบัน
หลายองค์กร จึงทาให้มีประชากรแฝงร่วมอยู่ในเขตพื้นที่มาก จากสภาพการทางสังคมในปัจจุบันทาให้สภาพสังคมของชุมชน
ตาบลแม่กาเปลี่ยนแปลงไป สามารถกาหนดได้เป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย ชุมชนกึ่งเมืองเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านแม่ตาบุญโยง
ที่มีเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองพะเยา ประชากรในพื้นที่จะประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ รับจ้าง มากกว่าการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว และหมู่บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ 2 และ 16 ที่เกิดการขยายตัวจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
พะเยาชุมชนกึ่งชนบทเป็นพื้นที่ชุมชนใหญ่ เดิมจะมีอาชีพทาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีสถาบันและองค์กรต่างๆ เข้ามาอยู่
ร่วม ทาให้มีการประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพประกอบการและการให้บริการ ตลอดจนเป็นลูกจ้างขององค์กรและสถาบันต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น และชุมชนเขตชนบทและชาวไทยภูเขาเป็นพื้นที่ชุมชนที่ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงเชิงเขา โดยเฉพาะบ้านแม่ตา
น้อย หมู่ที่ 18 ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา โดยเฉพาะประชากรจะประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน และหาของป่า
เป็นส่วนใหญ่
ในส่วนที่สองนี้จะเป็นนาเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลัง
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา มีรายละเอียดดังนี้
การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา จากผลการศึกษา พบว่า
จานวนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยามีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากการสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 379 คน พบว่า มีจานวนถึง ร้อยละ 80.2 เห็นว่าประชากรในหมู่บ้านมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จาก
การสอบถามเพิ่มเติม พบว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างถิ่นมาจากทั่วทุกภูมิภาค เช่น เชียงราย
ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เพชรบุรี พิษณุโลก ทั้งนี้ส่วนใหญ่ มีทั้งนิสิตและผู้คนทั่วไปที่เข้ามาประกอบ
อาชีพในตาบลแม่กาโดยจะสังเกตเห็นได้ชัดในบริเวณพื้นที่ทตี่ ิดกับมหาวิทยาลัยพะเยาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านในตาบลแม่กา
จานวนของชาวบ้านที่อาศัยใหมู่บ้าน
จานวน
%
มากขึ้น
304
80.2
เท่าเดิม
71
18.7
น้อยลง
4
1.1
รวม
379
100.0
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประชากรมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งเป็นช่วงแรกที่มีการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ณ ขณะนั้น) โดยเฉพาะหมู่ที่ 2 เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
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มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่เข้ามาศึกษาต้องแจ้งย้ายภูมิลาเนาเดิมมาที่มหาวิทยาลัย รวมถึง หมู่ที่ 16 ซึ่งเป็นพื้นที่ ติดกับ
มหาวิทยาลัย จากแนวคิดที่ต้องการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับคนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงทาให้
เกิดการหลั่งไหลของประชากรเข้ามาในจัง หวัดพะเยาและจังหวัดอื่นๆ จนทาให้ เศรษฐกิจในตาบลแม่กา ตลอดจนจังหวัด
พะเยาเกิดการขยายตัวมาก และส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นและเข้ามาตั้งรกรากทามาหากินในพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่โดยรอบของ
มหาวิทยาลัยมีความหนาแน่นจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร ทั้งนี้เมื่อจานวนประชากรมากขึ้น การพัฒนาทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร ซึ่งจากผลพวงจากการขยายตัวดังกล่าวทา
ให้อาชีพในตาบลแม่กาเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่ในตาบล
และจากการสัมภาษณ์ชาวบ้ านที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ได้ให้ข้อมูลที่สาคัญว่า ประชากรเกิดการกระจายตัวไปทุกพื้นที่ของ
หมู่บ้านในตาบลแม่กาไม่ใช่เพียงแค่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 16 เท่านั้น และส่วนใหญ่ที่เข้าไปมักจะเข้าไปอยู่อาศัยหรือประกอบ
กิจการต่างๆ ในหมู่บ้าน อาทิเช่นการทาหอพัก ค้าขายเป็นส่วนใหญ่
ลักษณะการสร้างบ้านเรือน จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 379 คน ที่อยู่ในตาบลแม่กาก่อนมีมหาวิทยาลัย
พะเยา พบว่า ชาวบ้านในตาบลแม่กาเห็นว่าลักษณะการสร้างบ้านเรือนในตาบลแม่กาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถึง 28
% ซึ่งลักษณะการสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนไปจะกลายเป็นบ้านปูนและบ้านกึ่งไม้กึ่งปูน จากบ้านที่มีรูปแบบเดิมคือเป็น
บ้านไม้ยกสูงและบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ ซึ่งสร้างตามสภาพภูมิประเทศของตาบลแม่กาทั้งนี้ผลการศึกษาส่วนใหญ่หมู่บ้านที่มีลักษณะ
การสร้างบ้านที่เปลี่ยนไปจะเป็นหมู่บ้านแม่กาห้วยเคียนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 พื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางที่ 1 ลักษณะการสร้างบ้านเรือนของชาวบ้านในตาบลแม่กา
การสร้างบ้านเรือน
ไม่เปลี่ยนแปลง
(จานวน) %
(273)72%

เปลี่ยนแปลง
(จานวน) ร้อยละ
(106)
28%
รวม (379)100%

ลักษณะการสร้างบ้านเรือน (จานวน) %
อาคารพาณิชย์ (1) 0.4 %
บ้านกึ่งปูนกึ่งไม้(123) 45.1 %
บ้านปูน(88) 32.2 %
บ้านไม้ยกสูง(61) 22.3 %
Total(273) 100%
รูปแบบเดิม(จานวน)%
บ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ (17) 16 %
บ้านปูน (14) 13.2 %
บ้านไม้ยกสูง (75) 70.8 %
รวม (106) 100 %

รูปแบบใหม่(จานวน) %
อาคารพาณิชย์ (6) 5.7 %
บ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ (30) 28.3 %
บ้านปูน (67)63.2 %
บ้านไม้ยกสูง (3) 2.8 %
รวม (106) 100%

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การสร้างบ้านเรือนของชาวบ้านในตาบลแม่กาส่วนใหญ่จะสร้าง
บ้านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เนื่องจากตาบลแม่กาเป็นที่เนินเขา การสร้างบ้านก็จะเป็นแบบบ้านไม้ยกสูง หรือสองชั้นแบบ
ข้างล่างปูนบนไม้ อยู่กันแบบห่างๆ ซึ่งจะต่างๆ จากบริเวณของหมู่บ้านแม่ตาบุญโยงหมู่ที่ 5, 8, 9, 11 ซึ่งจะเป็นชุมชนลักษณะ
กึ่งเมืองเนื่องจากพื้นที่ติดกับเขตของเทศบาลเมืองพะเยาซึ่งวิถีชีวิตจะเป็นรูปแบบสังคมเมื อง แต่ลักษณะการสร้างบ้านเรือนที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน คือ หมู่บ้านแม่กาห้วยเคียนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 พื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาจากบ้านไม้
เก่าๆ ชั้นเดียวหรือสองชั้น เปลี่ยนเป็น อาคารพาณิชย์ ตึกแถว และหอพักเรียงรายกันเต็มพื้นที่
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วัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านในตาบลแม่กา จากการสัมภาษณ์ พบว่า วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านจะ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต แบบเกษตรกรรม และมีวัดเป็นศูนย์กลางในการทากิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆร่วมกัน ตาบลแม่กามี
สถาบันส่งเสริมด้านศาสนา คือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา และวัดในชุมชนตาบลแม่กา จานวน 9
วัด ได้แก่ วัดหม้อแกงทอง วัดห้วยเคียน วัดแม่กาหลวง วัดเวียงบัว วัดแม่กาไร่ วัดโทกหวาก วัดหนองแก้ว วัดเกษตรสุข และ
วัดแม่ตาบุญโยง ซึ่งในตาบลแม่กามีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมหรือเดือนสาม(ชื่อเรียกเดือนทาง
เหนือ) ประเพณีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และประเพณีตานข้าวใหม่ เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนสี่
ประเพณีวันมาฆบูชา เดือนมีนาคมหรือเดือนห้า ประเพณีพิธีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน บวชภาคฤดูร้อน พิธีแห่นาคลูกแก้ว เดือนเมษายน
หรือเดือนหก เทศกาลสงกรานต์ ขนทรายเข้าวัดและวันจักรีมหาราช เดือนพฤษภาคมหรือเดือนเจ็ด วันแรงงานแห่งชาติและ
พิธีเลี้ยงผีขุนน้า เดือนมิถุนายนหรือเดือนแปด ประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน เดือนกรกฎาคมหรือเดือนเก้า วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษาและพิธีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน เดือนสิงหาคมหรือเดือนสิบ วันแม่แห่งชาติ เดือนตุลาคมหรือเดือนสิบสอง ประเพณีตานก๋วย
สลาก ประเพณีออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว เดือนพฤศจิกายนหรือเดือนเกียง ประเพณีวันลอยกระทง วันยี่เป็ง งาน
ตานก๋วยสลาก ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และเดือนธันวาคมหรือเดือนยี่ ประเพณีวันพ่อแห่งชาติ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พัฒนาหมู่บ้า นเนื่องในวั นพ่อ พิธีเลี้ ยงตอบแทนผีขุนน้า เจ้ าที่ไร่นาทั้งนี้แต่ละหมู่บ้ านจะมีประเพณีและวัฒ นธรรมที่เป็ น
เอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจากการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยามิได้ทาให้ประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆ น้อยลง
แต่อย่างใด แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือการเข้าร่วมประเพณีต่าง ๆ ของชาวบ้านมากกว่าที่เปลี่ยนไป เพราะส่วนใหญ่จะไม่
สามารถเข้าร่วมได้เพราะสภาพเศรษฐกิจและหน้าที่ของแต่ละครอบครัวต้องปรับเปลี่ยนไปสภาพบริบทของตาบลทาให้การเข้า
ร่วมประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆเปลี่ยนไปไม่สามารถทาได้เฉกเช่นเหมือนเมื่อก่อนที่ยังคงเป็นวิถีเกษตรกรรม
ลักษณะความสัมพันธ์ของชาวบ้าน
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจุบันลักษณะความสัมพันธ์ของคนในตาบลแม่กาเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
โดยเฉพาะหมู่บ้านแม่กาห้วยเคียนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 ซึ่งแต่ก่อนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเป็นอยู่แบบชาวชนบท ลักษณะ
สังคมจัดเป็นสังคมระบบเครือญาติ คนในหมู่บ้านจะรู้จักกันเป็นอย่างดี มีวัดเป็นศูนย์กลางในการทากิจกรรมทางศาสนา แต่
เนื่องจากการเข้ามาของมหาวิทยาลัยพะเยา ทาให้จานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้การดารงชีวิตแบบวิถีเกษตรกรรมต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสภาพพื้นที่ และการงานของแต่ละ
ครอบครัว จนส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเปลี่ยนไปจากพี่น้อง เคยช่วยเหลือเกื้อกูล ไปมาหาสู่กลับกลายเป็นต่างคน
ต่างอยู่ และช่วยเหลือกันบ้างเป็นครั้งคราว หรือแม้แต่จะพบหน้าคร่าตาก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและเวลาว่างของแต่ละคน
ทรัพยากรธรรมชาติ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ตาบลแม่กาถือว่ าเป็นตาบลที่ เต็ มไปด้วยความอุด มสมบูร ณ์ของทรั พยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วย ทรัพยากรป่าไม้แหล่งทามาหากินของชาวบ้าน และทรัพยากรน้าที่อุดมสมบูรณ์ เช่น แหล่งน้าธรรมชาติมีลาห้วย
มาจากน้าธรรมชาติที่สาคัญไหลผ่านตาบลแม่กาลงสู่กว๊านพะเยาหลายสาย ซึ่งมีต้นกาเนิด จากเทือกเขาทางทิศใต้และทิ ศ
ตะวันตก เช่น ลาน้าแม่ตา ลาน้าห้วยเคียน ลาน้าห้วยเกียง ลาน้าห้วยแม่นาปอย และแหล่งน้าที่สร้างขึ้น เช่น ฝายทุ่งเจี๊ยบกั้น
ลาน้าแม่ตาที่บ้าน หมู่ที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 2,765 ไร่ฝายวังดินขาวกั้นลาน้าแม่ตาที่บ้าน หมู่ที่ 6 พื้นที่รับประโยชน์
ประมาณ 6,060 ไร่ฝายวังปุยกั้นลาน้าแม่ตาที่บ้าน หมู่ที่ 8 พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 7,900 ไร่ทานบดินสระน้ากั้นลาน้า
บ้ า น หมู่ ที่ 14 พื้ น ที่ รั บ ประโยชน์ ป ระมาณ 50 ไร่ อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยแม่ น าปอยกั้ น ล าน้ าห้ ว ยแม่ น าปอย หมู่ ที่ 10 พื้ น ที่ รั บ
ประโยชน์ประมาณ2,426 ไร่ และสระเก็บน้าในไร่นาขนาดความจุ 1,260ลูกบาศก์เมตร จานวน 182 แห่ง แต่เนื่องจากปัจจุบัน
ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่เดิมก่อนจะแปรสภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบัน รวมถึงพื้นที่ป่าต่างๆ เริ่ มมีการเปลี่ยนสภาพ
จากชาวบ้านในพื้นที่มีการแผ้วถางและครอบครองมาเป็นที่อยู่อาศัยและก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ หอพัก สถานประกอบการ
ต่างๆ เพื่อรองรับจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจึงทาให้ป่าในพื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรวมถึงพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียงเริ่ม
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มีจานวนลดลง ประกอบกับแหล่งน้าในปัจจุบันเริ่มเน่าเสียและปริมาณน้อยลงเนื่องจากการจัดการของหอพักที่ไม่ถูกต้อง
รวมถึงจานวนประชากรทีม่ ากขึ้นส่งผลให้น้าเน่าเสียและไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
พะเยา มีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอในส่วนของปัจจัยภายนอกก่อนเนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญอันดับ
แรกที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กาเปลี่ยนแปลงไป
ปัจจัยภายนอก
1. การก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและดาเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก่อตั้ง
ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 โดยได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐและ
เอกชน ในการแก้ปัญหาเรื่องรายได้และการศึกษาของประชากรในจังหวัดพะเยา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า จึงได้จัดโครงการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาสู่จังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
ขยายเขตการศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคต ทบวงมหาวิทยาลัย
จึงได้พิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539
ได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา การจัดการเรียนการสอนระยะเริ่มแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เป็นการชั่วคราว สาหรับสถานที่ตั้งถาวร มหาวิทยาลันนเรศวรได้ร่วมกับทางจังหวัดพะเยาจัดหาสถานที่ตั้ง ณ บริเวณ ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดินจานวน 5,727 ไร่ เมื่อการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาสถานที่ตั้ง
ถาวรและเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา
ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้
เปลี่ยนชื่อ“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”ภายใต้การบริหารงาน
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริ ม ศรี ได้ จั ด ท าแผนแม่ บ ท เพื่ อ รองรั บ การเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย เอกเทศในอนาคต ท าให้ มี ค วามพร้ อ มด้ า นอาคารสถานที่ แ ละ ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ รองรั บ บุ ค ลากรและนิ สิ ต
ประกอบด้วย อาคารสานักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการ อาคาร
หอพักนิสิต อาคารหอพักอาจารย์ อ่างเก็บน้า สนามกีฬากลางแจ้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมสานักหอสมุด กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีไฟฟ้าย่อย และอาคารศูนย์บริการวิชาการ
จังหวัดเชียงราย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้สร้าง อาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา(ไต)
ขึ้น ได้รับการออกแบบโดยอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น
3 ส่วน ได้แก่ ห้องประชุมขนาด 2,800 ที่นั่ง ลานอเนกประสงค์ และห้องสานักงาน รูปทรงของอาคารเป็นแนวศิลปะล้านนา
ร่วมสมัย ซึ่งนาเอาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปกรรมล้านนามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับอาคารสมั ยใหม่ได้อย่างลงตัว และ
อาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา (ไต) แห่งนี้ จะเป็นสถานที่ ที่ใช้สาหรับรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ซึ่งจากแนวคิดทั้งหมดจะเห็นว่าการก่อตั้งขึ้นของมหาวิทยาลัยพะเยามีความเป็นมาอย่างยาวนานเกื อบ 20 ปี และ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องการขยายโอกาสให้กับผู้ที่ขาดแคลนแต่อยากเรียนหนังสือ ต้องสามารถเข้าเรียนได้ โดยตรงกับปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เมื่อบุคคลเหล่านี้ได้รับการศึกษาแล้วก็จะสามารถกลับไปดูแล
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ครอบครัวและพัฒนาบ้านเกิดของเค้าได้ ดังนั้นจากความเป็นมาดังกล่าวประกอบกับแนวคิดของผู้บริหารจึงทาให้มหาวิทยาลัย
พะเยามีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
แผนภาพที่ 1 แสดงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา
2539
เริ่ มเปิ ดการเรี ยนการสอน ภายใต้ ชื่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ณ รร.พะเยาพิทยาคม(ชัว่ คราว)

2542

2553

2550
เปิ ดการเรี ยนการสอนในพื ้นที่
ตาบลแม่
(ที่ตั ้งม.พะเยาปัจจุบนั )

เปลีย่ นชื่อ จาก ม.นเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
เป็ น ม.นเรศวรพะเยา

ยกสถานะเป็ น
ม.พะเยา

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าจากการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยา ลักษณะการประกอบ
อาชีพไม่เปลี่ยนแปลง จานวน 291 คน 76.8% ซึ่งจากการสอบถามพบว่า อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านยังคงมีอาชีพเป็น
แบบเดิม คือ เกษตรกรรม รองลงมา คือ รับจ้าง ค้าขาย พ่อบ้านและแม่บ้าน ตามลาดับ ทั้งนี้ชาวบ้านที่เห็นว่าลักษณะการ
ประกอบอาชีพไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าการก่อตั้ง
ของมหาวิทยาลัยพะเยาส่งผลต่อการประกอบอาชีพถึง จานวน 88 คน 23.2 % ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านแม่กาห้วย
เคียนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจากการสอบถามพบว่าอาชีพเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขายตามลาดับ เปลี่ยนเป็น รับจ้า ง ค้าขาย และอื่น ๆ คือ เป็นเจ้าของธุรกิจหอพัก รวมถึงไม่ได้
ประกอบอาชีพ
ตารางที่ 3 ลักษณะการประกอบอาชีพหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
ลักษณะการประกอบอาขีพ
ไม่เปลี่ยนแปลง
(291 คน)
76.8%

เปลี่ยนแปลง
(88 คน)
23.2%

Total (379 คน) 100 %

ลักษณะของการประกอบอาชีพ
(จานวนคน) %
เกษตรกรรม (39) 44.3%
รับจ้าง(31) 35.2 %
รับราชการ(4) 4.5 %
ค้าขาย(7) 8%
พนักงานบริษัท(5) 5.7%
อื่นๆ(2) 2.3%
Total291 คน 100%
อาชีพเดิม
อาชีพใหม่
(จานวนคน) %
(จานวนคน) %
เกษตรกรรม (39คน) 44.3%
รับจ้าง (37) 42.1%
รับจ้าง (31) 35.2%
ค้าขาย (30) 34.1%
รับราชการ (4) 4.5%
อื่นๆ (17) 19.3%
ค้าขาย (7) 8%
เกษตรกรรม (4) 4.5%
พนักงานบริษัทและเอกชน (5) 5.7%
อื่นๆ (2) 2.3%
Total88 คน 100%
Total88 คน 100%
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นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ ยังให้ข้อมูลที่ตรงกันว่าจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาทาให้พื้นที่
ทามาหากิน อาทิเช่น ป่าไม้ที่เคยเป็นแหล่งหารายได้ถูกแปรสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัย ประกอบกับที่ดินส่วนใหญ่ที่มีชาวบ้าน
จับจองถูกเปลี่ยนเป็นบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ หอพัก และสถานประกอบการต่างๆ อาชีพเกษตรกรรมที่เคยทาก็ต้องปรับตัว
เป็นอาชี พอื่นๆ เพื่อให้ เข้ากับ สภาพเศรษฐกิจ และบริ บทของต าบลแม่ กาในปั จจุบัน นอกจากนี้แต่เดิม ที่เคยอยู่กันแบบ
พอมีพอกินกลับกลายเริ่มเป็นหนี้เป็นสิน เน้นทางวัตถุมากขึ้นจากการกู้ยืมมาลงทุนสร้างบ้าน สร้างหอพัก ทาธุรกิจและใช้จ่าย
ในชีวิ ตประจาวัน ทาให้คนในตาบลแม่กาเริ่มมีห นี้สิน ล้นพ้น ตัวส่งผลให้เวลาที่มีอ ยู่ต้อ งดินร้ นหากิ น กัน มากขึ้ น ยิ่งทาให้
ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมหรือการเข้าร่วมงานต่างๆ ของชาวบ้านลดน้อยถอยลง
ปัจจัยภายใน
1. การขยายตัวของประชากร
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรในตาบลมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการ
หนึ่งที่ทาให้วิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กาเปลี่ยนแปลงไป เพราะแต่เดิมอยู่กันแบบพี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทาไร่ทาสวน
เสร็จจากงานก็มาพบปะพูดคุยสังสรรกันได้ตลอด แต่ เนื่องจากการเข้ามาของมหาวิทยาลัยพะเยาส่งผลให้เกิดการหลั่งไหล
อพยพเข้ามาของจานวนนิสิตและผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพมาตั้งรกรากอยู่อาศัยกันมากขึ้นทาให้ชีวิตควมเป็นอยู่เปลี่ยนไปจาก
บ้านเรือนที่เคยอยู่ห่างๆ กัน กลับเริ่มมีหอพักมีนิสิตเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย บ้านพี่บ้านน้องที่เคยไปมาหาสู่กันได้สะดวกก็เดินทาง
ลาบากมากขึ้น ทาให้การช่วยเหลือหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนน้อยลง ขึ้นอยู่กับอาชีพการทามาหากินของแต่ละ
บ้าน เมื่อคนมาอยู่มากขึ้น ที่ดินที่เคยเป็นที่นาที่สวนก็เริ่มทาไม่ได้เพราะน้าเริ่มขาดแคลนและมีปริมาณน้อยลง จึง ต้องมีการ
แปรสภาพมาเป็นหอพักเพื่อรองรับคนที่เข้ามาอยู่หรือก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ ค้าขาย หรือทาธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับ
จานวนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปมาก ประกอบกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นยิ่งส่งผลให้ดึงดูดให้มีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาของผู้คนต่างถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ จนทาให้บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบันมีรปะชากรหนาแน่น ดังจะเห็นได้จากแผนภาพที่ 2 แสดงจานวนประชากรของตาบลแม่กา
ตั้งแต่ปี พ.ษ. 2549-2558
แผนภาพที่ 2 จานวนประชากรตาบลแม่กา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2558
จานวนประชากรตาบลแม่กา
. 254
-2558
ตั้งแต่ป.ี พ.ศ.
2549-2558
25,000
22,460

20,000

21,476

20,738
19,081

20,019

19,325

18,774

17,629

15,000
15,453

12,888

10,000

5,000

0
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2. การปรับตัวของชาวบ้าน
ในส่วนของการปรับตัวของชาวบ้านก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อมหาวิทยาลัยพะเยาเข้า
มาก่อตั้ง แต่เดิมตาบลแม่กาเป็นตาบลที่อยู่กันแบบสังคมเกษตรกรรม อยู่กันแบบพี่แบบน้อง อาชีพหลั กก็คือ ทาไร่ทานา ทา
สวน เพราะมีที่ดิน มีป่า มีน้า มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งทามาหากิน แต่เมื่อมหาวิทยาลัยเข้ามา พื้นที่ป่าที่เคยเป็นแหล่ง
ท ามาหากิ น ของชาวบ้ า นก็ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ไปหาได้ ประกอบกั บ การขยายตั ว ของคนที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ พื้ น ที่ ด้ า นหน้ า
มหาวิทยาลัย จากพื้นที่ป่าเริ่มกลับกลายมาเป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับจานวนนิสิตและ
ผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ จึงส่งผลให้คนในชุมชนโดยเฉพาะในหมู่ที่ 2 และ 16 ต้องปรับตัวจากเกษตรกรรมมา
เป็นลูกจ้างรายวันตามหอพักทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามแต่ศักยภาพและทุนทรัพย์ของแต่ละบุคคล
ทั้งนี้หากไม่มีการปรับตัวรายได้ที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวก็จะหายไป ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้อาชีพใน
ตาบลแม่กามีความหลากหลายมากขึ้นตามสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปในเมื่อแหล่งทามาหากินลดจานวนลง ป่ากลายเป็น
มหาวิทยาลัย น้าไม่เพียงพอต่อการทานาทาไร่ ก็ต้องหาทางเลือกอื่นที่จะดารงชีพอยู่ให้ได้
สรุปผลการวิจัย
จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กาในปัจจุบันที่เริ่มมีการแปรเปลี่ยนจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน จาก
การมี มหาวิทยาลัย พะเยาเข้ามาก่อ ตั้ง ซึ่งวิ ถีชีวิ ตที่เ ห็นได้ชัดว่ ามีก ารเปลี่ย นแปลงไปค่อ นข้า งมากจากการขยายตั วของ
มหาวิทยาลัย คือ หมู่บ้านที่ติดกับมหาวิทยาลัยพะเยา คือ หมู่บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 ประการหนึ่งที่เห็น
ได้ชัดเจนจากการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนิสิต คนใน
พื้นที่ และการเข้ามาตั้งรกรากทามาหากินจากคนต่างถิ่น ส่งผลให้ประชากรมีจานวนเพิ่มมากขึ้น จนทาให้ชาวบ้านที่อยู่ใน
ตาบลต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดความอยู่รอดกับสภาพบริบทของพื้นที่ในตาบลแม่กา จากพื้นที่การเกษตร เคยทานา ทาไร่
ทาสวนได้ แต่ภายหลังแปรเปลี่ยนเป็นหอพัก ร้านค้า และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ประกอบกับอาชีพเกษตรกรรมต้องพึ่งพาน้า
แรงงาน ปุ๋ยและสารเคมี และต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไป ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของ
ตาบลแม่กายิ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้วิถีชีวิตของคนเริ่มหันเหจากเกษตรกรรมมาทาอาชีพอื่นๆ แทนเพื่อรองรับการขยายตัว
ของประชากรทีม่ ากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยจะเห็นได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านใน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน คือ การขยายตัวของ
ประชากรเห็นได้จากการตัง้ ถิ่นฐานบ้านเรือนของประชากรที่หนาแน่นมากขึ้น รวมถึงจานวนประชากรรวมตั้งแต่ปี 2549 จนถึง
ปัจจุบันที่มีจานวนสูงขึ้นเรื่อยๆ นามาสู่ ปัจจัยด้านการปรับตัวของชาวบ้านเพื่อรองรับจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัยพะเยาส่งผลให้คนในพื้นที่ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมเมือง และ
ปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา ก็คือ มหาวิทยาลัยพะเยาเนื่องจากแนวคิด
เพื่อต้องการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบกับต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้และ
การศึกษาของประชากรในจังหวัดพะเยา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า รวมถึงจังหวัดในภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดโครงการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาสู่จังหวัดพะเยาขึ้น และสภาพเศรษฐกิจก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้วิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา
เปลี่ยนแปลงไป เพราะสภาพเศรษฐกิจและแหล่งทามาหากินแปรสภาพจากที่นาเป็นสิ่งก่อสร้างทาให้อาชีพจากเกษตรกรรมมา
เป็นรับจ้างและค้าขาย เพื่อปรับตัวให้เค้ากับสภาพพื้นที่ตาบลที่ขยายตัวมากขึ้นจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
อภิปรายผลการวิจัย
จากการผลการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา” พบว่า วิถีชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งประชากรที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นจากการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัยและทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะการสร้างบ้านเรือนจากเดิมที่เป็นแบบไม้ยกสูงและแบบข้างล่างปูน
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บนไม้ตามลักษณะภูมิประเทศของตาบลแม่กา มาเป็นบ้านปูน และอาคารพาณิชย์ เรียงรายกันหนาแน่นในพื้นที่ด้านหน้า
มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์ของชาวบ้านวัฒนธรรมประเพณี ที่เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละ
ครัวเรือน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่ลดจานวนลง ทั้งนี้จากการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงคือพื้นที่
ของหมู่ที่ 2และหมูที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ตั้งและอยู่ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยพะเยา
ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวี รักษ์พลอริยคุณ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนย่านตลอดพลู พบว่า ชุมชนตลาดพลูมีความเป็นชุมชน เนื่องจากมีภาครัฐมีนโยบายสร้างทางรถไฟผ่านเข้า
มาในย่านตลาดพลูทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นที่และเกิดการขยายตัวทางด้านประชากร เช่นเดียวกับตาบลแม่กาที่มี
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้ามาก่อตั้งส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการหลั่งไหลเ ข้ามาของจานวนประชากร
นอกจากนี้ผลการวิจัยของกวี รักษ์พลอริยคุณ ยังชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ด้านสังคมและวัฒนธรรม จาก
สถาบันครอบครัวแต่เดิมเป็น ครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และแบบแผนลักษณะการประกอบอาชีพ ก็
เปลี่ยนไป ซึ่งคล้ายคลึงกับครอบครัวในตาบลแม่กาที่เริ่มเป็นครอบครัวเดี่ ยวมากขึ้น เพราะต้องขยับขยายไปประกอบอาชีพ
และแยกไปมี ค รอบครั ว ในพื้ น ที่อื่ น รวมถึ งประเพณี และวัฒ นธรรมของชุม ชนย่ านตลาดพลู ก็ยั งคงรัก ษาเอกลัก ษณ์ท าง
วัฒนธรรมไว้ได้เป็นอย่างดี คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของคนแม่กาที่ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางในการทากิจกรรมร่วมกันเหมือนเดิม
แต่ที่จะเห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนไปคือจานวนของคนที่เข้าร่วมเริ่มมีจานวนน้อยลงตามภาระหน้าที่
นอกจากนี้ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนย่านตลอดพลู พบว่า
ปัจจัยด้านประชากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนย่านตลาดพลู เพราะแต่เดิมย่านตลาดพลูเป็นเพียง
พื้นที่สวนพลูเท่านั้น แต่เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกพลู ที่มีคุณภาพดีทาให้ย่านนี้กลายเป็นแหล่งการค้าที่มีความเจริญส่งผลให้
ประชากรอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่มากขึ้น กลับกลายเป็นชุมชนทีม่ ีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเฉกเช่นตาบลแม่กาใน
ปัจจุบันซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงตาบลเล็กๆ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมแต่เมื่อมหาวิทยาลั ยพะเยาเข้ามาก่อตั้งส่งผลให้เกิด การ
อพยพย้ายถิ่นของผู้คนเข้ามาอาศัยและประกอบกิจกรรมต่างๆ จนทาให้ประชากรมีจานวนสูงขึ้นเรื่อยๆ
และปัจจัยที่สาคัญที่สุดภายนอกที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ มหาวิทยาลัยพะเยาจากแนวคิดต้องการขยาย
โอกาสให้กับคนจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสได้เรียนในระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้จานวนของประชากรและภาค
เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จนชาวบ้านต้องเกิดการปรับตัวเพื่อสอดรับกับบริบทของตาบลแม่กาในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิทยา บุษบงค์ (2548) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตาบลแหลมตะลุมพุก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2505-2547 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง คือ ด้านเศรษฐกิจ
เนื่องจากเริ่มมีความเป็นชุมชนมากขึ้น ส่งผลให้ทางด้านเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพหลากหลายขึ้น รายได้ของประชากร
ลดลงแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น ฐานะความเป็นอยู่ของประชากรยากจนลง เช่นเดียวกับชาวบ้านในตาบลแม่กาถึงแม้ในตาบลจะมี
อาชีพที่หลากหลายขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ การกู้หนี้ยืมสินของชาวบ้านเพื่อมาลงทุนในอาชีพ และใช้จ่ายในชีวิตประจาวันตาม
สภาพเศรษฐกิจของตาบลทีค่ ่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจากผลการวิจัย “เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัย พะเยา ทาให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านใน
ตาบลที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาและค้นคว้าในชุมชนอื่นๆ และผู้ทเี่ กี่ยวข้องต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา หลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอะแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
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1) ชาวบ้านในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรมีการร่วมมือกันในการวางแผน กาหนดแนวทางในการ
พัฒนาหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ จากการขยายตัวของตาบลจากการมีมหาวิทยาลัย
พะเยา
2) เทศบาลตาบลแม่กาหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ควรนาข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบลต่อไป
3) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเน้นในประเด็น “การวางแผนพัฒนาตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อรองรับการขยายตัวจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา”
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การสอนศิลปบาบัดและสือ่ ใหม่ให้กบั เด็กทีอ่ ยู่ในสภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้
Art Theraphy and New media for Learning Disability student
เอกพจน์ ธนะสิริ
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร
โทร 02 160 1350 E-mail : snseak@yahoo.com

บทคัดย่อ

โรงเรียนในภาคเหนือส่วนใหญ่ในปัจจุบนั มีเด็กบกพร่องทางการเรียน (LD) เพิ่มขึ้นทุกปี ในปริมาณที่
น่าตกใจ ผู้วิจัยได้รู้จักกับ “ครูศรีสมร ใจผูก ” ครูผู้มีประสพการณ์ ในการสอน มากกว่า 35 ปี ครูได้ใช้ศิลป
บาบัด เป็นสื่อการสอนเด็กการเรียนรู้บกพร่อง(LD) ในโรงเรียนประถมเล็กๆ ใน อ.แม่ยาว จังหวัดเชียงราย
มาเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี ได้รับรางวัลมามายในการประกวดศิลปเด็กประถม ทั้งเด็กปรกติ และ เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนจากการสัมภาษครูศรีสมรนั้น ผู้ทาการวิจัยพบว่า น่าจะมีหนทางในการพัฒนา
วิธีการบาบัดเด็กบกพร่องทางการเรียน และสามารถนาเด็กเข้าสู่การเรียการสอนในระบบ ปรกติต่อไป
คาสาคัญ: เด็กบกพร่องทางการเรียน (LD : Learning Disability), ศิลปบาบัด (Art Theraphy), สื่อใหม่
(New Media), ศิลปในวัยประถม
Abstract
Schools in the north part of Thailand, most of today's children with learning
disabilities (LD) is increasing in the great number every year.
Researchers have known “ Kru Na ” Ms. Srisamorn Jai-Puk” ,Teachers who have over
35years experience in teaching teachers to use Art Therapy. Teaching a child learning
disabilities (LD) in a small primary school in the Mae Yao, Mueang Chiang Rai District, Chiang
Rai, Thailand. For at least 10 years of award-winning art contest for children in elementary
school. Both primary school children and learning disabilities (LD) children From the
interview, Ms. Srisamorn The research found that there is a way to develop. Learn how to
treat child disabilities. And to bring children into the education system in the area to normal.
keyword: LD: Learning Disability , Art Theraphy, New Media, Arts in primary school.
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บทนา
โรงเรียนในภาคเหนือส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีเด็กบกพร่องทางการเรียน (LD) เพิ่มขึ้นทุกปี
ในปริมาณที่น่าตกใจ ผู้วิจัยได้คนพบ “ครูศรีสมร ใจผูก” ครูผู้มีประสพการณ์ ในการสอน มากกว่า 35 ปี ครูได้ใช้ศิลปบาบัด
เป็นสื่อการสอนเด็กการเรียนรู้บกพร่อง(LD) ในโรงเรียนประถมเล็กๆ ใน อ.แม่ยาว จังหวัดเชียงราย มาเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 10
ปี ได้รับรางวัลมามายในการ ประกวดศิลปเด็กประถม ทั้งเด็กปรกติ และ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนจากการสัมภาษ
ครูศรีสมรนั้น ผู้ทาการวิจัยพบว่าน่าจะมีหนทางในการพัฒนา วิธีการบาบัดเด็กบกพร่องทางการเรียน และสามารถนาเด็กเข้าสู่
การเรียการสอนในระบบ ปรกติต่อไป
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสอนศิลปบาบัดและสื่อใหม่ให้กับเด็กที่อยู่ในสภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ โรงเรียน
บ้านทุ่งหลวง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ เพื่อครูที่จะมาสอนต่อจากคณุศรีสมร ใจผูกได้นาวิธีการ เทคนิคการสอนเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้นาไปใช้ในการเรียนการสอน หรือโรงเรียนต่างๆ ที่มีเด็กที่ มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
สามารถนาศิลปะไปในประกอบการเรียนการสอนได้ ทาให้เด็กสารมารถนาความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ สามารถ
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อทดลองใช้ศิลปะบาบัดและการใช้สื่อใหม่เพื่อพัฒนาทักษะเด็กที่อยู่ในสภาวะความบกพร่องด้านการเรียนรู้
2.เพื่อวัดและประเมินผลที่เกิดจาการใช้ศิลปะบาบัดและการใช้สื่อใหม่สาหรับพัฒนาทักษะเด็กที่อยู่ในสภาวะความ
บกพร่องทางการเรียนรู้
ระเบียบวิธีวิจัย
ข้อมูลการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
- การทาแบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ผลความพึงพอใจและความคิดเห็น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคลังภาพ
ออนไลน์ (photo bank)เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแม่ยาว เชียงราย ณ โรงเรียนบ้านทุ่ งหลวง อาเภอแม่ยาว จังหวั ด
เชียงราย จานวน 60คน
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ได้รับความคิดเห็นและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ จานวน
1คน รวมถึงการทาแบบสอบถาม (Questionnaire)
ผลการวิจัย
จากการเก็บผลการประเมินโครงการคลังภาพออนไลน์ (photo bank) เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแม่ยาว เชียงราย
ณ โรงเรีย นบ้านทุ่ งหลวง อาเภอแม่ยาว จัง หวัด เชี ยงราย โดยมีผู้ เข้ าร่วมโครงการทั้ง หมด 60 คน และส่งแบบประเมิ น
โครงการทั้งหมด 60 คน มีผลการวิเคราะห์ผลดัง นี้ ลาดับที่ 1 สูงที่สุด ท่านมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในอนาคต ค่าเฉลี่ย97.66 ลาดับที่ 2 มีการรับรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอด
โครงการ ค่าเฉลี่ย 97.00 รองลงมาลาดับที่ 3 มีความเข้าใจสาระสาคัญและรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ, กิจกรรมนี้ทา
ให้เกิ ดการสร้ างเครือข่ ายในชุมชน/สั งคม ค่าเฉลี่ย 96.66 ลาดั บที่ 4 มี ความรู้เ กี่ยวกั บเรื่ องคลั งภาพออนไลน์ (photo
bank) เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแม่ยาวเชียงราย, ท่านสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้จริงและ
ต่อเนื่อง และท่านสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว ค่าเฉลี่ย 96.00 ลาดับที่ 5 มีการรับรู้และเข้าใจถึงความสาคัญขององค์ความรู้จากโครงการ และ
ท่านสามารถนาความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้และสามารถแนะนาผู้อื่นได้ ลาดับที่ 6 ท่านสามารถนาความรู้จากการร่วม
กิจกรรมไปใช้และสามารถแนะนาผู้อื่นได้ ค่าเฉลี่ย 95.33 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ลาดับที่ 7 มีการปฏิบัติและมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของโครงการอย่างครบถ้วน
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้ทาให้เกิด
8. ท่10.
านมีกิจแกรรมนี
นวทางในการ
การสร้
า
งเครื
อ
ข่ายใน
พัฒนาต่อยอดองค์
ชุม้ทชน/สั
96.66
ความรู
ี่ได้รับงคม,
จากการ
ร่วมกิจกรรมในอนาคต,
97.66

9. ท่านสามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการ
7. ร่ท่วามโครงการไปใช้
นสามารถนาองค์
ความรู้ที่ไตด้่อไการ
ป
ประโยชน์
ประกอบอาชี
ประยุกต์ใพช้เพื
กับ่อสร้าง
รายได้
ให้กาวั
ับตนเองและ
ชีวิตประจ
นได้จริง
และต่
อเนื่อวง,, 96
96
ครอบครั

1. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
3. มีความเข้าใจ
คลังภาพออนไลน์
สาระสาคัญและ
(photo bank) เพื่อ
รายละเอียดกิจกรรม/
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
โครงการ, 96.66
แม่ยาว เชียงราย, 96

,0

6. ท่านสามารถนา
ความรู้จากการร่วม
กิจกรรมไปใช้และ
สามารถแนะนาผู้อื่นได้,
95.33

5. มีการปฏิบัติและมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของโครงการอย่าง
ครบถ้วน, 94.66

2. มีการรับรู้และเข้าใจ
มีการรับาคัรูญ้และเข้
าใจ
ถึ4.งความส
ขององค์
กระบวนการมี
ส่วนร่วม
ความรู้จากโครงการ,
ในกิจ95.33
กรรมตลอด
โครงการ, 97

จากการสอบสัมภาษณ์เชิงลึก ครูนาของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง จังหวัดเชียงราย มีชื่อ เต็มว่า ครูศรี
สมร ใจผูก ได้ถ่ายทอดวิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ได้ร่วมกับเด็กปรกติ สามารถดาเนิน
ชีวิตได้ปกติ โดยมีศิลปะเข้ามาช่วยเรื่องการเรียนรู้ โดยการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง โดยให้นักเรียนเขียนอะไรก็ได้
ปรากฏว่าเด็กนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้ส่งกระดาษเปล่า ครูศรีสมร คิดว่าจะทาอย่างไรกับกระดาษเปล่านี้ดี จึงให้
เด็กวาดรูป และเริ่มเขียนข้อความบรรยาย จาก 1 คา เป็น 2 คา และ 3 คา จนแต่งเป็นประโยคได้ รูปที่วาดเริ่มมีความ
สวยงามขึ้ นเรื่อย ทาให้ เด็ กที่ มีความบกพร่ องหันมาสนใจการเรี ยนมากขึ้ น ไม่ท ะเลาะกั นอีกหลั งจากนั้น ครูศ รีส มร มี
ความคิดว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก็มีความต้องการอยากเรียนรู้ แต่เขาเรียนรู้เท่าเด็กปกติไม่ได้ อยาคตที่เขา
อยากฝันจะเป็นหมอ ก็เป็นไม่ได้แน่นอน จะให้เรียนมาเพื่อจบออกมานั่งทางานออฟฟิต ทางานนั่งโต๊ะแบบราชการคงเป็นไป
ไม่ได้ คณุศรีสมรจึงกลับทางโยการถ่ายทอดวิธีการวาดรูป ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องเพื่อที่จะไปต่อในสายอาชีพทางศิลปะ
ให้เขาได้มีวิชาติดตัวเพื่อวันหนึ่งเขาไม่มีงานประจาทาเขาก็ยังมีวิชาติดตัวในการหาเลี้ยงชีพ หรือหาเลี้ยงครอบครัว ในอนาคต
ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงมี
เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 8 คน เด็กเริ่มส่งผลงานเข้าประกวดแล้วได้รับรางวัลทุกปี จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียน
ในสังกัด 12 โรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงมักได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการไปแข่งวาดภาพ เล่านิทาน นักเขียน
และจะได้รับรางวัลกลับมาทุกๆ ปี สร้างชื่อสียงให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองมีความปลาบปลื้มและแสดงความยินดี ทาให้ครูศรี
สมร เกิดความปลื้มใจเกินความคาดหมายที่เห็นนักเรียนที่ดูแลประสบความสาเร็จเกินความคาดหมาย อีกประการที่สาคัญที่
ครูศรี สมรมี ให้นักเรียนที่มีค วามบกพร่องทางการเรียนรู้คือกาลังใจ ความรัก การดู แลเหมือนลู ก การกอด และมี ความ
ภาคภูมิใจกับการเป็นครูและภาคภูมิใจกับลูกศิษย์มาก
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สรุปและอภิปรายผล
การสรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามโครงการคลังภาพออนไลน์ (photo bank) เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแม่ยาว
เชียงราย ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อาเภอแม่ยาว จังหวัดเชียงรายสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ผลรวมการ
ประเมินด้านความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.84 คิดเป็น ร้อยละ 96.91ผลรวมการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจค่าเฉลี่ย
4.79 คิดเป็น ร้อยละ 95.93ผลรวมการประเมินด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.81 คิดเป็น ร้อยละ
96.33การนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงร้อยละ 100
100
100
98
96
94
92

96.91

95.93

96.33

คิดเป็น ร้อยละ

ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะเข้ากับการเรียนการสอน มีพื้นฐานทางด้านศิลปะดีมาก ทาง
โครงการช่วยสนับสนุนการถ่ายภาพให้กับน้องๆ นักเรียนเพื่อให้น้องๆ ได้ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแม่ยาว
จังหวัดเชียงราย
เอกสารอ้างอิง
บทความ จากสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน เรื่องเปิดสถานการณ์เด็กบกพร่องการเรียนรู้
“แอลดี-ออทิสติก-สมาธิสั้น-เรียนรู้ช้า” พุ่ง 13% พบปัญหาเด็กไทยกว่า 9 แสน มีสัญญาณบกพร่องการเรียนรู้แต่ไม่ถูก
คัดกรองเขียนโดย sugar s | 19/10/2555 23:08:33 | จากเว็บไซต์ http://www.qlf.or.th/
เอกสารอ้างอิงจรัล รัตนบุญทา. 2539 การสร้างบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ระบบปฏิบัติงาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4. รายงานการค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชม ภูมิภาค. 2523 จิตวิทยาการสอนและการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ประสานมิตร.
Skinner , B.F. 1953. Science and Human Behavior.London :Mcmillan.
งานวิจัย เรื่องศิลปะบาบัด Art Therapy โดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจากเว็บไซต์
http://www.happyhomeclinic.com/
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การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมทีป่ รากฏในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ
กรณีศึกษามอญปากลัด อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
An Analytical Study of Buddhist Ethical Principles Appeared in Mon Songkran:
A Case Study of Mon at Parklad, Phrapradaeng District, Samut prakan Province
อลีนา ปานสวัสดิ์
สาขาวิชาจริยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
email: candysoda_bumza@hotmail.com, Mobile: 083-263-6537
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ 1. ศึ กษาประเพณี ส งกรานต์ 4 ภาคของไทย 2. ศึกษาประเพณีส งกรานต์
มอญปากลัด จังหวัดสมุทรปราการ และพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณี 3. ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ประเพณีสงกรานต์มอญปากลัด จังหวัดสมุทรปราการ และสงกรานต์ของไทย 4 ภาค 4. ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
แนวทางส่งเสริมประเพณีสงกรานต์มอญ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารและการ
วิจัยภาคสนาม
ผลการวิ จัย พบว่ า ประเพณี สงกรานต์ 4 ภาคของไทยกิ จกรรมที่ พ บมี จานวน 7 กิ จกรรม เช่ น การท าบุ ญ อั ฐิ
มีพุทธจริยธรรม คือ ทิ ศ 6 สาราณี ยธรรม 6 และบุญ กิริยาวัตถุ 10 เป็นต้น ในส่วนของประเพณีสงกรานต์ ของชาวมอญ
ปากลัดเป็นประเพณีที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง มีกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม เช่น
การปล่อยนกปล่อยปลา มีพุทธจริยธรรม คือ ทาน สติสัมปชัญญะขันติพรหมวิหาร 4 หิริโอตัปปะ เป็นต้น ภายในประเพณี
สงกรานต์แทรกคติธรรมโดยมีพื้นฐานความเชื่อส่วนหนึ่งมาจากความศรัทธาในคาสอนของพุทธศาสนา และอีกส่วนคือการนับ
ถือผี ทุกกิจกรรมล้วนมีพุทธจริยธรรมเป็นคติสอนใจแก่ลูกหลานชาวมอญ ทั้งยัง สร้างจริยธรรมให้แก่บุคคล ส่วนความเหมือน
และความแตกต่ างของประเพณีสงกรานต์ ของมอญกั บไทย มีความเหมื อนคื อ ประเพณีสงกรานต์ ของมอญกับ ไทยทั้ง สอง
วัฒนธรรมมีความเชื่อในตานานเรื่องธรรมบาลกุมารเหมือนกัน มีความแตกต่าง คือ ด้านระยะเวลาของการจัดงาน ส่วนของ
กิจกรรม และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ประเพณีสงกรานต์มอญมีแนวโน้มรูปแบบของกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย แต่ยังคงมีวิธีปฏิบัติตามแบบประเพณีดั้งเดิม และปัจจุบันมีการส่งเสริมให้คนทั่วไปรู้จักประเพณีสงกรานต์มากขึ้นซึ่งถือ
เป็นความภาคภูมิใจของชาวมอญปากลัดและเป็นประโยชน์ที่ควรค่าแก่การสืบสานต่อไป
คาสาคัญ: พุทธจริยธรรม, ประเพณีสงกรานต์, มอญ , พระประแดง
ABSTRACT
This research aimed 1. To study the Songkran tradition in 4 regions of Thailand, 2. To study the
Songkran tradition of Mon at Parklad, Phrapradaeng District, Samut Prakan Province and Buddhist ethical
principles appeared in the Songkran tradition, 3. To study the Similarities and differences between the
Songkran tradition of Mon at Parklad and the Songkran tradition of 4 regions in Thailand , and 4. To study
on changing trends and promotion to the Songkran tradition of Mon. This study was a documentary
research by studying from data and field research.
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Research results revealed that the Songkran tradition of Mon at Parklad was transferred and
practiced from generation to generation. Within the Songkran tradition, it is full of belief based on
Buddhism, including belief of Animism. This is important foundation of the Songkran tradition of Mon.
All activities are implanted with Buddhist ethics to be moral and ethical principle for Mon people.
The similarities and the differences of Songkran Mon and Songkran Thai traditions; 1. origins of both
Songkran tradition of Thai and Mon started from the legendary of “Dhambal”, 2. The duration of event of
the Songkran tradition, 3. Part of activities, and 4. The dresses that are unique. The Songkran Mon tradition
may change in the long term, but the public should promote the tradition of Songkran so that people
will learn more about the origin of Songkran and be proud and it is worthy to continually inherit in the
future.
KEY WORDS: BUDDHIST ETHICAL PRINCIPLES/ SONGKARN TRADITION/ MON/ PHRAPRADAENG
บทนา
ในประเทศไทยมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม มีหลายชนชาติ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
และยังคงอยู่อาศัยกันจนถึงปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งคนไทยมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
ลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทยที่ปรากฏคือ เป็นสังคมที่มีลักษณะแบบการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม หรือสังคมมี
ลักษณะแบบที่เป็น “พหุวัฒนธรรม” (Multi-cultural) “ความหลากหลายของกลุ่มคน วัฒนธรรม คือหลากหลายทางชนชาติ
สังคม วิถีความเป็นอยู่ ความเชื่อประเพณีที่ต่างกัน ” (อมรา พงศาพิชญ์, 2541: 39) ทั้งนี้คนไทยยอมรับในความหลากหลาย
จึงเปิดกว้างทางการผูกมิตร ทาให้ชาวต่างชาติเข้ามาผูกไมตรี ซึ่งเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้คนไทยอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติและ
เข้ากันได้โดยไม่ยาก ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มคนก็ต่างมีความเชื่อ มีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะพื้นฐานแต่เดิ ม ชาวมอญเป็นชนชาติหนึ่ งที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่ นฐานอยู่ใ นประเทศไทยตั้ งแต่ สมัยสุ โขทั ย
จากหลักฐานพบว่ า “ ชนชาติมอญได้ มีการติ ดต่อค้าขายกั บไทยมาโดยตลอดมี การเดิ นทางเข้ ามาในประเทศไทยทั้งมาท า
การติ ด ต่ อค้ าขาย และบางส่ ว นได้ เ ข้ า มาตั้ ง รกรากท ากิ น อยู่ ใ นประเทศไทยมาเป็ น เวลายาวนานนั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย
กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ” (พิสัณห์ ปลัดสิงห์, 2526: 154) จนถึงปัจจุบันชาวมอญก็ได้กระจายตัวกันตั้ง
ถิ่นฐานในหลายพื้นที่ในประเทศไทย
ชนชาติมอญเป็นชนชาติที่มีความน่าสนใจทางวัฒนธรรมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ยกตัวอย่าง ประเพณีสงกรานต์
ในประเพณีสงกรานต์ของชนชาติมอญ มีความเด่นทางด้านกิจกรรมถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ มีความหลากหลาย เช่น ประเพณี
แห่นกแห่ปลา “ที่จัดขึ้นปีละครั้งเป็นการทาบุญใหญ่ นับว่าเป็นประเพณีหนึ่งในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญที่ชาวมอญให้
ความส าคั ญ ทั้ ง ยั ง เป็ นประเพณี ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ต านานตามพุ ท ธศาสนา ในเรื่ องของการประกอบกุ ศ ลกรรม ”
(สานักวัฒนธรรม, 2555: 17) และยังมีอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์มอญที่ขาดไม่ได้ เช่น ข้าวแช่ ถือเป็นที่
รู้จักกันดีมีต้นกาเนิด เกิดขึ้นมาจากวัฒนธรรมของชาวมอญ รวมทั้งมีป ระเพณีอื่นๆที่แทรกอยู่ในประเพณีส งกรานต์ของชาว
มอญอีก เช่น ประเพณีการแห่งหงส์ธงตะขาบ ประเพณี ส่งข้าวสงกรานต์ ประเพณีค้าโพธิ์ การละเล่นสะบ้า การละเล่นทะแย
มอญ เป็นต้น ซึ่งเป็นประเพณีที่น่าศึกษาเรียนรู้
นอกจากความโด่ดเด่นของกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญถือเป็นประเพณีที่มีความสาคัญมากต่อชาวมอญ
ในปีหนึ่งไม่ว่าชาวมอญจะย้ายไปอยู่ต่างถิ่นแห่งใดก็ตาม ต้องสละเวลาเดินทางกลับมายังบ้านเกิดของตนเอง เพื่อทาบุญกุศล
ครั้ งใหญ่ นี้ ประเพณีส งกรานต์ที่ จัด ขึ้ นปี ละครั้ ง และยัง ถือเป็ นวันขึ้นปีใ หม่ข องชาวมอญอี กด้ วย เป็ นช่ วงเวลาที่ สาคัญ อี ก
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ประการคือ ชาวมอญจะกลับมาแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ ประเพณีสงกรานต์มีความสาคัญ
มาก ถึงขนาดมีคากล่าวที่ว่า “หากชาวมอญไม่กลับบ้านในช่วงประเพณีสงกรานต์นี้ ถือเป็นคนอกตัญญูต่อบรรพชน เป็นคน
นอกศาสนา ไม่รู้ คุณค่าการท าบุญ กุ ศล ซึ่ งถือเป็นวันสาคัญ ที่สุด สาหรั บชาวพุทธ คนประเภทนี้จะไม่ควรคบหาสมาคมด้วย
เป็นที่รังเกียจของชาวบ้าน” (จวน เครือวิชฌยาจารย์, 2543: 97) คากล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญต่อประเพณีสงกรานต์ที่
มีความสาคัญยิ่งต่อชาวมอญ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับ
สงกรานต์ ข องไทย ชาวมอญมี พุ ท ธจริ ย ธรรมใดบ้ างที่ ป รากฏในประเพณีส งกรานต์ “ชาวมอญมีค วามเชื่ อที่เ คร่ ง ครั ด ใน
พุ ท ธศาสนามากเช่ นเดี ย วกั บ คนไทยที่ มีก ารนั บ ถื อพุ ท ธศาสนา” (จามรี คชเสนี แ ละ ปริ ญ ญากุ ล ปราการ, 2552: 28)
รวมทั้งศึกษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการส่งเสริมที่จะอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์มอญสืบไป เนื่องจากปัจจุบั น
ยุค สมั ย มีการเปลี่ย นแปลงไปมาก เป็นยุ คแห่ ง โลกาภิ วัต น์ มีค วามเจริ ญทางด้ านเทคโนโลยีสู ง สั ง คมก้ าวไปสู่ การพั ฒนาสู่
ความทั นสมัย มากขึ้น คนในยุ คสมัยใหม่ อาจมี การหลงลื มประเพณีที่ เคยสืบ ทอดกั นมาจากคนรุ่ นก่ อนไปบ้ าง แต่ช าวมอญ
ก็ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี
ถึงแม้ว่าชาวมอญจะอพยพย้ายถิ่นฐานไปตั้งที่อยู่อาศัยที่อื่นก็ตามแต่ชาวมอญก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ ชาวมอญที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมีกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ “แหล่งที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดของชาวมอญคือพื้นที่ ตามบริเวณ
2 ฝากฝั่งของแม่น้าเจ้าพระยาตอนเหนือของกรุงเทพเรื่อยไปตามแม่น้าแม่กลอง และแผ่กระจายตั้ งถิ่นฐานไปตามบริเวณ
อาเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุรี อาเภอสามโคก จัง หวัด ปทุ มธานี ไปจนถึง จั งหวั ดอยุ ธยาเป็ นพื้นที่ ที่มีจานวนประชากร
ชาวมอญอยู่ ม ากและพื้ น ที่ บ ริ เ วณอื่ น ๆบริ เ วณที่ ส าคั ญ ที่ รู้ จั ก กั น ดี อี ก บริ เ วณหนึ่ ง คื อ ปากลั ด หรื อ พระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ และในจังหวัดต่างๆสามารถพบได้ทั่วไปตามเส้นทางอพยพเข้ามาจากพม่า ”(สุภรณ์ โอเจริญ, 2541: 97)
ชาวมอญปากลัด หรือชาวมอญพระประแดงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของประเพณีสงกรานต์
มอญจึ ง เป็ นบริ เ วณที่ มีค วามน่ าสนใจที่ จะเข้ าไปศึ กษา “ชาวมอญปากลั ด หรื อชาวมอญพระประแดงมาอาศั ย ในบริ เ วณ
จัง หวั ดสมุท รปราการ ตั้ง แต่ สมั ยของรัช กาลที่ 2 ครั้ งมาสร้างป้ อมหน้ าด่ านทางทะเล และอยู่อาศั ยในพ้ นที่ นี้เ รื่อยมาจน
ปัจจุบัน” (ผุสดี ทิพทัส, 2549: 15) ที่สาคัญคือกลุ่มชาวมอญพระประแดงเป็นกลุ่มชาวมอญที่มียังมีจานวนประชากรมากและ
ยัง คงอนุ รักษ์ ประเพณี ส งกรานต์ มอญเดิ มไว้เ ป็ นอย่ างดี ชาวมอญปากลั ด หรือชาวมอญพระประแดงซึ่ง อยู่บ ริ เวณจัง หวั ด
สมุทรปราการในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทางานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีสงกรานต์
ของชาวมอญกรณีศึกษามอญปากลัด อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” โดยผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาประเพณีสงกรานต์ของ
ชาวมอญว่ามีพุทธจริยธรรมใดที่ปรากฏในประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์มอญมีความเหมือนและความต่างอย่างไรกับ
สงกรานต์ 4 ภาคของไทย รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการส่งเสริม เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และ
พัฒ นาประเพณีอันเก่าแก่ข องวั ฒ นธรรมที่ ยั งคงหลงเหลื ออยู่ ใ นประเทศไทยให้ ค นรุ่ นหลัง ได้เ ข้ าใจในประเพณีส งกรานต์
ของมอญ ซึ่งเป็นอีกชนชาติหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยมาช้านาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประเพณีสงกรานต์ 4 ภาคของไทย
2. เพื่ อศึ กษาประเพณี ส งกรานต์ ข องชาวมอญปากลั ด จั ง หวั ดสมุ ท รปราการ และพุ ทธจริ ย ธรรมที่ ป รากฏใน
ประเพณี
3. ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่ างประเพณี สงกรานต์ มอญปากลัด จัง หวั ด สมุ ทรปราการ และ
สงกรานต์ของไทย 4 ภาค
4. เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและแนวทางส่งเสริมประเพณีสงกรานต์มอญ
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นศึกษาเอกสารและวิจัยเชิงภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กาหนด
รายละเอียดการวิจัยดังต่อไปนี้
1.การรวบรวมข้อมูล
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
- ชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถก
- ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือ บทความ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย
1.2 .การวิจัยภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) กาหนดเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้
การดาเนินวิจัยภาคสนาม สัมภาษณ์ชาวมอญในชุมชนปากลัดที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์มอญและต้องมี
ประสบการณ์เ ข้าร่ วมในประเพณีสงกรานต์มอญ โดยอยู่ใ นพื้นที่ ชุมชนปากลัด อาเภอพระประแดง จัง หวัด สมุท รปราการ
ไม่น้อยกว่า 15 ปี และเป็นชาวมอญที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่ างคล่องแคล่ว มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เช่น เจ้าอาวาส
หรือพระสงฆ์ที่อยู่ประจาวัดมอญในชุมชนปากลัด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนมอญปากลัด จานวน 10 รูป/คน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
2.1 สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตเก็บรายละเอียดข้อมูล ในกิจกรรมประเพณี ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ไม่เข้าไป
ก้ าวก่ ายในกิ จกรรมตามประเพณี ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการสั ง เกตในส่ วนนี้ ผู้ วิจัย จะนาไปเสริ มกั บ ข้ อมู ล การสั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
เพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลได้อย่างละเอียดและถูกต้อง
2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนัดหมายบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้า ก่อนการสัมภาษณ์ มีกาชี้แจงรายละเอียดของ
งานวิ จัย ให้ เ ข้ าใจถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละรายละเอี ย ดต่ างๆอย่ างชั ด เจน การเก็ บ ข้ อมู ล โดยการสั มภาษณ์ นี้ผู้ วิจัย มี เ อกสาร
ขออนุญาตแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที
2.3 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเบื้องต้นคือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และบทความวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ข้อมูลที่
ได้จากผู้นาชุมชน ได้แก่ ประวัติของชุมชน ข้อมูลต่างๆ และศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันอย่างเช่น จากเอกสารสิ่งพิมพ์
จากการสัมภาษณ์ เป็นต้น
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยผู้วิจัยมีวิธีการโดยดาเนินการ ดังนี้
- ได้นาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้ อง มาสร้างเครื่องมือในการตั้งคาถามเพื่อเป็น
แบบสัมภาษณ์
- การบันทึกภาคสนาม มาถอดเทปเป็นเอกสาร และทาความเข้าใจข้อมูลอย่างละเอียด
- นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาทาการวิเคราะห์ผลด้วย วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
-การตีค วามหมายและตรวจสอบความหมายของข้ อมู ล นามาเปรี ยบเทีย บความเหมือนความต่ าง และส่ วนของ
รายละเอียดต่างๆว่าสอดคล้องเป็นไปตามผู้ให้ข้อมูลหรือไม่ เมื่อได้ผลลัพ ธ์จากการประมวลผลต่างๆแล้ว จากนั้นจึงทาการ
วิเคราะห์สรุปผลของงานวิจัย ในรูปแบบของการอธิบายโดยวิธีพรรณนา พร้อมกับตารางแสดงข้อมูล
ผลการวิจัย
การศึกษาประเพณีสงกรานต์ของไทยทั้ง 4 ภาค ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมตามประเพณีทั้งหมดที่ยึดถือปฏิบัติ
กันในประเพณีสงกรานต์ ทั้ง 4 ภาคของไทยโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง ผู้วิจัย
สามารถสรุปกิจกรรมซึ่งแบ่งไว้ในประเพณีสงกรานต์ทั้ง 4 ภาคได้เป็น 7 กิจกรรม ดังนี้
1. การทาบุ ญตักบาตร เป็นกิจของพุทธศาสนิกชนกระทาเพื่อเป็น “ทาน” ถือเป็นการมุ่งทาความดี ช่ วยขัดเกลา
จิตใจให้เ กิดชความเสียสละขจัดความตระหนี่ แสดงให้เห็นถึ งการรู้จักให้โดยไม่มุ่งหวัง สิ่งตอบแทน การตักบาตรจึงถือเป็ น
กิจกรรมที่สาคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวพุทธไม่ว่าจะในโอกาสใดก็ตามถือเป็นกิจที่พึงกระทาของพุทธศาสนิกชนโดยเสมอ
2. การทาบุญอัฐิ แสดงให้เห็นถึงความไม่ลืมพระคุณของบรรพบุรุษของตนการทาบุญอัฐิ ยังมีกุศโลบายที่ช่วยเตือนให้
ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดาเนินชีวิตอยู่เสมอ และเป็นการแสดงความกตัญญู ต่อบรรพบุรุษอีกด้วย
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3. การปล่อยนกปล่อยปลา ถือเป็นการทาบุญอย่างหนึ่ง มาจากความเชื่อที่ว่าเมื่อได้ปล่อยชีวิตสัตว์ หรือสงเคราะห์
สัตว์ก็จะได้รับผลบุญตามความเชื่อ ทั้งยังเป็นการช่วยสอดส่องและให้ความช่วยเหลือเหล่าสัตว์น้าที่กาลังตกอยู่ในภาวะขาดน้า
ตามแหล่ งน้ าที่ มีร ะดั บน้ าน้อย จึง เป็ นการปลู กฝั ง อุป นิสั ยให้รู้ จักมีการสัง เกตในสิ่ง แวดล้ อมรอบตั วอยู่ เสมอๆ และยั งช่ วย
อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้าให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ
4. รดน้าดาหัวเป็นการแสดงความนอบน้อม เคารพต่อผู้ใหญ่ ถือเป็นแสดงความคารวะขอบคุณที่บิดามารดา หรือ
ผู้ใหญ่เคยให้ความสนับสนุน และยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บรรดาลูกหลาน ให้เกิดมงคลแก่ชีวิตให้เกิดขวัญและ
กาลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไป
5. การสรงน้าพระ เป็นการแสดงความเคารพที่ชาวพุทธพึงแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นเสมือน
ตัวแทนของพุทธศาสนาที่สาคัญ การกระทานี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อพระสงฆ์ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่สาคัญทางพุทธ
ศาสนาในทุกวาระและโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะพึงกระทาอยู่เสมอๆ
6. การก่อพระเจดีย์ทราย มาจากคติความเชื่อที่คล้ายกันคือ เม็ดทรายอาจจะติดเท้าออกไปขณะที่เดินเข้าออกที่วัด
เมื่อถึงประเพณีสงกรานต์ชาวพุทธศาสนิกชนจึงนาทรายไปก่อเป็นเจดีย์ เชื่อว่าเป็นการนาทรายไปคืนให้แก่วัด เป็นการทากุศล
อย่างหนึ่ง และเพื่อให้วัดได้นาทรายเหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย
7. การละเล่นในประเพณีสงกรานต์ ในแต่ละภาคจะมีการละเล่นที่แตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่น สิ่งที่แสดงให้เห็น
นอกจากความสนุ กสนานแล้ ว ยั ง แสดงออกถึ ง จริ ย ธรรมอี กด้ ว ย การละเล่ นเหล่ านี้ จะช่ ว ยปลู ก ฝั ง ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี
ความมีน้าใจ เป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะเป็นอย่างดี
จริ ย ธรรมที่ ป รากฏในกิ จกรรมของประเพณี ส งกรานต์ ไ ทยทั้ ง 4 ภาคนี้ เป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงออกให้ เ ห็ นถึ ง ค่ านิ ย ม
การประพฤติปฏิบัติที่ชาวไทยได้ยึดถือตามประเพณีสืบทอดต่อกันมา พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งบรรพบุรุษได้ปลูกฝัง
ให้คนไทยได้ยึดถือและนามาใช้ได้ในการดาเนินชีวิต จริยธรรมที่แสดงออกภายในประเพณีสงกรานต์สามารถจัดแบ่งออกมา
เป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้
1.ความกตั ญญู กตเวทีค นไทยให้ ความสาคัญ มากในการเคารพและแสดงความกตั ญญู ต่อบรรพบุรุ ษ บิด ามารดา
ญาติ ผู้ใหญ่ รวมถึง บุคคลที่ ควรให้ ความกตัญญู ผู้ ที่มีอายุ น้อยจะให้การนอบน้อมและเคารพต่อผู้ใ หญ่ รว มถึง รู้จักทดแทน
บุญคุณตามวาระโอกาสที่เหมาะสม อย่างประเพณีสงกรานต์
2. การมีใจบุญสุนทาน เว้นจากการเบียดเบียนสะท้อนในเรื่องความเชื่อที่มีมากในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ คนไทย
นิยมทาบุญและให้ความสาคัญต่อการทานุบารุงพุทธศาสนา
3. ความสามัคคี เนื่องจากกิจกรรมล้วนส่งเสริมให้เกิดความรัก และสนิทสนมในหมู่คณะ
4. มีน้าใจ แบ่งปันกันและรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือส่วนรวม
5. มีความรักและภูมิใจในบ้านเกิด ไม่ลืมพระคุณของแผ่นดินถิ่นบ้านเกิดของตน
6. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่ให้การอุปถัมภ์เกื้อกูล และบุคคลที่ควรให้การเคารพ
7. มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือบุคคลและสัตว์ที่กาลังได้รับความทุกข์ถือเป็นการสงเคราะห์แก่ผู้ที่เดือดร้อน
การสรุป หลักธรรมที่จะแสดงผลในตาราง ผู้วิจัยนากิ จกรรมในประเพณีสงกรานต์ ของไทยทั้ง 4 ภาคที่ ได้ศึ กษา
ค้นคว้ามาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ซึ่งจริยธรรม จากนั้นนามาวิเคราะห์ว่ามีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับหลักพุทธจริยธรรมในหลักคาสอนของศาสนาพุทธ สรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ได้จากประเพณีสงกรานต์ของไทยทั้ง 4 ภาค
พุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณี
สงกรานต์ของไทย

กิจกรรมในประเพณีสงกรานต์
ของไทย

จริยธรรมที่ปรากฏในประเพณี
สงกรานต์ของไทย

ศีล 5 หรือ เบญจศีล

การทาบุญ การสรงน้าพระ
การปล่อยนกปล่อยปลา
และการก่อพระเจดีย์ทราย
การทาบุญอัฐิ การรดน้าดาหัว
การสรงน้าพระ

มีใจบุญสุนทาน มีเมตตา
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ทิศ 6

ความกตัญญู นอบน้อมและเคารพต่อ
บุคคล

บุญกิริยาวัตถุ 10

การท าบุญอั ฐิ การก่อพระเจดีย์ ทราย การมีใจบุญสุนทาน อ่อนน้อม
การรดน้าดาหัว การสรงน้าพระ
ช่วยเหลือส่วนร่วม มีเมตตา

สาราณียธรรม 6

การทาบุญอัฐิ การรดน้าดาหัว การสรง ความสามัคคี ความเคารพ และสร้าง
น้าพระ การก่ อพระเจดี ย์ ท ราย และ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
การละเล่น
มีเมตตา

โภคอาทิยะ หรือ โภคาทิยะ 5

การท าบุ ญ ตั ก บาตร การท าบุ ญ อั ฐิ กตัญญูกตเวทีไม่ลืมพระคุณ
การรดน้ าด าหั ว การสรงน้ าพระ นาทรัพย์ที่ได้มาทดแทนจากการเพียร
การก่อพระเจดีย์ทราย
ทางานสามารถเลี้ยงดูตนเองและผู้อื่น
ได้
การทาบุญตักบาตร การปล่อยนก
มีน้าใจ ทาประโยชน์แก่สาธารณะ
ปล่อยปลา สรงน้าพระ และการก่อ
ความสามัคคี
พระเจดีย์ทราย

สังคหวัตถุ 4

ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัด อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และพุทธจริยธรรมที่ปรากฏ
ในประเพณี ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัด สามารถแบ่งกิจกรรมที่ให้การยึดถือปฏิบัติตามใน
ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ โดยสรุป กิจกรรมหลักได้เป็น 8 กิจกรรม ดังนี้
1. การส่งข้าวสงกรานต์ มีคติความเชื่อในเรื่องของการต้องรับเทวดา หรือนางสงกรานต์ ซึ่งมาจากความเชื่อในเรื่อง
ของตานานนิทานสงกรานต์ถือเป็นการทาบุญอย่างหนึ่งก่อนวันสงกรานต์ ชาวมอญในแต่ละหมู่บ้านจะมารวมตัวกันบ้านใดบ้าน
หนึ่งเพื่อช่วยกันประกอบข้าวสงกรานต์เมื่อถึงวันสงกรานต์ก็จะพากันนาข้าวแช่ไปถวายที่วัด ข้าวแช่นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจกันในหมู่คณะ ในส่วนของการทาบุญ แสดงถึงความใจบุญสุนทาน และเป็นการทานุบารุงสืบ
ทอดพุทธศาสนาอีกด้วย
2.การแห่หงส์ธงตะขาบ ถือปฏิบัติกันเพื่อเป็นกุศลทาน แสดงออกถึงความเชื่อของชาวมอญในเรื่องของการแสดงการ
ระลึกถึงและเฉลิมฉลองครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระมารดาจนสาเร็จเป็นพระอรหันต์บนสรงสวรรค์ตามตานาน เป็น
การการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่มั่นคงเป็นการแสดงความเคารพศรัทธาที่มีอย่างมากในความเชื่อในเรื่องของพุทธศาสนาของ
ชาวมอญ และแสดงออกถึงความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตาย และความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษเชื่อว่าธงตะขาบที่ชักธงสู่
ยอดเสาหงส์จะเป็นการนาพาญาติที่ล่วงรับไปแล้ว ไปสู่สรวงสวรรค์ ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่กลุ่มชาวมอญที่ได้
ร่วมด้วยช่วยกันในการทาธงตะขาบ
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3. การสรงน้าพระ เป็นสิ่งที่แสดงถึงการยกย่อง สรรเสริญแก่บุคคลผู้นั้น เป็นการให้เกียรติ การยึดถือปฏิบัติตาม
ประเพณีการสรงน้านี้ถื อเป็นการให้ ความเคารพยกย่อง ได้แ สดงความกตั ญญู แก่ผู้ ใหญ่ที่ ตนเคารพนับ ถือ ทั้ง ยัง ก่อให้ เกิ ด
ความสุขสบายใจจากพรที่ได้รับกลับมาอีกด้วย
4.การปล่อยนกปล่อยปลาเป็ นประเพณี ที่ มาจากตามความเชื่ อของตานานนิ ทานเรื่ องสามเณรที่ ช่ วยเหลื อปลา
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเมตตา เป็นการปลูกฝังจริยธรรมในเรื่องจริยธรรมในเรื่องของบาปบุญ การมีจิตใจบุญสุทาน และ
แสดงถึงการมีมนุษย์ธรรม ช่วยเหลือสัตว์ที่กาลังตกอยู่ในความทุกข์ และสอนในเรื่องของความกตัญญูในส่วนที่ตานานเล่าถึง
ตอนที่ ส ามเณรที่ ต้ อ งการไปลาพ่ อ แม่ ใ นวาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต ทั้ ง ยั ง เป็ น กุ ส โลบายให้ ทุ ก คนช่ ว ยกั น ดู แ ลสิ่ ง แ วดล้ อ ม
รักษาธรรมชาติไม่ให้สมดุลของสัตว์น้าสูญพันธ์ไป
5.การค้าโพธิ์ตามความเชื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนื่องจากแก้เคล็ดด้วยเนื่องจากเชื่อว่าผู้ที่เกิดวันกลาง หรือเกิด
ตรงกับวันสงกรานต์วันที่ 2 ในแต่ละปีจะต้องประกอบพิธีค้าโพธิ์ เพื่อแก้เคล็ดตามความเชื่ อว่าวันนี้เป็นวันแรง ทั้งยังเป็นการ
แสดงสัญลักษณ์การบูชาสักการะแด่สถานที่สาคัญหนึ่งของศาสดา คือ ต้นโพธิ์ เป็นการแสดงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ทรง
ตรัส รู้ ความเชื่ อเหล่ านี้ ทาให้ เกิ ดเป็นการท าประโยชน์ ถื อว่ าเป็นส่วนดี ต่อสาธารณะ และถื อเป็นการช่ วยเหลือทานุบ ารุ ง
ศาสนสถาน และสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณะอีกด้วย
6.การทาบุญอัฐิเป็นการทาบุญตามประเพณีอย่างหนึ่ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยหลังจากที่
ทาบุญตักบาตร ถวายธงตะขาบ ปล่อยนกปล่อยปลา ตามประเพณีสงกรานต์ตามความเชื่อ ชาวบ้านก็จะร่วมกันอุทิศส่วนบุญ
ส่วนกุศลที่ได้ตั้งใจ ประกอบการทาบุญทั้งหมดนี้ให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
7.การกวนกาละแมเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ เริ่มขึ้นก่อนวันสงกรานต์ ชาวมอญปากลัด จะมารวมตัวกันแล้วแต่จะเลือก
สถานที่ข องแต่ล ะหมู่บ้าน ช่ วยเหลื อกั นทาขนมกาละแมซึ่ งถือเป็ นขนมที่เ ป็นสัญลั กษณ์หนึ่ งของประเพณี สงกรา นต์ที่ นิย ม
การกวนกาละแมจะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลายาวนานในการท า ดั ง นั้ นการจะส าเร็ จ เป็ น ขนมได้ จ ะต้ อ งช่ วยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น
ใช้ความมานะพยายามอย่างมาก ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ
8.การละเล่นได้แก่ สะบ้าบ่อน และสะบ้าทอยเป็นการกระชับสัมพันธ์ไมตรีของผู้เล่น ด้วยการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาว
ได้ทาความรู้จักกันด้วยความสุภาพ และภายในสายตาของผู้ใหญ่ เป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เล่น รวมทั้งสร้างความรื่นเริง
ให้แก่ผู้เข้าชม ถือเป็นการละเล่นพักผ่อน สนุกสนานกันตามประเพณี
จริยธรรมที่ปรากฏในกิจกรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัด เป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็น
จากประเพณี ว่า บรรพบุรุ ษชาวมอญได้ สั่งสอนและให้การปลู กฝัง จริย ธรรม จากประเพณีนี้มีจริ ยธรรมที่ แสดงออกภายใน
ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัดซึ่ง ผู้วิจัยสรุปจัดแบ่งออกมาเป็นข้อได้ดังต่อไปนี้
1. ความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้ว และญาติผู้ใหญ่ บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกันในสายโลหิต รวมทั้งผู้มี
พระคุณ ไม่ลืมพระคุณ ด้วยการแสดงความเคารพและตอบแทนด้วยความกตัญญู
2. ความภาคภูมิใจในชนชาติ รักในเชื้อชาติเป็นจิตวิญญาณของคนมอญ แสดงให้เห็นถึงความความรักพวกพ้อง
3. ความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาต่างๆ และพยายามอดทนกระทั่งผ่านพ้นไป อย่างการจัดกิจกรรม
ต่างๆอาจเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างในบางกรณี ก็ค่อยๆหาวิธีและผ่านไปได้จนสาเร็จกิจกรรม
4. การช่วยเหลือเกื้อกูล ความร่วมมือร่วมใจ ทั้งยังก่อเป็นสายใยที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเกิดขึ้นเป็นผล
พวงจากการร่วมมือร่วมใจซึ่งกิจกรรมต่างๆไม่สามารถทาเพียงคนใดคนหนึ่งได้
5. การมี ใ จบุ ญ สุ นทานสะท้ อนถึ ง ความเชื่ อที่ เ คร่ ง ครั ด ในพุ ท ธศาสนา รวมทั้ ง เป็ นการปฏิ บั ติ ต ามกิ จของชาว
พุทธศาสนิกชนที่ควรพึงกระทาและทานุบารุงสืบทอดพุทธศาสนาต่ อไป
6. ความเคารพนอบน้อม อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ สรรเสริญแก่บุคคลผู้สมควรยกย่อง เป็นการให้เกียรติ รวมทั้งการเคารพ
ศรัทธาต่อพุทธศาสนาของชาวมอญแสดงถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนา
7. ความสามัคคี กิจกรรมต่างหมู่คณะให้ความช่วยเหลือกันจึงกลายเป็นความสาเร็จได้ทาให้เกิดความสัมพั นธ์ที่ดี
เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ
8. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สงเคราะห์และให้การช่วยเหลือแก่บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
9. มีระเบียบมีวินัยอยู่ในความประพฤติที่เหมาะสมในกรอบของประเพณี
10. ความเมตตากรุณา เพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ที่กาลังได้รับ ความเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือ ให้พ้น
จากความทุกข์เหล่านั้น
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การสรุป หลักธรรมที่จะแสดงผลในตาราง ผู้วิจัยนากิจกรรมในประเพณี สงกรานต์ของชาวมอญปากลัดที่ ได้ศึกษา
ค้นคว้ามาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ซึ่งจริยธรรม จากนั้นนามาวิเคราะห์ว่ามีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับหลักพุทธจริยธรรมใดในหลักคาสอนของพุทธศาสนา
ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ได้จากประเพณีสงกรานต์ของของชาวมอญ
พุทธจริยธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีสงกรานต์มอญ

กิจกรรมในประเพณีสงกรานต์มอญ

จริยธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีสงกรานต์มอญ

ทาน

การส่งข้าวสงกรานต์การปล่อยนกปล่อยปลา

มีใจบุญสุนทาน การละเว้นไม่
เบียดเบียนและมีเมตตา

สติสัมปชัญญะ
ขันติ
โสรัจจะ
หริโอตัปปะ
บุพการี

การแห่หงส์-ธงตะขาบการค้าโพธิ์การทาบุญอัฐิ
การส่งข้าวสงกรานต์ การแห่หงส์ธงตะขาบ การสรงน้า
พระ การปล่อยนกปล่อยปลา การค้าโพธิ์
การทาบุญอัฐิ การกวนกาละแมการละเล่น
การ ส่ ง ข้ าวส ง กร านต์ การ แ ห่ ห ง ส์ ธง ต ะ ข า บ
การสรงน้าพระ การปล่ อยนกปล่ อยปลา การค้าโพธิ์
การทาบุญอัฐิ การกวนกาละแม การละเล่น
การส่งข้าวสงกรานต์ การละเล่น การแห่หงส์ธงตะขาบ
การสรงน้าพระ การทาบุญอัฐิ
การ ส่ ง ข้ าวส ง กร านต์ การ แ ห่ ห ง ส์ ธง ต ะ ข า บ
การปล่อยนกปล่อยปลา การค้าโพธิ์
การ ส่ ง ข้ าวส ง กร านต์ การ แ ห่ ห ง ส์ ธง ต ะ ข า บ
การทาบุญอัฐิ

มีระเบียบ มีสติระลึกรู้ตัวเสมอว่าตน
กาลังทาสิ่งใด
ความอดทนอดกลั้นต่อ
ความยากลาบากที่เป็นอุปสรรค หรือ
ปัญหาต่างๆ จนสามารถผ่านพ้นไป
ความอ่อนน้อมซึ่งมีความประณีต
มีใจบุญสุนทาน เนื่องจากเกรงกลัว
และละอายต่อการกระทาซึ่งความชั่ว
ความกตัญญูกตเวที ไม่ลืมพระคุณที่
บุพการี หรือบรรพบุรุษได้ให้การ
ส่งเสริม เลี้ยงดูมา
ความกตัญญู

กตัญญูกตเวที

การแห่หงส์ธงตะขาบ การสรงน้าพระ การทาบุญอัฐิ

สติปัฎฐาน 4

การ ส่ ง ข้ าวส ง กร านต์ การ แ ห่ ห ง ส์ ธง ต ะ ข า บ การมีระเบียบเนื่องจากสติเป็นเครื่อง
การสรงน้าพระ การปล่ อยนกปล่ อยปลา การค้าโพธิ์ ควบคุม การกระทาโดยทั้งทางกาย
การทาบุญอัฐิ การกวนกาละแม การละเล่น
วาจา และใจ

สัมมัปปธาน 4

การส่งข้าวสงกรานต์ การแห่หงส์ธงตะขาบ การค้าโพธิ์
การกวนกาละแม
การ ส่ ง ข้ าวส ง กร านต์ การ แ ห่ ห ง ส์ ธง ต ะ ข า บ
การสรงน้าพระ การปล่ อยนกปล่ อยปลา การค้าโพธิ์
การทาบุญอัฐิ การกวนกาละแม การละเล่น
การส่ ง ข้ า วส ง กร านต์ การ แ ห่ ห งส์ -ธงต ะข าบ
การสรงน้ าพระ การปล่ อยนกปล่ อยปลาการค้ าโพธิ์
การทาบุญอัฐิ

อิทธิบาท 4
อินทรีย์ 5
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ความอดทน แสดงออกถึงความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการทาสิ่งต่างๆ
ความอดทน มีมานะพยายาม
มีศรัทธา ด้วยปัญญาและสติ
มีความวิริยะพยายาม

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ได้จากประเพณีสงกรานต์ของของชาวมอญ (ต่อ)
พุทธจริยธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีสงกรานต์มอญ

กิจกรรมในประเพณีสงกรานต์มอญ

พละ 5

การ ส่ ง ข้ าวส ง กร านต์ การ แ ห่ ห ง ส์ ธง ต ะ ข า บ ความอดทน ทาให้เกิดความเข้มแข็ง
การกวนกาละแม การละเล่น
มั่นคง อย่างไม่หวั่นไหว เกิดเป็น
ความสามัคคี
การส่งข้าวสงกรานต์ การแห่หงส์ธงตะขาบ การค้าโพธิ์ ความเมตตา การช่วยเหลือเกื้อกูล
การสรงน้าพระ การปล่อยนกปล่อยปลา การทาบุญอัฐิ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
การแห่หงส์ธงตะขาบ การสรงน้าพระ
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่น

กุศลกรรมบท 10
นาถกรณธรรม 10
อนุสติ 10
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
พรหมวิหาร 4
สังคหวัตถุ 4
โภคาทิยะ 5
สาราณียธรรม

การส่งข้าวสงกรานต์ การแห่หงส์ธงตะขาบ การสรงน้า
พระการค้าโพธิ์ การทาบุญอัฐิ การทาบุญอัฐิ
การแห่หงส์ธงตะขาบ การสรงน้าพระ การค้าโพธิ์การ
ทาบุญอัฐิ
การส่งข้าวสงกรานต์ การแห่หงส์ธงตะขาบ การค้าโพธิ์
การปล่อยนกปล่อยปลา การทาบุญอัฐิ การสรงน้าพระ
การส่งข้าวสงกรานต์ การแห่หงส์ธงตะขาบ
การกวนกาละแม การละเล่น
การส่งข้าวสงกรานต์ การแห่หงส์ธงตะขาบ
การสรงน้าพระ การทาบุญอัฐิ
การ ส่ ง ข้ าวส ง กร านต์ การ แ ห่ ห ง ส์ ธง ต ะ ข า บ
การสรงน้าพระ การปล่ อยนกปล่ อยปลา การค้าโพธิ์
การทาบุญอัฐิ การกวนกาละแม การละเล่น

จริยธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีสงกรานต์มอญ

ความเคารพนอบน้อม
ความเคารพนอบน้อม และความ
กตัญญูกตเวที
ความเมตตาช่วยเหลือปลดเปลื้อง
ทุกข์ ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
การช่วยเหลือเกื้อกูล สามัคคี และ
การมีใจบุญสุนทาน
การช่วยเหลือเกื้อกูล มีเมตตา
ความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจกันทา
ให้เกิดความเป็นมั่นคงของหมู่คณะ

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเพณีสงกรานต์มอญปากลัด จังหวัดสมุทรปราการ และประเพณี
สงกรานต์ของไทย 4 ภาค
ผลจากการวิจัยซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรม และการลงพื้นที่สัมภาษณ์พบว่า
ความเหมือน - สงกรานต์ของไทยทั้ง 4 ภาค และสงกรานต์ของชาวมอญปากลัด มีความเชื่อในส่วนของตานานของ
ประเพณีเหมือนกัน คือมาจากตานานเรื่องเล่าของ “ธรรมบาลกุมาร” ถือเป็นต้นกาเนิดของนางสงกรานต์
ความแตกต่าง - การกาหนดเวลาในการจัดงานตามประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ หรือสงกรานต์พระประแดง
จะจัดงานช้ากว่าสงกรานต์โดยปกติคือ วันที่ 13 เมษายน เลื่อนออกไปจากวันมหาสงกรานต์ 1 สัปดาห์
สาเหตุที่ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัด จัดช้ากว่าประเพณีสงกรานต์โดยทั่วไปเนื่องจากพื้นที่ แถบบริเวณ
อาเภอพระประแดง จั งหวัด สมุ ทรปราการ เป็นพื้นที่ที่ รองรั บการขยายตัวจากกรุง เทพมหานคร จากการกระจายตัวของ
ประชากร ทาให้จังหวัดมีประชากรย้ายถิ่นจากที่อื่นมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมาก และถือเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สาคัญอีก
แหล่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อถึงประเพณีสงกรานต์ คนจานวนนี้ส่วนมากก็จะที่กลับไปสู่ภูมิลาเนาของตนเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม
ในเรื่องของการท่องเที่ยวและการเผยแพร่วัฒนธรรมทางอาเภอพระประแดง จึงเลื่อนจัดงานประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ
ปากลัด ออกไปจากสงกรานต์โดยปกติ เพื่อให้กลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ โดยส่วนมากนี้ได้กลับมาร่วมประเพณีสงกรานต์ของ
ชาวมอญด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัดนั่นเอง
- กิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญมีความแตกต่างจากประเพณีสงกรานต์โดยทั่วไป คือมีกิจกรรม
ต่างๆมากกว่าสงกรานต์ของไทย
ผลวิจัยพบว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัด ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้กิจกรรมทั้งหมด
ในประเพณีสงกรานต์มอญมี 8 กิจกรรม คือ การส่งข้าวสงกรานต์ การแห่หงส์ธงตะขาบการสรงน้าพระ การค้าโพธิ์ การปล่อย
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นกปล่อยปลา การทาบุญอั ฐิ การกวนกาละแม การละเล่ นสะบ้า การจั ดกิ จ กรรมต่างๆเป็นแบบวิถี ชาวมอญ มีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมสนุกกับประเพณี ทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆมากมาย
- การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัด ชาวไทยเชื้อ สายมอญทุกคนจะแต่งกาย
ตามธรรมเนียมท้องถิ่น คือชุดรามัญ
การแต่งกายชุดรามัญของชาวมอญนี้เป็นการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นจุดเด่น
ของวั ฒนธรรม ทั้ งยั ง เป็ นการอนุ รักษ์แ ละสื บทอดให้ ประเพณีเ ป็นที่น่าสนใจ ทั้ง ยั งเป็นความภาคภู มิใจของชาวมอญที่ จ ะ
เผยแพร่และดารงไว้ซึ่งประเพณีปฏิบัติ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและแนวทางส่งเสริมประเพณีสงกรานต์มอญ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ ย นแปลงของการจั ดงานประเพณี ส งกรานต์มอญปากลัด ได้ข้ อสรุ ปโดยสั งเขปดั งนี้ ว่า
จากยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน เมื่อก่อนชาวมอญปากลัดมีหลักอาชีพส่วนใหญ่คือการทานา เมื่อถึงช่วง
ฤดูการที่หยุดพักก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน เข้าสู่ช่วงประเพณีสงกรานต์ ชาวมอญก็จะหันมาร่วมกันในการจัดงานตามประเพณีในส่วน
ต่างๆ จากสภาพสั งคมที่เปลี่ยนไปก่ อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงในบางส่วนของประเพณี อย่างเช่น การเล่ นสะบ้าการทาบ่อน
การส่งข้าวสงกรานต์ การเล่นน้า การกวนกาละแม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ท่านผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายไปในข้างต้น อย่าง การ
เล่นสะบ้า ด้วยเนื่องจากปัจจุบัน วัยรุ่นหนุ่มสาวสามารถพบเจอกันได้ง่ายกว่าแต่ก่อน จึงเป็นสาเหตุให้ลดความสนใจในการเล่น
สะบ้าลง การทาบ่อนสะบ้ามีการนาวัสดุที่หาได้ง่ายอย่างเช่น โฟม นามาใช้ ซึ่งในอดีตเน้นในส่วนของการใช้วัสดุในการทาบ่อน
ที่เป็นธรรมชาติ ทาให้มีค่าใช้จ่ายน้อย ทั้งปัจจุบันการทาบ่อนสะบ้าต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการทาบ่อน หรือค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ
มากขึ้นจึงส่งผลให้การจัดทาบ่อนสะบ้าในปัจจุบันมีน้อยลงกว่าแต่ก่อน เนื่องจากปัญหาในด้านค่าใช้จ่าย ส่วนประเพณีการส่ง
ข้าวสงกรานต์ ในแต่ละหมู่บ้านที่มีการทาพิธีการส่งข้าวสงกรานต์ หรือการทาสารับข้าวแช่ไปถวายตามวัดนั้นมีน้อยลง ปัจจุบัน
โดยส่วนมากชาวบ้านจะทาอาหารคาวหวานที่สามารถหาได้ง่ายไปทาบุญที่วัดแทน เนื่องจากวิธีการทาข้าวแช่แบบดั้งเดินนั้นมี
วิธีขั้นตอนในการทาที่ละเอียด
ส่วนการเล่นน้าในประเพณีสงกรานต์มีการเปลี่ยนแปลงไปมากคือวิธีการเล่น ชาวมอญในอดีตจะเล่นกันอย่า งสุภาพ
ไม่แตะเนื้อต้องตัวกัน จะใช้วิธีการรดน้าเพียงเล็กน้อยพอเป็นพิธีเพื่อให้คลายจากความคลายร้อน ซึ่งวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปนั้น
มาจากบุคคลภายนอกที่ทราบถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัดแล้วเข้ามาร่วมเล่น โดยมีการเปลี่ยนวิธีการ
เล่นคือมีการเล่นแป้ง และมีการสาดน้ากัน ด้วยเนื่องจากจานวนคนที่เข้ามาร่วมงานจานวนไม่น้อยจึ งยากที่จะห้ามปราม
การเปลี่ยนไปจากอดีตของการกวนกาละแม ชาวมอญปากลัดมีการนาเครื่องอานวยความสะดวกเข้ามาช่วยในการ
กวนกาละแม แทนการกวนด้ ว ยมื อ อย่ า งแต่ ก่ อ นเป็ น การช่ ว ยประหยั ด เวลาในการท าขนมมากขึ้ น แต่ ก ารกวนขนม
กาละแมนั้นนอกจากผู้กวนขนมจะมารวมตัวกันได้ผูกความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคี รวมทั้งเกิดความสนุกสนานกันนั้น
คุณค่าที่แฝงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็จะจางหายไป ด้วยเนื่องจากขั้นตอนการทาขนมไม่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนานอย่างแต่ก่อน
แต่ก็ยังคงมีบางหมู่บ้านของชุมชนปากลัดที่ยังคงมีการกวนกาละแมแบบดั้งเดิมอยู่ในบางส่วนก็เลื่ อนหายไปคือ การเล่นทะแย
มอญ เหมือนกับการละเล่นเพลงพื้นบ้านประเภท ราตัด เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว ทะแยมอญก็เป็นการละเพลงที่มักนิยมเล่น
ในช่วงประเพณีสงกรานต์ งานอื่นๆก็นิยมเล่นตามโอกาส เช่น งานบวช ฝังลูกนิมิต ในการละเล่นผู้เล่นก็จะร้องพรรณนาถึงงาน
นั้นๆก่อน อย่างเช่นงานสงกรานต์ เป็นมาอย่างไร เล็กๆน้อยๆ หนุ่มสาวก็จะมาคุยมาพูดกัน แล้วก็ถึงจะร้อง เนื้อหาอื่นเปลี่ยน
ทานองไป เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ปัจจุบันการละเล่นทะแยมอญของชาวมอญปากลัดได้สูญหาย ไม่มีการเล่นหลงเหลือใน
ปัจจุบันอีกแล้ว
แนวทางส่งเสริม
แนวทางการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัด รวมทั้งแนวทางอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ที่สรุปได้
จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจับสามารถสรุปผลวิจัยออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
1.ต้องอธิบายความสาคัญของประเพณีให้เยาวชนเห็นว่าความสาคัญของประเพณีการปฏิบัตินั้นมีความสาคัญอย่างไร
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องประเพณี เ ป็ นอย่ า งไร ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด การอนุ รั กษ์ ลู ก หลานชาวมอญจะต้ องทราบในความส าคั ญ และ
วัตถุประสงค์ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตามประเพณีกันมาเป็นอันดับแรก
2. จุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว ผู้ปกครองของแต่ละครอบครัวต้องช่วยกันปลูกฝังลูกหลานชาวมอญให้ เยาวชนเกิด
การซึมซับ และรู้จักคุณค่า ในเรื่องของประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญ ให้เกิดความความเข้าใจในประเพณีของตน
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มากขึ้นจากการอธิบายของพ่อแม่ หรือคนในครอบครอบโดยตรงแก่ตัว เยาวชน เมื่อเยาวชนเกิดคาถามหรือความสงสัยจะได้
อธิบายให้เยาวชนเข้าใจได้อย่างชัดเจน และสิ่งที่สาคัญคือตัวบุคคลผู้ที่ ให้คาอธิบายหรือความรู้นั้นจะต้องถ่ายทอดความรู้ ที่
ถูกต้อง และชัดเจนด้วย
3. การดึงวัยรุ่นหรือดึงเอาคนรุ่นใหม่ๆให้เข้ามาสนใจในประเพณี ปัจจุบันด้วยการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในการทางาน
หรือช่วยเหลือในงานประเพณีตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักประเพณีและคุ้นเคยกับประเพณีตั้งแต่อายุยังน้อยให้ เยาวชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดประเพณี
4. นาเทคโนโลยีส มัยใหม่เ ข้ามาประยุ กต์ เป็นการดึงความสนใจให้ เกิด แก่ เยาวชนรุ่นใหม่ เป็นการพัฒนาเพื่ อให้
ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น การมีอักษรมอญในแป้นพิ มพ์โทรศัพท์ หรือในคอมพิวเตอร์
มีโปรแกรมเพื่อให้พัฒนาในการเรียนรู้ต่างๆสอดแทรกในเรื่องของประเพณี และวัฒนธรรมของชาวมอญ หากเกิดการพัฒนาใน
ส่วนนี้จะเป็นอีกแนวทางที่ดึงความสนใจให้ลูกหลานชาวมอญหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา ทั้งยังเป็นแนวทางที่สามารถเรียน
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสะดวกมากขึ้น
5. ทุกฝ่ายต้องให้การช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเริ่มจากภายในครอบครัว จากผู้นาชุมชน โรงเรียน หรือวัดจะต้องอนุรักษ์
และช่ วยกั นสนั บ สนุ นปลู กจิ ต ส านึ กให้ เ กิ ด ความรั กและภู มิใ จในเชื้ อสายชาวมอญ และร่ วมกั นรั กษาประเพณี ส งกรานต์
รวมทั้งประเพณีต่างๆให้สืบทอดคงอยู่ เมื่อทุกฝ่ายช่วยเหลือกันให้ความสนใจในประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานของ
ความเป็นอยู่ของชาวมอญปากลัด เมื่อทุกคนเห็นความสาคัญก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโดยเป็นไป
ตามธรรมชาติ คือไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นหลังซึ่งอนุรักษ์ในประเพณีปฏิบัติกันมาอยู่แล้ว รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ๆก็จะเกิดการอนุรักษ์
และช่วยกันการช่วยกันสืบสานประเพณี
ข้อเสนอต่อการอนุรักษ์
จากการสัมภาษณ์ ชาวมอญปากลัดต้องการให้ช่วยเหลือในบางส่วน เช่น งบประมาณในการจัดงานประเพณีต่างๆ
ต้องการให้ท างหน่ วยงานราชการช่ วยส่ง เสริม ในการอนุรั กษ์ประเพณี สงกรานต์ข องชาวมอญปากลั ดไว้ เนื่องจากประเพณี
สงกรานต์มอญปากลัดถือเป็นประเพณีที่ดีงามและทรงคุณค่า ดังนั้นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัดจึง
เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรรักษาเพื่อเก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในประเทศไทยไว้ การอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งที่ควรให้การสนับสนุน
อย่างยิ่ง เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามและเป็นส่วนร่วมในการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ความเชื่อในประเพณีสงกรานต์มอญ ทุกกิจกรรมล้วนมีพุทธจริยธรรมซึ่งเป็นคติคาสอนของพุทธ
ศาสนาแทรกอยู่ แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่แน่นแฟ้นในพุทธศาสนิกชนชาวมอญปากลัด สังเกตได้จากวัดที่มีจานวนมากใน
ชุมชน รวมทั้งประเพณีสงกรานต์ที่มีรากฐานทางความเชื่ อมาจากพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจาชาติ การวิเคราะห์พุท ธ
จริยธรรมในงานวิ จัยนี้ ได้นาการตีความปริศนาธรรมซึ่ งมีการตีค วามไว้แ ล้วของชาวมอญบางกิจกรรมอย่ าง “ประเพณีการ
แห่หงส์ ธงตะขาบ” ซึ่งอธิบายความหมายจากส่วนต่างๆของตัวตะขาบเป็นพุทธจริยธรรมนามาเป็นแนวทาง เพื่อวิเคราะห์ถึง
พุทธจริยธรรมที่มีในกิจกรรมอื่นๆในประเพณีสงกรานต์ บางกิจกรรมมีคติคาสอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีคาสอนที่
ปรากฏเหมือนกันอย่างเช่นในเรื่องของ “ความสามัคคี” ซึ่งมีปรากฏในทุกกิจกรรม นอกเหนือจากการวิเคราะห์พุทธจริยธรรม
ที่ได้จากงานวิจัยนี้ อาจจะเชื่ อมโยงกับพุ ทธจริ ยธรรมอื่นๆได้ เนื่องจากพุท ธจริย ธรรมในคาสอนของพุท ธศาสนามีมากมาย
ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตีความ การวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่ได้ปรากฏออกมาในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยคัดเลือกจากการวิเคราะห์พุทธ
จริยธรรมที่มีความเด่นชัดและตรงกับจริยธรรมที่แสดงออกในแต่ละกิจกรรมมากสุด
นอกจากจะได้ทราบถึงพุทธจริยธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเพณีแล้วนั้น การทราบถึงพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในแต่ละ
กิจกรรมของประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประโยชน์อย่างสูง เนื่องจากทาให้เข้าใจถึงประเพณีปฏิบัติ รวมทั้งทราบถึงคติคาสอนที่
แทรกอยู่ได้อย่างลึกซึ้ง ทาให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นแก่นของประเพณีสงกรานต์ที่บรรพบุรุษต้องการสอนแก่บรรพชนรุ่น
หลังได้เป็นอย่างดี พุทธจริยธรรมยังเป็นรากฐานถือเป็นบ่อเกิดของจริยธรรม มีความเกี่ยวเนื่องกันตามแนวคิดการเชื่อมโยง
ศาสนากับจริยธรรมของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา มีส่วนสัมพันธ์กับความเป็นจริงตาม
กฎของธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักคาสอนในพุทธศาสนา คือการนาความรู้ที่มีในธรรมชาติมาใช้ใ นความเป็นจริง ทาให้การดาเนิน
ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติแห่งความเป็นจริง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542: 91) เนื่องจากศาสนามีส่วนสาคัญใน
การปลูกฝังและสร้างจริยธรรมให้แก่สมาชิกในสังคม ดังนั้นการนาพุทธจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน จึงก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเกิดระเบียบขึ้นในสังคม และสร้างความสงบสุข ให้แก่สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่อีกด้วย
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ตารางที่ 3 สรุปรวมกิจกรรมและพุทธจริยธรรมในประเพณีสงกรานต์ไทยทั้ง 4 ภาค และประเพณีสงกรานต์มอญปากลัด
ประเพณีสงกรานต์ไทย 4 ภาคของไทย
วันสงกรานต์ คือวันที่ 13-15 เมษายน

ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ กรณีศึกษามอญปากลัด
วันสงกรานต์ คือ เริ่มขึ้นหลังจากประเพณีสงกรานต์ปกติหลังจากนั้น 1
สัปดาห์

กิจกรรมในประเพณี
สงกรานต์ของไทย

พุทธจริยธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีสงกรานต์
ของไทย

กิจกรรมในประเพณี
สงกรานต์ขอมอญ

พุทธจริยธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีสงกรานต์ของมอญ

1. การทาบุญตัก
บาตร

ศีล5 โภคาทิยะ5
สังคหวัตถุ4

1. การส่งข้าว
สงกรานต์

2.การทาบุญอัฐิ

ทิศ6 โภคาทิยะ5
บุญกิริยาวัตถุ10
สาราณียธรรม

2.การแห่หงส์
ธงตะขาบ

ทาน สติสัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ บุพการี
หริโอตัปปะ พละ 5 พรหมวิหาร 4 สติปัฎฐาน4
หริโอตัปป ะอิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 อนุสติ10
สัมมัปปธาน 4 กุศลกรรมบท10 สังคหวัตถุ 4
โภคาทิยะ 5 สาราณียธรรม
ทาน สติสัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ หริโอตัปปะ
บุพการี กตัญญูกตเวที สติปัฎฐาน 4 อนุสติ10
พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 สัมมัปปธาน4
อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 กุศลกรรมบถ10
โภคาทิยะ5 การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
สาราณียธรรม
สติสัมปชัญญะ ขันติ อินทรีย์ 5 อนุสติ 10 โสรัจจะ
กตัญญูกตเวที พรหมวิหาร 4 สติปัฎฐาน 4
อิทธิบาท 4 โภคาทิยะ5 กุศลกรรมบถ 10
นาถกรณธรรม 10 การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
สาราณียธรรม

3.การปล่อยนกปล่อย ศีล5 สังคหวัตถุ4
ปลา

3. การสรงน้าพระ

4.การรดน้าดาหัว

4.การปล่อยนกปล่อย
ปลา

ทิศ6
สาราณียธรรม
โภคาทิยะ5
บุญกิริยาวัตถุ10
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ทาน สติสัมปชัญญะ ขันติ พรหมวิหาร 4
หริโอตัปปะ สติปัฎฐาน 4 สาราณียธรรม
อิทธิบาท 4 อนุสติ 10 กุศลกรรมบถ 10
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ตารางที่ 3 สรุปรวมกิจกรรมและพุทธจริยธรรมในประเพณีสงกรานต์ไทยทั้ง 4 ภาค และประเพณีสงกรานต์มอญปากลัด (ต่อ)
กิจกรรมในประเพณี
สงกรานต์ของไทย

พุทธจริยธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีสงกรานต์
ของไทย

กิจกรรมในประเพณี
สงกรานต์ขอมอญ

พุทธจริยธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีสงกรานต์ของมอญ

5.การสรงน้าพระ

ศีล5 ทิศ6
โภคาทิยะ5
บุญกิริยาวัตถุ10
สังคหวัตถุ4

5.การค้าโพธิ์

สติ สัมปชัญญะ ขันติอินทรีย์ 5 อนุสติ10
หริโอตัปปะ สติปัฎฐาน 4 สาราณียธรรม
สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท4 พรหมวิหาร4
กุศลกรรมบท 10 การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

6.การก่อพระเจดีย์
ทราย

ศีล5 โภคาทิยะ5
บุญกิริยาวัตถุ10
สาราณียธรรม สังคหวัตถุ4

6.การทาบุญอัฐิ

ทาน สติสัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ บุพการี
อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 กตัญญูกตเวที
สติปัฎฐาน 4 อินทรีย์ 5 กุศลกรรมบถ10
อนุสติ 10 โภคาทิยะ 5 สาราณียธรรม
การบูชาบุคคลที่ควร-บูชา

7.การละเล่น

สาราณียธรรม

7.การกวน
กาละแม

สติสัมปชัญญะ ขันติพละ 5 สติปัฎฐาน 4
สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4
สาราณียธรรม

8.การละเล่น

สติสัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ อิทธิบาท 4 พละ 5
สังคหวัตถุ 4 สาราณียธรรม

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเพณีสงกรานต์ทั้ง 4 ภาคของไทย และประเพณีสงกรานต์
มอญ ในส่วนของประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญปากลัด อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลของการวิจัยจึงอาจ
ไม่ ไ ด้ ลงลึ กถึ งรายละเอี ย ดปลี กย่ อยมากนักเกี่ ยวกั บ สงกรานต์ไ ทยทั้ ง 4 ภาคเป็ นการวิ เ คราะห์ โ ดยภาพรวมไม่ ได้ ศึ กษา
อย่างละเอียดมากนัก ดังนั้นเพื่องานวิจัยที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดั งต่อไปนี้
1. ควรศึกษาประเพณีสงกรานต์โดยวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงความเชื่อที่มีในแต่ละภาค หรือเจาะลึกถึงลักษณะของ
กิจกรรมในแต่ละภาคในรายละเอียดปลีกย่อย หรือเจาะจงกลุ่มกรณีตัวอย่างของแต่ละภาค เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ละเอียดมาก
ขึ้น
2. ควรศึกษางานวิจัยในรูปแบบการวิจัยอื่น โดยการเปลี่ยนเครื่องมือในการเก็บข้อมูลอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้
แบบสอบถาม หรื อ การสนทนาแบบกลุ่ ม เพื่ อการเก็บข้ อมูล ได้อย่ างหลากหลายวิธีทาให้ ได้ข้ อมูลที่ มีความน่าเชื่อถือ และ
น่าสนใจ
3. ควรศึกษาวิจัยแบบเปรียบเทียบประเพณีสงกรานต์ระหว่างประเทศต่อประเทศ ในพื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ก็เป็นที่น่าสนใจ หรือเปรียบเทียบจากกลุ่มกรณีศึกษาอื่น เนื่องจากมีรายละเอียดประเพณี ความเชื่อที่มีความแตกต่างกัน
หากมีการศึกษาวิจัยในครั้งใหม่
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บทคัดย่อ
การทาวิจัยในครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงจิ้งจกทอง เถา และ
เพลงสุ ดถวิล เถา ของสมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์ เธอ เจ้ าฟ้ าบริพั ตรสุขุ มพั นธุ์ กรมพระนครสวรรรค์ วรพินิ ต และเพื่ อน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างทานองเพลงไทย การวิเคราะห์และการประพันธ์เพลงไทย
ผลจากการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีดนตรีไทยพบว่า
1) รูปลักษณ์และโครงสร้างทานองเพลง เป็นสิ่งสาคัญเบื้องต้นที่ผู้ประพันธ์เพลงจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
กาหนดรูปแบบของบทเพลงในการประพันธ์เพลงไทย
2) จังหวะนับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในบทเพลงการกาหนดจังหวะของเพลงไทยที่สาคัญมีด้วยกัน 2
ประเภท คือ จังหวะฉิ่ง และจังหวะหน้าทับ จังหวะฉิ่ง เป็นการให้เสียงเพื่อต้องการกาหนดความ ช้า –เร็ว หนัก – เบา ของ
การดาเนินบทเพลง จังหวะฉิ่ง จาแนกออกเป็น 2 อย่าง คือ จังหวะฉิ่งยืน และจังหวะฉิ่งพิเศษ จังหวะหน้าทับ เป็นเครื่อง
ดนตรีที่ทาหน้าที่ประกอบการบรรเลง อันได้แก่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังทั้ง หลายจังหวะหน้าทับของไทยจาแนกได้เป็น
3 ประเภท คือ หน้าทับปรบไก่ หน้าทับสองไม้ หน้าทับพิเศษ
3) ลูกตกผลการวิจัยจากเพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิล เถา เพลงทั้งสองไม่มีการใช้ลูกตกเป็นตัว
ขยาย หรือทอนทานองเพลงในแต่ละอัตราจังหวะ ทานองเพลงส่วนใหญ่ใช้เสียงลูกตกในการสร้างทานองเพลงคนละเสียงกัน
และลักษณะการดาเนินทานองเพลงก็เป็นคนละอย่างกัน
4) บันไดเสียงผลจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องบันไดเสียงที่ใช้ในบทเพลงทั้งสองนี้พบว่า ลักษณะทานอง
เพลงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในแต่ละวรรคเพลงของบทเพลง มักจะใช้เสียงหลัก 5 เสียง คือ เสียงลาดับขั้นที่ 1 2 3 5 6 ใน
การดาเนินทานอง แต่ก็มีบางช่วงในแต่ละทานองเพลงที่ปรากฏ มีการใช้เสียงขั้นที่4 และเสียง ขั้นที่ 7 มาใช้ในการดาเนิน
ทานอง
5) ความสัมพันธ์ ของทานองเพลงในแต่ละอัตราจังหวะมี 4 ลักษณะ คือ การขยายทานองเพลงโดยใช้
พื้นฐานเพลงต้นแบบ การทอนทานองเพลงโดยใช้พื้นฐานทานองเพลงต้นแบบ การขยายทานองเพลงโดยการแต่งทานองเพลง
ขึ้นใหม่ การทอนทานองเพลงโดยการแต่งทานองเพลงขึ้นใหม่ ความสัมพันธ์ของเพลงในแต่ละอัตราจังหวะจะเปลี่ยนแปลง
เป็นไปตามความคิดและจินตนาการของผู้ประพันธ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานเพลง
คาสาคัญ: วิเคราะห์ / การประพันธ์ / จิ้งจกทอง / สุดถวิล
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Abstract
The purposes of this research are to study and to analyze the composition , Jing jok
thong and Sudtawin , by prince Marsall to implement the learning package to the Subject of
the structure of Thai music Melodies . This research analyzed the principles of Thai music Theories
and found that
1) Images and Stuctures of Song melody are basic importance that songs composers use
as instrument rhythm in fixing formats of Thai song. 2)It is regarded as an important factor of song. Fixing
significant rhythm of Thai song includes.
2) types; Ching and Nathub. Ching is giving sound to fix slowliness,guicklinessheariness
and lightness to conduct song. “Ching” are divided into 2 type; Main, standing Ching and special Ching.
Nayhub ismusical instrument functioned together with the performance of song. such as all leather –
maded instrument. There are 3 categories of Nathub as follow, Nathub Probkai, Nathub Song – Mai,
Nathub Phiset.
3) Look - Tok The result of the research of a song called“jingJok thong thao and
Sudthawinthao”showed that these two song have no usage of look – tok as a modifier or to reduce song
melody in each rhythm. Mose rhythm use the sound of “Look – Tok”to construct different song melodies
and the aspects of song conduction differ from each other.
4) Climbing of sounds The result of the analysis of this used in both song found that
most aspects of song melodies which appear in each space of song usually use 5 main sound for melody
processing.
5) The relationship of song in each rhythm will change in accordance with ideas and
imagination of song composers in creating their songs.
Keywords: Analysis / Composition / Jingjokthong / Sudtawin
บทนา
การดนตรีไทยในช่วงรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ
ตะวันตก สังคมในยุคนั้นจาเป็นต้องรับเอาทัศนคติ และค่านิยมบางประการของชาวตะวันตกมาใช้ เช่น ค่านิยมในการใช้เวลา
ว่างเพื่อการฟังดนตรีของประชาชน ค่านิยมดังกล่าวที่ได้รับมาจากชาวตะวันตกนี้ มีผลทาให้คีตกวีหลายท่านได้สร้างผลงาน
การดนตรีเ พื่อสนองต่อ กลุ่มชน ดั งจะเห็นได้ จากลั กษณะเพลงไทยที่ ใช้ขับ ร้องและบรรเลงในสมั ยรัชกาลที่ 4 ได้ มีการ
พัฒนาขึ้นแตกต่างไปจากเดิม เช่น มีการประดิษฐ์บทเพลงสามชั้น สาหรับการรับร้อง ซึ่งคิดทาโดยการนาเอาเพลงที่ใช้ในการ
รับร้องเสภาที่มีอยู่เดิม มาทาการขยายให้มีทานองเพลงที่ยาวขึ้น และคิดทานองเพลงชั้นเดียวโดยการตัดทอนบทเพลงรับร้อง
เสภาที่มีอยู่เดิมให้มีขนาดสัน้ ลง นับเป็นการปรับปรุงรูปแบบบทเพลงให้เปลี่ยนไปจากเดิม การทาเพลงโดยการขยายและทอน
บทเพลงในลักษณะนี้ ได้รับความนิยมจากผู้ฟังเพลงในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุให้รูปแบบของบทเพลงในสมัยรัชกาลที่
4 นีไ้ ด้พัฒนากลายเป็นบทเพลงเถาโดยสมบูรณ์ในเวลาต่อมา และเพลงเถาก็ได้เป็นที่ยอมรับของผู้ฟังมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นนั่นเอง
การดนตรีสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 มีเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์ได้ให้ การสนับสนุนอุปถัมป์ศิลปินดนตรี
เริ่มมีการจัดตั้งวงดนตรีในพระองค์ขึ้น เจ้านายแต่ละวังจึงต้องแสวงหานักดนตรีที่มีฝีมือมาร่วมวง จึงนับได้ว่าเป็นยุคแห่งการ
พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรี เนื่องจากศิลปินทั้งหลายต่างได้รับโอกาสในการแสดงผลงานของตนอย่างเต็มที่มีคีตกวีและ
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นักดนตรีที่สาคัญหลายคนที่ได้สร้างผลงานทางด้านดนตรีอันทรงคุณค่าให้ไว้เป็นมรดกของชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น จอม
พลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระ
ยานริ ศ รานุ วั ติ ว งศ์ พระยาเสนะดุ ริ ย างค์ (แช่ ม สุ น ทรวาทิ น ) จางวางทั่ ว พาทยโกศล และหลวงประดิ ษ ฐ์ ไ พเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) เป็นต้น โดยเฉพาะผลงานการประพันธ์เพลงของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุ ขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงเป็นศิลปินที่มีความสามารถยอดเยี่ยมครบถ้วนทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งเครื่องดนตรี
ไทยและสากล และทรงมีผลงานการดนตรีทิ้งไว้เป็นมรดกของชาติมากมายไม่น้อยหน้านักดนตรีอาชีพคนอื่นๆเลย ทรงเป็นคน
ไทยคนแรกที่แต่งเพลงด้วยวิธีประสานเสียงอย่างถูกต้องตามหลักสากลนิยมทรงเป็นคนไทยคนแรกที่แต่งเพลงมาร์ชเพลง
จังหวะโปลก้า และเพลงวอล์ท (พูนพิศ อมาตยกุล .2524 :100 )
ตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการมานานถึง 3 แผ่นดิน นับตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเวลา 29 ปี พระองค์ทรงใช้เวลาส่วนหนึ่งซึ่งว่างจากราชการมาทาการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย และทรงสร้างเพลงแบบตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพัฒนาการดนตรีที่กองดุริยางค์ทหารเรือก่อน แล้ว จึง
ต่อมายังกองดุริยางค์ทหารบก จนการดนตรีทั้งสองกองทัพมีความเจริญขึ้น ทูนกระหม่อมบริพัตรทรงพระนิพนธ์บทเพลง
จานวนมากมายหลายประเภท เช่น เพลงที่เป็นฝรั่งแท้ๆ เพลงไทยประสานเสียงแบบฝรั่ง เพลงไทยสาหรับวงโยธวาทิต เพลง
ไทยที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์และเพลงไทยเพลงเดี่ยวต่างๆ ทั้งที่เป็นหน้าทับปรบไก่และหน้าทับทยอย โดยเฉพาะการนาเพลง
ไทยมาบรรเลงด้วยแตรวงสากล โดยการผสมผสานเครื่องดนตรีไทยและสากลเป็นครั้งแรกของประวัติการดนตรี ทรงสอนและ
ปรับวงด้วยพระองค์เองจนกระทั่งวงดนตรีที่พระองค์สร้างสามารถบรรเลงทั้งเพลงไทยและเพลงสากลรับแขกบ้านแขกเมืองใน
พิธีการสาคัญต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม
ผลงานการประพันธ์เพลงของทูนกระหม่อมบริพัตร ที่ยอดเยี่ยมมีเป็นจานวนมาก แต่มีบทเพลง 2 เพลง ที่ในหมู่
นักดนตรีไทยยกย่องว่าเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการบรรเลงปี่พาทย์ คือเพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิลเถา เป็นเพลง
ที่ผู้บรรเลงต้องเป็นผู้มีฝีมือในการบรรเลงขั้นสูง เนื่องจากเพลงนี้มีความยาวในการบรรเลง ซึ่งแต่ละช่วงของบทเพลงจาเป็นต้อง
ใช้เทคนิคในการบรรเลงที่พิเศษพิสดารกว่าปกติ แต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น ว่าเพลงทั้งสองนี้เป็นเพลงที่ผู้ฟังมีความชื่นชอบ
เพราะความไพเราะของท่วงทานองเพลงที่มีความสนุกสนานน่าฟังเป็นอย่ างมาก ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะทาการศึกษาแนว
ทางการประพันธ์เพลงจิ้งจกทองเถา และเพลงสุดถวิล เถา เพื่อประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทย ซึ่งจะทาให้ผู้สนใจในด้ านการ
ประพันธ์เพลงได้เห็นแนวทางการใช้ความคิ ดในการสร้างสรรค์ทานองเพลงไทย จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้ประพันธ์เพลงรุ่น
ใหม่ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงที่งดงามได้ต่อไปภายหน้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลง จิ้งจกทองเถา และเพลงสุดถวิล เถา ของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
2.เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน วิชาโครงสร้างทานองเพลงไทย การวิเคราะห์และการ
ประพันธ์เพลงไทย
ระเบียบวิธวี ิจัย
1. ขั้นคัดเลือกผลงานการประพันธ์เพลงของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า บริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์
วรพิ นิ ต มาท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ปรึ ก ษากั บ อาจารย์ ก านั น ส าราญ เกิ ด ผลวงดนตรี พ าทยรั ต น์ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา และอาจารย์สมศักดิ์ ไตรย์วาสน์ ผู้ควบคุมวงดนตรีพาทยโกศลวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นอย่างดีเพื่อนาข้อมูลในการปรึกษากับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน มาใช้เป็นแนวทางคัดเลือกบทเพลงที่
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จะนามาทาการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่เพลงจิ้งจกทอง เถา และสุดถวิล เถาจากนั้นผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมเอกสาร ตาราทาง
ทฤษฎีดนตรีไทยทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลง ทั้ง 2เพลงนี้
2. ขั้นศึกษาข้อมูล นาโน้ตเพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิล เถา ที่ประพันธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต มาตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลที่บันทึกลงในแถบบันทึกเสียง (CD) เพื่อความ
สะดวกในการศึกษาวิเคราะห์ให้มีความชัดเจนต่อไป
3.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิล เถาตามหลักดุริยางค์
ไทย เพื่อให้เห็นคุณสมบัติในการประพันธ์เพลงทยอยเถาโดยได้ทาการวิเคราะห์ตามหัวข้อต่อไปนี้
3.1 รูปลักษณ์ของเพลงและโครงสร้างทานองเพลง
1) รูปลักษณ์ของเพลง
2) โครงสร้างทานองเพลง
3.2 จังหวะ
1) จังหวะฉิ่ง
2) จังหวะหน้าทับ
3.3 ลูกตก
3.4 บันไดเสียง
3.5 ความสัมพันธ์ของทานองเพลงในแต่ละอัตราจังหวะ
1) การขยายทานองเพลงโดยใช้พนื้ ฐานเพลงต้นแบบ
2) การทอนทานองเพลงโดยใช้พื้นฐานทานองเพลงต้นแบบ
3) การขยายทานองเพลงโดยการแต่งทานองเพลงขึ้นใหม่
4) การทอนทานองเพลงโดยการแต่งทานองเพลงขึ้นใหม่
ผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลในการวิเคราะห์เพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิลเถา ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์ วรนิตในครั้งนี้ทาให้ได้ทราบถึงรูปแบบโครงสร้างเพลงเถา
เทคนิคการสร้างทานองเพลง และองค์ประกอบทางด้านดนตรีที่มีความสาคัญในการนามาใช้เป็นแนวทางในการประพันธ์เพลง
ดังต่อไปนี้
1. รูปลักษณ์และโครงสร้างทานองเพลง
รูปลักษณ์ทานองเพลง เป็นลักษณะสาคัญเบื้องต้นที่ผู้ประพั นธ์เพลงจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกาหนดรูปแบบ
ของบทเพลงในการประพันธ์เพลงไทย เกี่ยวกับการประพันธ์เพลงไทยผู้ประพันธ์เพลงจะแบ่งโครงสร้างบทเพลงเป็นท่อนๆ ซึ่ง
ในบทเพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิล เถา ที่นามาวิจัยในครั้งนี้ ทั้งสองเพลงเป็นเพลงที่มีสองท่อน ในแต่ละอัตราจังหวะ
และแต่ละท่อนเพลงในแต่ละอัตราจังหวะ ไม่มีการกาหนดความยาวของบทเพลงที่ชัดเจนแน่นอน และเพลงทั้งสองเพลงนี้ไม่ใช้
วิธีการทอนทานองเพลงจาก สามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว ให้เป็นสัดส่วนที่แน่นอนเช่นกัน จากโครงสร้างทานองที่ใช้ใน
เพลงจิ้งจกทอง เถา และ เพลงสุดถวิล เถา ทานองเพลงแต่ละทานอง ล้วนใช้รูปแบบในการสร้างแนวทานองเพลงจาก 30
ลักษณะโครงสร้างทานองเพลงที่ได้นาเสนอในการวิเคราะห์ มาใช้เชื่อมบทเพลงให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกันจนเป็นทานอง
เพลงที่ยาวขึ้น แสดงลีลาอารมณ์ออกมาเป็นบทเพลงทานองเพลงทั้ งหลายที่มีใช้ในบทเพลงต่างๆนั้น จะเป็นทานองเพลงที่
สนุกสนานไพเราะ น่าฟังเพียงใด ขึ้นอยู่กับความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ประพันธ์เพลงเป็นสาคัญ
2. จังหวะ
จังหวะที่ใช้ในเพลงจิ้งจกทองเถา และสุดถวิล เถา เป็นเพลงที่มีการกาหนดจังหวะแบบไทย จะใช้ ฉิ่ง และจังหวะหน้า
ทับเข้าร่วมกากับจังหวะ ในการบรรเลง ฉิ่ง มีการให้จังหวะยื และจังหวะพิเศษ สลับกันไปในการบรรเลงเพลงบทเพลงทั้งสอง
644

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การให้จังหวะหน้าทับที่ใช้กับเพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิล เถา โดยปกติใช้หน้ าทับสองไม้กากับจังหวะโดยปกติ แต่ก็มี
บางช่วงของทานองเพลงทีใช้สาเนียงมอญ จังหวะกลองก็จะตีหน้าทับเพลงมอญประกอบ หรือบางช่วงบางตอนใช้สาเนียงฝรั่ง
ในการดาเนินทานอง ก็จะใช้กลองฝรั่งในการตีจังหวะมาร์ชประกอบในบทเพลง เพื่อสร้างสีสันให้กับบทเพลงมีความสนุกสนาน
ครึกครื้นมากยิ่งขึ้น
3. ลูกตก
เรื่องการใช้ลูกตก และความสัมพันธ์ของลูกตก ในการสร้างทานองเพลงในแต่ละอัตราจังหวะที่วิจัยจากเพลงจิ้งจก
ทอง เถา และเพลงสุดถวิล เถา เพลงทั้งสองไม่มีการใช้ลูกตกเป็นตัวขยาย หรือทอนทานองเพลงในแต่ละอัตราจังหวะ ได้ทา
การเปรียบเทียบ เพลงสองชั้นกับสามชั้น และเพลงสองชั้น กับชั้นเดียว ของเพลงทั้งสองแล้ว ทานองเพลงส่วนใหญ่ใช้เสียงใน
การสร้างทานองเพลงคนละเสียงกันในแต่ละอัตราจังหวะและลักษณะการดาเนินทานองเพลงก็เป็นคนละอย่างกัน แสดงให้เห็น
ว่าทานองเพลงจากสามชั้น สองชั้นและชั้นเดียว ต่างใช้ความคิดที่เป็นอิสระในการสร้างทานองเพลงในแต่ละท่อน
4. บันไดเสียง
เพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุดถวิล เถา ที่นามาวิจัยในครั้งนี้ ทั้งสองเพลงเป็นเพลงที่สร้างขึ้นโดยการใช้บันไดเสียง
มากกว่า 2 บันไดเสียง ใช้ในการสร้างทานองเพลง ผลจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องบันไดเสียงที่ใช้ใ นบทเพลง ของเพลงทั้ง
สองนี้พบว่า ลักษณะทานองเพลงส่วนใหญ่ทปี่ รากฏในแต่ละวรรคเพลงของบทเพลง มักจะใช้เสียงหลัก 5 เสียง คือ เสียงลาดับ
ขั้นที่ 1 2 3 5 6 ในการดาเนินทานอง แต่ก็มีบางช่วงในแต่ละทานองเพลงที่ปรากฏมีการใช้เสียงขั้นที่ 4 และ ขั้นที่ 7 มาใช้
ในการดาเนินทานอง เพื่อความประสงค์ที่จะให้เกิดการเปลี่ยนอารมณ์เพลง หรือนามาเป็นตัวเชื่อมเพื่อใช้ในการเปลี่ยนบันได
เสียง ดังนั้น ถ้าพิจารณาการใช้เสียงในแต่ละวรรคเพลงจะพบลักษณะที่ใช้ในการดาเนินทานองเพลง โดยการใช้เสียง 5 เสียง
เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าพิจารณาท่อนเพลงหรือบทเพลงจะพบว่าในท่อนเพลงหนึ่งๆนั้น มีการใช้เสียงในการบรรเลงบทเพลงครบทั้ง
7 เสียงในการสร้างทานองเพลง
5. ความสัมพันธ์ของทานองเพลงในแต่ละอัตราจังหวะ
เพลงจิ้งจกทอง เถา และเพลงสุ ดถวิล เถา เป็นเพลงประเภททยอย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุม
พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงนิพนธ์เพลงทั้งสองจนครบเป็นเพลงเถาทั้งทางร้องและทางดนตรี ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของทานองเพลงในแต่ละอัตราจังหวะ และนาเสนอในหัวข้อต่อไปนี้
5.1 การขยายทานองเพลงโดยใช้พื้นฐานเพลงต้นแบบ
เพลงจิ้งจกทอง เถา และสุดถวิล เถา เมื่อนาเพลงสามชั้นทั้งสองท่อนมาเปรียบเทียบกับอัตราเพลงสองชั้น
ที่นามาวิจัยในครั้งนี้ ไม่พบการขยายทานองเพลงโดยการใช้พื้นฐานทานองเพลงต้นแบบนามา ใช้ในการประพันธ์ในที่ใดเลย
5.2 การทอนทานองเพลงโดยใช้พื้นฐานทานองเพลงต้นแบบ
เพลงจิ้งจกทอง เถา และสุดถวิล เถาเมื่อนาเพลงสองชั้น ทั้งสองท่อนมาเปรียบเทียบกับอัตราเพลงชั้นเดียว
ที่นามาวิจัยในครั้งนี้ ไม่พบการทอนบทเพลงโดยการใช้พื้นฐานทานองเพลงต้นแบบมาใช้สร้าง ในส่วนนี้เช่นกัน
5.3 การขยายทานองเพลงโดยการแต่งทานองเพลงขึ้นใหม่
เพลงจิ้งจกทอง เถา และสุดถวิล เถา เมื่อนาเพลงสามชั้น ทั้งสองท่อน มาเปรียบเทียบกับอัตราเพลงสอง
ชั้นที่นามาวิจัยในครั้งนี้ พบลักษณะของทานองเพลงที่เป็นการขยายทานองเพลงขึ้นใหม่ ในบทเพลงอย่างชัดเจน
5.4 การทอนทานองเพลงโดยการแต่งทานองเพลงขึ้นใหม่
เพลงจิ้งจกทอง เถา และสุดถวิล เถา เมื่อนาเพลงสามชั้น ทั้งสองท่อน มาเปรียบเทียบกับอัตราเพลงสอง
ชั้นที่นามาวิจัยในครั้งนี้ พบลักษณะของทานองเพลงที่เป็นการทอนทานองเพลงขึ้นใหม่ ในบทเพลงอย่างชัดเจน
สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต : กรณีศึกษาเพลง จิ้งจกทอง เถา และ เพลงสุดถวิล เถา ทาให้ทราบถึงแนวทางการประพันธ์เพลงประเภท
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ทยอย ซึ่งในการประพันธ์เพลงลักษณะนี้ต้องคานึงถึงหลักการทางด้านทฤษฎีดนตรีไทย เพื่อนามาใช้เป็นพื้นฐานในการกาหนด
สัดส่วนและโครงสร้างของบทเพลง อันจะเป็นประโยชน์ให้เห็นแนวคิดในการสร้างทานองเพลงได้อย่างงดงาม
ลัก ษณะท านองเพลงที่ป รากฏในบทประพัน ธ์ข อง จอมพลสมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอเจ้ าฟ้ า บริ พัต รสุขุ มพั น ธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้วิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับทฤษฎีการสร้างเพลงเถา ที่พบเห็นใน 2 ลักษณะ คือ
1) การขยายทานองเพลงโดยการแต่งทานองเพลงขึ้นใหม่
2) การทอนทานองเพลงโดยการแต่งทานองเพลงขึ้นใหม่
ความสัมพันธ์ของเพลงในแต่ละอัตราจังหวะ ที่ปรากฏในบทเพลงจิ้งจกทองเถา และเพลงสุดถวิล เถา ทั้ง 2 ลักษณะ
ข้างต้น ผู้ประพันธ์สามารถที่จะนามาใช้ให้แตกต่างกันไปตามแนวความคิดในการสร้างแนวทานองเพลงของตนเอง การใช้เสีย ง
สูงต่าสลับกันไปในแต่ละวรรคเพลงหรือการขยายและทอนทานองเพลง โดยการใช้วิธีการเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประพันธ์เพลงสามารถ
นาไปใช้ตามแนวความคิด และจินตนาการของตนได้อย่างเหมาะสม วิธีการสร้างเพลงบทเพลงที่นาเสนอในการวิจัยครั้งนี้ หวัง
ว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจในเรื่องหลักการประพันธ์เพลงไทยต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรม
พระนครสวรรค์วรพินิต : กรณีศึกษาเพลง จิ้ งจกทอง เถา และ เพลงสุดถวิล เถา ผู้วิจัยเห็นประโยชน์และพบแนวทางใน
การศึกษาผลงานเพลงในลักษณะอื่ นๆของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต ได้อีกหลายลักษณะ คือ
1.ศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงแบบตะวันตกของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต ซึ่งพระองค์ทรงนิพนธ์ไว้ 5 เพลง คือ เพลงวอลทซ์ปลื้มจิต เพลงวอลทซ์ประชุมพล วอลทซ์โนรี เพลงมณฑา
ทองและเพลงมาร์ชบริพัตร
2.ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานแบบไทยเดิม สาหรับวงโยธวาทิต หรือแตรวง ซึ่งจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้
3.ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะแนวทางการประพันธ์เพลงของศิลปินท่านอื่นๆที่มีความสาคัญ ในวงการดนตรีไทย
นาเสนอผู้ สนใจ อั นจะเป็น ประโยชน์ ให้เห็ นแนวทางการศึก ษาเกี่ ยวกั บเรื่ องการประพัน ธ์เพลงไทยได้ ชัดเจนยิ่ งขึ้น ต่อไป
ในภายหน้า
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ศึกษาการสื่อสารกับวัยรุน่ ตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวในปัจจุบันและเพื่อศึกษาหลัก
จิตวิทยาในการสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหว ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ชี่ยวชาญใน
การสร้างสรรค์สื่อภาพเคลื่อนไหวจานวน 11 คน รวมถึงการทาแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่มีอายุ 18-21 ปี จานวน 300 คน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เนื้อหาจากสือ่ ภาพเคลื่อนไหวที่เป็น
ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และซีรสี ์ออนไลน์ ประเภทละ 3 อันดับที่ได้รับการคัดเลือกจากความพึงพอใจสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมทีส่ ุดในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว คือ การสร้างเรื่องเล่าผ่านสื่อใน
รูปแบบภาพยนตร์ โดยเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางที่ผู้รับสามารถเปิดรับสื่อทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้ เนื้อหาที่
เหมาะสมในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านภาพเคลื่อนไหวต้องเป็นสิ่งใหม่ เข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็น ร่วมสมัย ไม่มี
การแบ่งแยก ปลายเปิด มีความเชือ่ มโยงกับประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งควรเป็นภาพยนตร์แนวตลก โรแมน
ติก ดราม่า สาระหรือผสมผสานกัน จึงจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นตอนปลายได้ดี
คาสาคัญ: จิตวิทยา, การสื่อสาร, สื่อภาพเคลื่อนไหว, วัยรุ่น
Abstract
The objectives of this research were to study Communication with Late Adolescence via Motion
Pictures Media and study the principles of Psychology to communicate with Late Adolescence via Motion
Pictures Media efficiently.This research is a qualitative research and quantitative research which contains
in-depth interview of 11 experts about creating Motion Pictures Media and questionnaire for 300 teenagers within the range from 18-21 years old with random sampling. Moreover, there is content analysis of
Motion Pictures as TV series , Movies and Online Series with three ranks per category that has been selected by the sample’s sartisfaction.The result indicates that the most appropriate form of Communication with Late Adolescence via Motion Pictures Media is creating stories through Motion Pictures that can
receive via computer or cell phone.The appropriate contents to communicate with Late Adolescence via
Motion Pictures Media must be something new, understandable, compact , pertinent , contemporary,
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undivided , wide-open, connect with the experience of Late Adolescence and should be in Comedy, Romantic, Drama or Hybrid genres.
Keywords: Psychology, Communication, Motion Pictures Media, Late Adolescence
บทนา
ในปัจจุบันมีปัญหาทางสังคมมากมายที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของวัยรุ่น
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น และเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นที่จะตามมาอีกหลายประการ
วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยมักมีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การเสพสารเสพ
ติด พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายอย่างอื่น พฤติกรรมก้าวร้าว ปัญหาอารมณ์ซมึ เศร้า รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัยทั้ง
การป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นจึงนับว่าเป็นปัญหาพฤติกรรม
อย่างหนึ่ง และยังเกี่ยวข้องกับหรือบ่งชี้ว่ามีสาเหตุจากปัญหาทางด้านจิตใจมาตั้งแต่วยั เด็กหลายประการที่ยังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ ปัญหาครอบครัว และปัญหาของสังคมโดยรวมที่ยังไม่ได้แก้ไข
ทั้งนี้สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาในปัจจุบันมีอานาจน้อยลงในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลาย ครอบครัวซึ่ง
สถาบันแรกที่เด็กจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและได้รับความรู้ต่างๆจากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัว ถ้าครอบครัวใดที่พ่อแม่
และบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาและถ่ายทอดสิ่งที่ดีมีคณ
ุ ค่ากับเด็ก เด็กก็จะได้รับการซึมซับสิ่งที่ดีมพี ฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ แต่เด็กที่เกิดในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในทางตรงข้าม เช่น พ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวมีการศึกษาน้อย ยากจน
พ่อแม่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น พูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพและมีพฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสมเด็กก็จะซึมซับเอา
พฤติกรรมทีไ่ ม่ถูกต้องนั้นมาเป็นพฤติกรรมของตนเอง(สุโท เจริญสุข, 2520)
ส่วนในด้านของการศึกษานั้น การศึกษาของประเทศไทยเริ่มต้นมาจากวัฒนธรรมของคนไทยทีไ่ ด้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่
โบราณให้เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ดังนั้นครูสมัยก่อนจะดุและนักเรียนจะเชื่อฟังมาก นักเรียนจะกลัว ไม่กล้าถาม ไม่กล้า
ตอบ ทาให้ปลูกฝังมาจนถึงปัจจุบนั นี้ก็ยังเป็นระบบที่ฟังจากครูอย่างเดียว ไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ไม่
เป็น นอกจากนั้นการเรียนการสอนในโรงเรียนก็ไม่มมี าตรฐานเดียวกัน เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนก็แตกต่างกัน
มาก สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาช้าของระบบการศึกษาอีกอย่างหนึ่งคือสถาบันกวดวิชา จะเห็นได้ว่าเป็นที่น่าสนใจมาก มี
ผู้เรียนเยอะเสียค่าเล่าเรียนแพงมาก แต่ธุรกิจพวกนี้ก็ยังอยู่ได้ แสดงว่ามีคนเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าหากมีการสอนที่ดีใน
โรงเรียนแล้วเด็กก็จะไม่ต้องมาเรียนพิเศษมากมาย (อาภรณ์ รัตน์มณี,2553)
ดังนั้นอีกหนึ่งทางออกสาคัญในปัจจุบันสาหรับใช้ในการสื่อสารกับวัยรุ่นก็คือการสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชนเป็น
เครื่องมือสาคัญในการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารได้ โดยหนึ่งในประเภทของการสื่อสารมวลชนที่
เป็นที่นิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน คือ สื่อภาพเคลื่อนไหวที่เป็นการสื่อสารทั้งภาพและเสียง ที่ก่อให้เกิดความน่าสนใจและส่งผล
ได้ดตี ่อวัยรุ่น การจะใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสือ่ สารกับวัยรุ่นเพื่อการให้ข้อมูล ให้การศึกษา ให้ความ
บันเทิงและโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเป็นสาคัญ(หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2555)
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาจิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้มีการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งนาพาไปสู่ความเข้าใจอันดีของวัยรุ่นกับสังคมและเกิดสิ่งดีๆขึ้นในสังคมได้
ด้วยเหตุนผี้ ู้วิจัยจึงเลือกศึกษาจิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหว ด้วยเหตุที่วัยรุ่น
จานวนมากในปัจจุบันได้รับอิทธิพลต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมอย่างสูงจากการรับชมเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มี
กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นซึ่งมีหลากหลายและมากมาย(อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์และคณะ,2547) โดยทั้งเนื้อหาและรูปแบบที่นาเสนอ
ผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวเหล่านีม้ ีทั้งในแง่ลบและแง่บวก มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่ม
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ตัวอย่างซึ่งก็คือวัยรุ่น ดังนั้นจึงต้องการศึกษาความแตกต่าง จุดแข็งและจุดอ่อนของสื่อภาพเคลื่อนไหวหลากหลายประเภทใน
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และซีรีส์ออนไลน์ที่มกี ลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย เพื่อทราบหลัก
จิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลือ่ นไหวและนาเสนอให้กับผู้ผลิตสือ่ เพื่อนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างและสนับสนุนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของวัยรุ่นทีส่ ร้างความพึงพอใจต่อกลุ่มตัวอย่าง
และมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสื่อสารกับวัยรุน่ ตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวในปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาหลักจิตวิทยาในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับวัยรุ่นผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหว
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative
Research)โดยผู้วิจยั ได้ใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึง่ จะมีการตรวจสอบถึงการเข้าชมสื่อภาพเคลื่อนไหว
ประเภทต่างๆที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย ที่มีอายุระหว่าง 18-21 ปี โดยการทาแบบสอบถาม (Questionnaire)
เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสือ่ ภาพเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ ในแบบสุ่ม (Random
Sampling) จานวน 300 คน ผ่านระบบออนไลน์ โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาด้วยการทาแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ การเลือกรับสื่อและความพึงพอใจของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อภาพเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ จานวน 11 คน นอกจากนี้ยัง
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึง่ การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่าน
เรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวหลากหลายประเภทในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และซีรสี ์ออนไลน์ที่มีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย เพื่อหาหลักจิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวใน
เนื้อหาและรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยแนวคิดและทฤษฎีทผี่ ู้วิจัยใช้นั้นครอบคลุมในทุกด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจัยและ
มีความหลากหลายซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสาร (Communication), การเล่าเรื่อง (Narrative), ประเภทของสื่อ (Media), ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture), สื่อใหม่ (New Media), การวางแผนสื่อ (Media
Planning), จิตวิทยา (Psychology), และ ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. สามารถรูจ้ ักและเข้าใจหลักจิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2. สามารถเข้าใจและสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านเรื่อง
เล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับสาร
นิยามศัพท์เฉพาะ
ภาพเคลื่อนไหว คือ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และซีรีส์ออนไลน์ที่มกี ลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่มี
อายุระหว่าง 18-21 ปี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารกับวัยรุน่ ตอนปลายผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวสื่อใหม่ คือ การให้ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
วัยรุ่นตอนปลายเป็นไปในทางที่ดี
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ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกดีต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวในปัจจุบันและต้องการติดตามสื่อภาพเคลื่อนไหวต่อไปในอนาคต
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงสารวจจากการทาการวิจัยเชิงสารวจด้วยการทาแบบสอบถามกลุม่ วัยรุ่นตอนปลายทีม่ อี ายุระหว่าง 18-21 ปี
จานวน 300 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จานวน 83 คน (ร้อยละ 27.7) และเป็นเพศหญิง จานวน 217 คน (ร้อยละ 72.3)

แผนภูมิที่ 1 อัตราส่วนเพศของกลุม่ ตัวอย่าง 300 คน
ในกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 300 คน ชอบรูปแบบสื่อที่เป็นภาพยนตร์มากทีส่ ุด จานวน 157 คน (ร้อยละ 52.3) รองลงมาคือ
ซีรีส์ออนไลน์ จานวน 103 คน (ร้อยละ 34.3) และละครโทรทัศน์ จานวน 40 คน (ร้อยละ 13.3)

แผนภูมิที่ 2 อัตราส่วนรูปแบบของสื่อที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ
ส่วนช่องทางในการรับชมสื่อที่กลุม่ ตัวอย่างนิยมมากที่สุดคือการรับชมสื่อผ่านคอมพิวเตอร์ จานวน 109 คน (ร้อยละ 36.3)
รองลงมาคือการรับชมสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ จานวน 80 คน (ร้อยละ 26.7) การรับชมสื่อผ่านโรงภาพยนตร์ จานวน 74 คน
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(ร้อยละ 24.7) การรับชมสื่อผ่านโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด จานวน 21 คน (ร้อยละ 7) การรับชมสื่อผ่านแทปเล็ต จานวน 9 คน
(ร้อยละ 3) และการรับชมสื่อผ่านโทรทัศน์ย้อนหลัง จานวน 7 คน (ร้อยละ 2.3)

แผนภูมิที่ 3 อัตราส่วนการรับชมสือ่ ที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ
คาถามถึงชื่อละครโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงสุด มีผตู้ อบแบบสอบถามข้อนี้ทั้งหมด 212 คน
โดยละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วเิ ศษ ทางช่อง 33 (3 HD) จานวน 22 คน (ร้อยละ 10.4)
ส่วนอันดับที่สองที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือ นางทาส ทางช่อง 33 (3 HD) จานวน 8 คน (ร้อยละ 3.8) และอันดับทีส่ าม
คือ เป็นต่อ ทางช่อง 31 (One) จานวน 7 คน (ร้อยละ 3.3)โดยสาเหตุของความพึงพอใจในละครโทรทัศน์เรื่องนั้นๆ มีกลุ่ม
ตัวอย่างตอบคาถามข้อนี้จานวน 250 คน โดยมีสาเหตุมาจากเนื้อหา จานวน 142 คน (ร้อยละ 56.8) รองลงมาคือ นักแสดง
จานวน 84 คน (ร้อยละ 33.6) และสาเหตุอื่นๆ จานวน 24 คน (ร้อยละ 9.6)
เมื่อสอบถามถึงชื่อภาพยนตร์ที่กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจ มีผตู้ อบแบบสอบถามข้อนี้จานวน 235 คน
ภาพยนตร์เรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ Harry Potter จานวน 27 คน (ร้อยละ 11.5) ภาพยนตร์ทไี่ ด้รับความนิยม
รองลงมา คือ Captain America จานวน 20 คน (ร้อยละ 8.5) ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่สาม คือ Zootopia
จานวน 6 คน (ร้อยละ 2.6) นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์เรื่องต่างๆอีกมากมายทั้งที่เป็นภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างชาติที่
กลุ่มตัวอย่าง 1-4 คนมีความพึงพอใจในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ โดยสาเหตุของความพึงพอใจในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ มีกลุ่ม
ตัวอย่างตอบคาถามข้อนี้จานวน 260 คน โดยมีสาเหตุมาจากเนื้อหา จานวน 190 คน (ร้อยละ 73.1) รองลงมาคือ นักแสดง
จานวน 56 คน (ร้อยละ 21.5) และสาเหตุอื่นๆ จานวน 14 คน (ร้อยละ 5.4)
เมื่อถามถึงชื่อซีรีส์ออนไลน์ที่กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจ มีผู้ตอบแบบสอบถามข้อนี้ จานวน 213 คน โดยซี
รีส์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ Descendants of the Sun ที่เป็นซีรสี ์เกาหลี จานวน 26 คน (ร้อยละ 12.2) ซีรีส์
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือ ฮอร์โมน ซึ่งเป็นซีรสี ์ที่มีหลายภาค จานวน 9 คน (ร้อยละ 4.2) ซีรีส์ออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมรองลงมาเป็นอันดับสาม คือ คลับฟรายเดย์ ซึ่งเป็นซีรสี ์ออนไลน์ที่มีหลายภาค จานวน 9 คน (ร้อยละ 4.2) โดย
สาเหตุของความพึงพอใจในซีรีส์ออนไลน์เรื่องนั้นๆ มีกลุม่ ตัวอย่างตอบคาถามข้อนี้จานวน 229 คน โดยมีสาเหตุมาจากเนื้อหา
จานวน 146 คน (ร้อยละ 63.8) รองลงมาคือ นักแสดง จานวน 73 คน (ร้อยละ 31.9) และสาเหตุอื่นๆ จานวน 10 คน (ร้อย
ละ 4.4)
นอกจากนี้ยังมีการสอบถามย้าถึงช่องทางในการรับชมสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจมากที่สดุ ช่องทางที่เป็นที่ต้องการ
มากที่สุด คือ โรงภาพยนตร์ จานวน 87 คน (ร้อยละ 39.0) รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์ จานวน 56 คน (ร้อยละ 25.1)

652

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

โทรศัพท์มือถือ จานวน 55 คน (ร้อยละ 24.6) โทรทัศน์ จานวน 16 คน (ร้อยละ 7.2) แทปเล็ต จานวน 6 คน (ร้อยละ 2.7)
และคาตอบอื่นๆ
ส่วนคาถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่กลุ่มตัวอย่างต้องการรับชม อันดับที่หนึ่ง คือ ตลก จานวน 57 คน (ร้อยละ 25.4)
รองลงมา คือ โรแมนติก จานวน 17 คน (ร้อยละ 7.6) ดราม่า จานวน 11 คน (ร้อยละ 4.9) สาระ จานวน 10 คน (ร้อยละ
4.5) และคาตอบแนวอื่นๆ เช่น แฟนตาซี สยองขวัญ ฯลฯ และมีแนวที่มีการผสมผสานหลากหลายแนวเข้าด้วยกัน เช่น ตลก
สาระ ดราม่าโรแมนติก โรแมนติกคอเมดี้ ฯลฯ
ส่วนผลการวิจัยเชิงสารวจจากการทาการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว จานวน 11 คน ซึ่งมี
ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตละครโทรทัศน์ จานวน 10 คน (ร้อยละ 83.3) มีผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิต
ภาพยนตร์ จานวน 8 คน (ร้อยละ 66.7) มีผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตซีรีส์ จานวน 4 คน (ร้อยละ 33.3) และมีผู้ที่มี
ประสบการณ์ทางด้านการผลิตสื่อด้านอื่นๆ จานวน 4 คน (ร้อยละ 33.3) โดยข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเล่าผ่านสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิภาพต่อวัยรุ่นไทยในปัจจุบันทั้งทางด้ านเนื้อหาและรูปแบบจากประสบการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 11 คน ได้รับคาแนะนาดังนี้ คือ การสื่อสารเรื่องเล่าผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวสู่วัยรุ่นตอนปลายนั้นควรที่จะ
ตรงประเด็น กระชับ จริงใจ พูดข้อความแทนสิ่งที่อยู่ในใจวัยรุ่นที่อาจไม่เคยมีใครกล้าพูดมาก่อน เป็นประสบการณ์ใหม่ ไม่
ซ้าซากจาเจ เชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่น ควรเป็นปลายเปิด เปิดโอกาสให้คิดต่อยอด และ ควรมีเนื้อหาที่ไม่เหยียด
ชนชาติ เพศสภาพ ทัศนคติ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับปัจเจก และ สิทธิส่วนบุคคล
จากการวิเคราะห์เนื้อหาใน 3 อันดับของละครโทรทัศน์ (เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ,นางทาส และ เป็นต่อ) ภาพยนตร์
(Harry Potter, Captain America และ Zootopia) และซีรีส์ออนไลน์ (Descendants of the Sun,ฮอร์โมน และ
คลับฟรายเดย์) พบว่า สื่อภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เร้าใจ ตรงประเด็น กระชับ จริงใจเป็นประสบการณ์ใหม่ พูด
ข้อความแทนสิ่งที่อยู่ในใจวัยรุ่นที่อาจไม่เคยมีใครกล้าพูดมาก่อน เชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่น และมีเนื้อหา
เกี่ยวกับวัยรุ่นโดยตรงหรือสิ่งที่วัยรุ่นมีความเกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือเรื่องของความรัก ความแตกต่าง การต่อสู้ ความสัมพันธ์และ
ปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจาวัน โดยมีส่วนผสมของตระกูลภาพยนตร์ (genre) ในแนว ตลก โรแมนติก ดราม่า แฟนตาซี
สยองขวัญ และมีแนวที่มีการผสมผสานหลากหลายแนวเข้าด้วยกัน เช่น ตลกสาระ ดราม่าโรแมนติก โรแมนติกคอเมดี้ ซึ่งเป็น
แนวที่ผู้ชมวัยรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่เลือกที่จะรับชม
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research Result) จากการวิเคราะห์พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน
300 คน รูปแบบสื่อที่ใช้การเล่าเรือ่ งที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด คือ ภาพยนตร์ รองลงมา คือ ซีรีส์ออนไลน์ และ ลาดับ
สุดท้าย คือ ละครโทรทัศน์
และจากการสารวจโดยตัวแปรเกี่ยวกับรายได้ต่อเดือน ที่ตั้งของสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด)
ภูมิลาเนาเดิม รูปแบบของที่พัก สถานภาพการพักอาศัย ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน พบว่า รูปแบบสื่อที่ใช้การเล่าเรื่อง
ทีก่ ลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สดุ คือ ภาพยนตร์ รองลงมา คือ ซีรีส์ออนไลน์ และ ลาดับสุดท้าย คือ ละครโทรทัศน์ เหมือนกันใน
ทุกกรณี
ส่วนช่องทางในการรับชมสื่อที่กลุ่มตัวอย่างนิยมมากทีส่ ุดคือการรับชมสื่อผ่านคอมพิวเตอร์ จานวน รองลงมาคือการ
รับชมสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ โรงภาพยนตร์ โทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด แทปเล็ต และโทรทัศน์ย้อนหลัง ตามลาดับ
และจากการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการรับชมสื่อภาพเคลื่อนไหวประเภทภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และซีรสี ์
ออนไลน์ พบว่าสาเหตุของความพึงพอใจนั้นมาจาก เนื้อหา เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ นักแสดง และ สาเหตุอื่นๆ อาทิเช่น
การตัดต่อ เทคนิคพิเศษ ดนตรีประกอบ เป็นต้น ตามลาดับ โดยสาเหตุของความพึงพอใจมีความสอดคล้องกันในสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวทุกประเภท
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สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis Result) จากการวิเคราะห์พบว่า เนื้อหาในรูปแบบสื่อที่กลุม่ ตัวอย่าง
ชอบมากที่สุด คือ ภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์ที่กลุม่ ตัวอย่างชอบมากทีส่ ุด 3 อันดับแรกล้วนแล้วแต่เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่มี
เนื้อหาในแนวแฟนตาซี การต่อสู้และการ์ตูน เป็นเรื่องราวที่มีส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับความเป็นจริงที่มีอยู่ในชีวิตจริง แต่นาเสนอ
ผ่านมุมมองของจินตนาการที่สร้างความน่าตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับเรื่องราวนั้นๆ เพิ่มขึ้น เนื้อหาในรูปแบบสื่อที่กลุม่
ตัวอย่างชอบรองลงมาก็คือ ซีรีส์ออนไลน์ โดยซีรสี ์ออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบอันดับแรกเป็นซีรสี ์เกาหลีที่เป็นเรื่องราวความรัก
โรแมนติกและการต่อสู้เพื่อชาติ ส่วนอีก 2 อันดับเป็นซีรสี ์ไทย ซึ่งมีความเหมือนกันคือเป็นเรื่องราวเกีย่ วกับวัยรุ่นและความรัก
ที่วัยรุ่นส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ร่วมในเหตุการณ์นั้นๆ หรือเป็นเรื่องราวความรักทีม่ ีความพิเศษและแตกต่างจากคนส่วน
ใหญ่ที่ทาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นคติสอนใจ ส่วนเนือ้ หาในรูปแบบสื่อที่กลุ่มตัวอย่างชอบเป็นอันดับที่ 3 ก็คือ ละครโทรทัศน์
ซึ่งเป็นละครโทรทัศน์ไทยทั้งหมด โดยอันดับแรกจะเป็นละครโทรทัศน์โรแมนติกที่มีความขัดแย้งและการต่อสู้ ส่วนอันดับที่ 2
จะเป็นละครโทรทัศน์ย้อนยุคทีส่ ร้างมาจากวรรณกรรมและเคยถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์หลายครั้งแล้ว เป็นเรื่องราวความ
แตกต่าง การต่อสู้และความรัก ส่วนอันดับสุดท้ายก็เป็นละครโทรทัศน์แบบซิทคอมที่มีมายาวนานจึงทาให้คนดูรู้จักและรู้สึก
ใกล้ชิดกับตัวละครเหมือนเป็นเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวของตัวเอง เป็นเรื่องราวในชีวิตประจาวันของคนทั่วไปที่หยิบยกมา
เป็นประเด็นเล่าเรื่องที่ทันสมัยและช่วยสอนใจคนดู
การอภิปรายผลการศึกษาในประเด็นการวิเคราะห์จติ วิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว
พบว่าจากตัวแปรทางด้านเพศ รายได้ต่อเดือน ที่ตั้งของสถานศึกษา ที่ตั้งของภูมิลาเนาเดิม รูปแบบที่พัก สถานภาพการพัก
อาศัยของกลุ่มตัวอย่างและรูปแบบสื่อที่กลุ่มตัวอย่างชอบที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างต่อความพึงพอใจต่อเรื่องเล่าในสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่ารูปแบบของสื่อและช่องทางในการรับสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สดุ คือ
ภาพยนตร์ รองลงมา คือ ซีรีส์ออนไลน์และลาดับสุดท้าย คือ ละครโทรทัศน์ หากแต่ช่องทางในการรับชมสื่อของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ การรับชมสื่อผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ รองลงมา คือ การรับชมสื่อผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์และ
การรับชมสื่อผ่านช่องทางโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น 3 ช่องทางลาดับต้นๆที่กลุ่มเป้ามายส่วนใหญ่เลือกในการใช้เป็นช่องทางของ
การรับสื่อ
รูปแบบการรับสื่อของวัยรุ่นตอนปลายในปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งสมัยก่อนวัยรุ่นตอนปลายมักจะเปิดรับสื่อใน
ช่องทางของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การสื่อสารแบบทางเดียว ถูกจากัดด้วยระยะทาง (Graphically Constrained) ทางานหลายระดับชั้น (Hierarchical) เกิดผล
สะท้อนกลับช้า (Delay-Feedback) รายได้หลักจากโฆษณา (Advertising Driven) ลักษณะรวม (Institution Bound)
รูปแบบคงที่ (Fixed Format) ประเมินตามคุณค่าข่าว มาตรฐานทางวารสารศาสตร์ (News Values, Journalistic Standard) ทิศทางเดียว (Unidirectional) ถูกจากัดด้วยสถานที/่ เวลา (Space/Time Contrained) เสนอโดยมืออาชีพ (Professional Communicators) ใช้ต้นทุนสูง (High Access Cost) ผู้ใช้ทั่วไป (General Interest) และมีลาดับของเนื้อหา (Linearity of Content) แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ทาให้เกิดช่องทางในการรับสือ่ ใหม่ๆที่เหมาะสมกับ
วัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งก็คือสื่อใหม่ (New Media) หรือสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ที่ทาให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบ
เครือข่ายและเป็นสื่อประสม (Multimedia) ที่มีศักยภาพสูงขึ้นกว่าสือ่ ดั้งเดิม โดยไม่ถูกจากัดด้วยระยะทาง (Distance Insensitive) เป็นการทางานในแนวราบ (Flattened) เกิดผลสะท้อนกลับเร็ว (Immedite-Feedback) รายได้จากหลายแหล่งทุน
(Diverse Funding Sources) ลักษณะกระจาย (Decentralized) รูปแบบยืดหยุ่น (Flexible Format) ประเมินตาม
มาตรฐานความสร้างสรรค์ (Formative Standard) ปฏิสัมพันธ์ (Interction) ถูกจากัดด้วยสถานที/่ เวลาน้อยกว่า (Less
Space/Time Contrained) เสนอโดยมือสมัครเล่น (Amateur/Non-Professionl Communicators) ใช้ต้นทุนต่า (Low
Access Cost) ผู้ใช้จาเพาะเจาะจง (Customized) และไม่มลี าดับของเนื้อหา (Non-Linearity of Content) อีกทั้งยัง
สามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ที่บ้านหรืออุปกรณ์ทสี่ ามารถพกติดตัวได้ จึงเป็นช่องทางในการเปิดรับสื่อได้ทุกทีทุกเวลา (ปิ
ยะพร เขตบรรณพต,2553)
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ซึ่งจากผลการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research Result) ก็ช่วยยืนยันว่ารูปแบบสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็ยังเป็น
ภาพยนตร์ รองลงมาคือซีรีส์ออนไลน์และละครโทรทัศน์ แต่ช่องทางในการรับสื่อได้เปลี่ยนไป จากเดิมการชมภาพยนตร์ต้อง
ชมแต่ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น ช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการทาแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ การรับสื่อผ่าน
ช่องทางคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ การรับสื่อผ่านช่องทางโทรศัพท์มอื ถือและโรงภาพยนตร์ ดังนั้นในการจะสื่อสารกับวัยรุ่น
ตอนปลายผ่านภาพเคลื่อนไหว รูปแบบของสื่อที่ดีที่สุดของวัยรุ่นตอนปลาย คือ รูปแบบภาพยนตร์ และจะสื่อสารกับวัยรุ่น
ตอนปลายได้ดีที่สุดด้วยช่องทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งก็คือ การสร้างภาพยนตร์และเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่หรือ
อินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น Youtube เป็นต้น ก็จะเป็นรูปแบบสื่อและช่องทางที่เหมาะสมทีส่ ุดในการสือ่ สารกับวัยรุ่นตอนปลาย
แต่นอกจากภาพยนตร์ ซีรีสอ์ อนไลน์และละครโทรทัศน์แล้ว กลุ่มตัวอย่างก็ยังมีรูปแบบสื่ออื่นๆที่สนใจอีก ซึ่งอันดับแรก
คือ Youtube เว็บไซต์รวบรวมภาพเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ และมีสื่ออื่นอีกเป็นจานวนมาก เช่น เพลง การ์ตูน เฟซบุ๊ค เกม
ออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพในการสื่อสารกับวัยรุ่นผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลือ่ นไหวในรูปแบบสื่อ
อื่นๆที่วัยรุ่นตอนปลายสนใจ
ส่วนหลักจิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวทางด้านเนื้อหาที่วิเคราะห์จาก
ภาพยนตร์ ซีรีส์ออนไลน์และละครโทรทัศน์ที่กลุม่ ตัวอย่างชอบมากที่สุด 3 อันดับแรกในแต่ละประเภท พบว่า ภาพยนตร์ที่
กลุ่มตัวอย่างชอบล้วนเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ ที่เนื้อหาเป็นแนวแฟนตาซี ต่อสู้และการ์ตูน เนื้อหาในซีรสี ์ออนไลน์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างชอบมีทั้งที่เป็นซีรีส์เกาหลีที่มาเป็นอันดับ 1 ซึ่งเรื่องราวเป็นแนวโรแมนติก ส่วนอันดับที่ 2 และ 3 เป็นซีรีส์ออนไลน์
ของไทย โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับวัยรุ่นโดยตรงหรือสิ่งที่วัยรุ่นมีความเกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือเรื่องของความรัก ส่วนเนื้อหาในละคร
โทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบทั้ง 3 อันดับเป็นละครโทรทัศน์ไทยทั้งหมด โดยเรื่องราวของ 2 อันดับแรกจะเน้นที่ความรัก ความ
แตกต่างและการต่อสู้ ส่วนอันดับที่ 3 จะเป็นเรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์และปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจาวันของคนทั่วไป
นอกจากนี้ยังได้รับผลจากการวิจยั เชิงสารวจว่าเนื้อหาเรื่องราวที่กลุม่ ตัวอย่างต้องการรับชม อันดับที่หนึ่ง คือ ตลก รองลงมา
คือ โรแมนติก ดราม่า สาระ และคาตอบแนวอื่นๆ เช่น แฟนตาซี สยองขวัญ ฯลฯ และมีแนวที่มีการผสมผสานหลากหลาย
แนวเข้าด้วยกัน เช่น ตลกสาระ ดราม่าโรแมนติก โรแมนติกคอเมดี้ ฯลฯ
โดยผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ในการสร้างเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวทั้ง 11 คนได้แนะนาในเชิงจิตวิทยาว่าเนื้อหาที่
เหมาะสมในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านภาพเคลื่อนไหวต้องเป็นสิ่งใหม่ เข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็น ร่วมสมัย ไม่มี
การแบ่งแยก ปลายเปิด มีความเชือ่ มโยงกับประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย
นอกจากนี้ หลักจิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่านเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวยังต้องมีการวางแผนสื่อที่
ต้องรู้สิ่งที่เราอยากจะสื่อสาร ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือวัยรุ่นตอนปลายให้ดี ต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งหรือสิ่งที่อยู่ตรงข้าม
และต้องเข้าใจความต้องการและข้อจากัดของตัวเอง โดยผนวกกับหลักการทางจิตวิทยามวลชน เพื่อเข้าใจแรงจูงใจ การรับรู้
การแพร่ระบาดทางอารมณ์และพฤติกรรมร่วมของมวลชน ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย เพื่อจัดระเบียบมวลชนในแนวทาง
ที่ประสงค์ หรือจากทฤษฎีแรงจูงใจถึงระดับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการสื่อสารต่อพวกเขาเพื่อสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในเวลาเดียวกัน โดยปัจจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารกับวัยรุ่นตอนปลายผ่าน
เรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวก็ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ ประเด็นและสถานการณ์ที่ต้องพิจารณาก่อนการสื่อสารกับพวกเขาด้วย
เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เข้าไปในวิธดี าเนินการวิจยั เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
2. ควรระบุช่วงเวลาในการออกฉายของสื่อที่ต้องการประเมินและมีตัวเลือกเกี่ยวกับเรื่องเล่าในสื่อภาพเคลื่อนไหวแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจน
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การออกแบบตัวละครโทะกุซะสึไทย “หนุมานะ”
Tokusatsu Character Design: Hanumana
ศิริเดช ศิริสมบูรณ์
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ
ภาพยนตร์โทะกุซะสึหรือภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคนิคพิเศษทางภาพเป็น รูปแบบภาพยนตร์ที่ได้รับความ
นิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น นั บตั้งแต่ปลายพุท ธทศวรรษที่90 จากนั้นจึงแผ่ ขยายความนิยมทั่วเอเชียจนถึ งทวีปยุโรปและ
อเมริกาในเวลาต่อมา ภาพยนตร์โทะกุซะซึมีความโดดเด่นในด้านการออกแบบตัวละครที่เป็นอมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆมากกว่า
การให้ความสาคัญกับนักแสดงในเรื่อง ทาให้ภาพยนตร์แนวนี้มักนาไปต่อยอดทางธุรกิจออกไปเป็นสินค้าในรูปแบบต่าง ๆจาก
ตัวละครและอุป กรณ์ป ระกอบภายในเรื่ องอาทิ ของเล่ นและของสะสม สร้ างมูล ค่าให้กับเจ้าของผลงานอย่างต่อเนื่ องแม้
ภาพยนตร์จะฉายหรือออกอากาศจนจบไปนานแล้ว
การออกแบบตัวละครโทะกุซะสึ “หนุ มานะ”เป็นการนาเสนอผลงานออกแบบเพื่อใช้ส าหรับเป็นตัวละครหลักใน
ภาพยนตร์โทะกุซะซึในแบบประยุกต์กับรูปแบบศิลปะไทยให้เกิดความโดดเด่นสามารถนาไปต่อยอดเป็นสินค้าต่าง ๆได้ โดย
คานึงถึงความเป็นไปได้ในการผลิตชุดสวมใส่สาหรับถ่ายทาภาพยนตร์ รวมถึงความคล่องตัวของนักแสดงที่สวมใส่ชุดตัวละคร
คาสาคัญ : โทะกุซะซึ ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ เทคนิคพิเศษ
Abstract
Tokusatsu film or science fiction movie, the special effects, the picture is a movie that has been
very popular in Japan since the late 60s. Then spread popularity throughout Asia to Europe and North
America at a later time. Tokushima's film, which is unique in terms of design, the human characters in
different styles. More than a focus on the actors. This makes the film often lead to further business to be
in a different form. From characters and props in such matters. Toys and Collectibles Create value for the
owners of the works continued even films will be screened or broadcast until the end of long ago.
Tokusatsu character designs. "Hanumana" is a presentation designed for the main character in the
Tokusatsu film my mind in an art form Thailand to its ability to continue as a product of not taking into
account. it is possible to produce clothing for the filming. The versatility of the actor wearing character.
Keywords: Tokusatsu, Sci-fi, Special Effect
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ประเภทของผลงานสร้างสรรค์
การออกแบบตัวละคร วาดเส้นดิจิทัล จิตรกรรมดิจิทัลและประติมากรรมดิจิทัลพิมพ์สีบนกระดาษ
แนวความคิด
“หนุมาน” เป็นตัวละครเอกจากวรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์ ที่คนไทยจานวนมากรู้จักและชื่นชอบ เคยมีการนาตัว
ละครนี้มาใช้ในภาพยนตร์โทะกุซะซึของไทยเรื่อง หนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์และประสบความสาเร็จอย่างสูง ซึ่งในด้านการ
ออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกยังคงอาศัยรูปลักษณ์มาจากภาพจิตรกรรมไทย จึงมีแนวคิดในการออกแบบตัวละครอันได้รับแรง
บันดาลใจจากหนุมานในวรรณคดี ไทย นามาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบตัวละครโทะกุซะสึร่วมสมัย โดยเน้นแสดงถึงสัดส่วน
กล้ามเนื้ อที่สมสมแลดูปราดเปรีย วและแข็งแกร่ง ตามแบบฉบับตัวละครเอก และลวดลายประดับ ที่ลดทอนรายละเอียดลง
บางส่วนเพื่อให้จดจาง่าย ตลอดจนการเลือกคู่สีที่ผู้ชมวัยเด็กอันเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของภาพยนตร์โทะกุซะสึชื่นชอบ
ที่มาและความสาคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน
โทะกุซะสึ (特撮) เป็นคาศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึงละครโทรทัศน์ที่แสดงด้วยมนุษย์จริง จุดเด่น คือ สเปเชียล
เอฟเฟกต์ ตัวเอกเป็นยอดมนุษย์ กับเนื้อหาแนววิทยาศาสตร์และแฟนตาซี
โทะกุซะสึ ในช่วงต้นมีต้นกาเนิดในโรงละครญี่ปุ่นโดยเฉพาะในละครคาบุกิ (กับแอคชันและฉากการต่อสู้) และในบัน
รากุ ซึ่ งใช้รูป แบบที่เ ก่าแก่ข องเทคนิคพิเศษเช่นหุ่ นกระบอก โทะกุซะสึ สมัยใหม่ยังมิไ ด้ก่อร่างอย่างชัดเจนนัก จนถึ งช่วงต้ น
ทศวรรษ 1950 จากการสร้างสรรค์ของภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลลา (Godzilla) หนึ่งในภาพยนตร์แนวสัตว์ประหลาด(kaiju) ที่มี
ชื่อเสียงที่สุด จวบจนปัจจุบัน
นอกประเทศญี่ปุ่น ภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลลา ราชาแห่งสัตว์ประหลาด ปรากฏตัวครั้งแรกในภาษาอังกฤษในปีพ.ศ.
2499 แทนที่จะพากย์ทับลงต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ผลงานนี้กลับมีการแก้ไขใหม่โดยปรับโครงสร้างเรื่องและใช้ตัวละครใหม่ที่เล่น
โดยนักแสดงชาวอเมริกันเรย์มอนด์ เบอร์
ภาพยนตร์อุลตร้าแมนได้รับความนิยมเมื่อบริษัทยูไนเต็ด อาร์ทติสท์นามา
พากษ์เสียงสาหรับผู้ชมชาวอเมริกันในปีพ.ศ. 2503
การไหลบ่าเข้ามาที่สาคัญของการดัดแปลงภาพยนตร์โทะกุซะสึใน
รายการโทรทัศน์ของอเมริกาในฃ่วงพุทธทศวรรษ 2530 ที่เริ่มต้นในปีพ.ศ. 2536 บริษัทซาบัน เอนเตอร์เทนเมนท์ (Saban
Entertainment)จากสหรัฐอเมริกาได้ซื้อฟุตเทจจากภาพยนตร์ชุดซูเปอร์เซนไต จูเรนเจอร์(Kyoryu Sentai Zyuranger)มา
ดัดแปลงกลายเป็นเรื่อง เพาเวอร์เรนเจอร์(Mighty Morphin' Power Rangers)และประสบความสาเร็จ ทาให้ภาพยนตร์โทะกุ
ซะสึในรายการโทรทัศน์ได้รับความนิยมเรื่อยมา
ในประเทศไทยเองมีการสร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึด้วยเช่นกันโดย สมโพธิ แสงเดือนฉาย นักสร้างภาพยนตร์ชาวไทย
ที่ได้เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ก่อตั้ง บริษัท ไชโยภาพยนตร์ในปีพ.ศ. 2509 และได้สร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึเรื่อง
หนุมานพบ7ยอดมนุษย์ออกฉายในปีพ.ศ. 2517 และประสบความสาเร็จอย่างล้นหลาม นอกจากรายได้จากการฉายภาพยนตร์
แล้วยังมีรายได้จากการขายสินค้าจากภาพยนตร์นับเป็นมูลค่ามหาศาล แม้ภาพยนตร์โทะกุซะสึของไทยจะประสบความสาเร็จ
อย่างมากในช่วงเวลานั้น แต่นักสร้างสงภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ของไทยยังไม่นิยมสร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึมากนัก
เนื่องจากการสร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึจะใช้ต้นทุนในการผลิตสูงกว่าภาพยนตร์แบบปกติมาก ผู้ประกอบการด้านสื่อบันเทิง
ของไทยจึงนิยมนาเข้าภาพยนตร์โทะกุซะสึจากประเทศญี่ปุ่นมาพากษ์เสียงภาษไทยแล้วนาเสนอโดยไม่ ดัดแปลง ซึ่งรายได้หลัก
จะมาจากค่าโฆษณาสินค้าในช่วงเวลาออกอากาศ ทาให้ภาพยนตร์โทะกุซะสึของไทยไม่มีการสร้างต่อนับจากภาพยนตร์เรื่อง
สุดท้ายของไชโยภาพยนตร์ในปีพ.ศ. 2528
ปัจจุบันกระบวนการในการสร้างเทคนิคพิเศษในการถ่ายทาพัฒนามากขึ้นโดยใช้ต้นทุนและเวลาในการผลิตน้อยลง
และกระแสความนิยมในภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ของฮอลลีวูดที่มีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์โทะกุซะสึ จึงมีความพยายาม
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ในการสร้างภาพยนตร์โทะกุซะสึของไทยขึ้นมาอีกครั้ง โดยบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จากัด ออกอากาศภาพยนตร์ชุด
ขบวนการสปอร์ตเรนเจอร์ทางช่อง 3 ในปีพ.ศ.2549 และปีพ.ศ.2555 และหลังจากนั้นบริษัท พอดีคา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จากัดได้ผลิดและออกอากาศภาพยนตร์ชุดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเรื่องลูกผู้ชายพันธุ์ดี ในปีพ.ศ.2557-2558 หากแต่ลูกผู้ชาย
พันธุ์ดียังขาดลักษณะบางประการของภาพยนตร์โทะกุซะสึนั่นคือตัวละครประเภทสัตว์ป ระหลาดซึ่งเป็นจุดที่จะนาไปต่อยอด
เป็นสินค้าที่หลากหลายได้
ผลงานการออกแบบตัวละครโทะกุซะสึไทย“หนุมานะ”จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการออกแบบตัว
ละครหลักสาหรับภาพยนตร์โทะกุซะสึของไทยที่จะสามารถนาไปต่อยอดเป็นสินค้าที่หลากหลายได้ในอนาคต และเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของสื่อบันเทิงที่ต้องการความหลากหลายในการรับชมในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน
1. เพื่อสร้างสรรค์ตัวละครสาหรับใช้ประกอบภาพยนตร์โทะกุซะซึของประเทศไทย
2. เพื่อใช้เป็นผลงานต้นแบบของสินค้าที่ต่อเนื่องจากภาพยนตร์โทะกุซะซึ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
1. รวบรวมข้ อมูล เกี่ ยวกับ ภาพยนตร์ โทะกุ ซะซึ ที่ป ระสบความส าเร็จ อาทิ ภาพยนตร์ ชุด ยอดมนุษย์ (Ultraman
Series/2509-ปัจจุบัน) ภาพยนตร์ชุดคาเมนไรเดอร์ (Masked Rider Series/2514-ปัจจุบัน) ภาพยนตร์ชุดขบวนการ(Super
Sentai Series/2518-ปัจจุบัน) เพื่อนามาวิเคราะห์ด้านการออกแบบทั้งในด้านรูปลักษณ์ และเทคนิคการผลิตชุดสวมใส่
2. ศึกษารูปแบบของหนุมานทั้งจากงานจิตรกรรมไทยและศิลปะไทยแขนงอื่น ๆเช่นโขน ปูนปั้น
3. กาหนดบทบาทโดยประมาณให้กับตัวละคร หะนุมานะ รวมถึงกาหนดบุคลิกและนิสัย
4. ร่างภาพบนกระดาษ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการปรับปรุงจนกว่าจะได้รูปแบบที่สมบูรณ์
5. สร้างภาพที่สมบูรณ์ด้วยกระบวนการทางดิจิทัล
เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานชิ้นนี้ถูกผลิตขึ้นจากโปรแกรมประยุกต์ในคอมพิวเตอร์โดยนามาประมวลผลเป็นภาพนิ่งเพื่อใช้ในการพิมพ์ลง
บนกระดาษสาหรับจัดแสดง
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ภาพที่ 1 ภาพ 3 มิติด้านหน้า ประติมากรรมดิจิทัลพิมพ์สีบนกระดาษ
โดย ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ (2559)

ภาพที่ 2 ภาพ 3 มิติด้านข้างและด้านหลัง ประติมากรรมดิจิทัลพิมพ์สีบนกระดาษ
โดย ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ (2559)
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ภาพที่ 3 ภาพประกอบท่าทางตัวละคร จิตรกรรมดิจิทัลพิมพ์สีบนกระดาษ (2559)
โดย ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ (2559)

ภาพที่ 4 ภาพลายเส้นตัวละคร วาดเส้นดิจิทัลพิมพ์สีบนกระดาษ
โดย ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ (2559)
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การศึกษาปัญหาทางนิ้วบทเพลง Castles of Spain Volume 1
เฟเดอริโก้ โมเรโน ทอร์โรบา กรณีศึกษา จิมเฟอร์กสู ัน
A Study of problem by using fingering in Castles of Spain Volume 1
Federico Moreno TorrobaCase studyjim Ferguson
วัชรินทร์ สุขทรัพย์ศรี
คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
Newzone25@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาปัญหาทางนิ้วของ จิมเฟอร์กูสัน (Jim Ferguson) จากบทเพลง Castles of Spain Volume 1 ประพันธ์
โดย เฟเดอริโก้ โมเรโน ทอร์โรบา (Federico Moreno Torroba) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางนิ้วบทเพลงในฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขเสียงประสานและทางนิ้ว (Fingering) โดย จิมเฟอร์กูสัน และหาทางเลือกในการใช้ทางนิ้วที่ถูกต้องจากปัญหา
ตาแหน่งการวางมือของกีตาร์ที่ไม่เหมาะสม โดยการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไขจากนักกีตาร์และ
ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนกีตาร์ 4 ท่าน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักกีตาร์ที่มีปัญหาในการเลือกใช้ทางนิ้วและเป็นทางเลือกในการ
ฝึกซ้อมและบรรเลงบทเพลง Castles of Spain Volume 1 ของนักกีตาร์ต่อไป
คาสาคัญ: ทางนิ้ว, กีตาร์คลาสสิก, ทางเลือก, Castles of Spain Volume 1
Abstract
The study of Jim Fergusion’s fingering based on Federico Moreno Torroba’s Castles of Spain
Volumn 1 aims to study the problem of the fingering in his Torroba’s Castles of Spain Volumn 1 and to
find the proper fingering to resolve the problem caused by an incorrect hand position. The researcher
collects the data coping with the problem and resolution from a guitarist and 4 guitar teaching experts.
The conclusion of the gathering data reveals the useful aspects for the guitarists who have a problem in
selecting fingering and a choice for practicing and performing Torroba’s Castles of Spain Volumn I.
Keywords: Fingering, Classical guitar, Choice, Castles of Spain Volume 1
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บทนา
ทางนิ้ว (Fingering) คือการกาหนดแนวทางการบรรเลงในแต่ละโน้ตดนตรี เพื่อบอกตาแหน่งในการใช้นิ้วมือในการ
บรรเลงของบางเครื่องดนตรี องค์ประกอบของทางนิ้วที่เกี่ยวข้องคือ การวิเคราะห์บทเพลงเพื่อการตีความหมายบทเพลง (รวม
ไปถึงโครงสร้างและประเด็นของสุนทรียภาพ) ข้อจากัดทางกายภาพที่ถูกกาหนดในเครื่องดนตรีนั้นๆ ข้อจากัดทางกลไกการ
ทางานของมือซึ่งอธิบายลักษณะความเป็นไปได้ของมือ อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางนิ้วจะมีความเป็นลักษณะเฉพาะที่จาเป็นในการ
แสดงดนตรี บ่อยครั้งที่พบว่าไม่ได้มีการกาหนดทางนิ้วในแต่ละบทเพลงนั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้บรรเลงต้อ งเลือก
1
ทางนิ้วที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อปฏิบัติในการฝึกซ้อม
ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญ รวมถึงปัญหาของบทเพลง Castles of Spain Volume 1 บทประพันธ์ของ เฟเดริโก้
โมเรโน ทอร์โรบา (Federico Moreno Torroba) ชาวสเปนที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 20 ตอนต้น ในรูปแบบการประพันธ์
แบบอิมเพรสชันนิสม์(Impressionist) ที่สาคัญประกอบด้วยละครเพลงอุปรากร รวมถึงบทประพันธ์สาหรับกีตาร์คลาสสิก โดย
ผลงานของทอร์โรบา มีเนื้อดนตรี (Textures) สังคีตลักษณ์ (Form) และการประสานเสียง(Harmony) ที่มีเอกลักษณ์ดนตรี
แบบร่วมสมัยที่มีความหลากหลาย ในบทเพลง Castles of Spain Volume 1 ทอร์โรบาได้ประพันธ์ให้กับ อังเดร์ส เซโกเวีย
2
(Andres Segovia) นักกีตาร์ชาวสเปนผู้ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการบรรเลงกีตาร์สมัยใหม่ สาหรับฉบับที่ผู้วิจัย
ศึกษานี้ เป็นฉบับปรับปรุงแก้ไขเสียงประสานและทางนิ้วโดย จิมเฟอร์กูสัน(Jim Ferguson)นักกีตาร์ร่วมสมัยชาวอเมริกา ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนจากฉบับที่ เซโกเวีย ได้กาหนดทางนิ้วเอาไว้
ดังตัวอย่างบทเพลงที่ไม่ได้ประพันธ์ขึ้นโดยผู้เล่นกีตาร์โดยตรง ตัวผู้ประพันธ์จาเป็นต้องทางานร่วมกับนักเล่ นกีตาร์
เพื่อขอความคิดเห็น ในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกใช้ทางนิ้วที่เหมาะสมที่จะสามารถนามาเล่นได้จริงบนกีตาร์ ผู้วิจัยได้เห็น
ถึงปัญหาในการเลือกใช้ทางนิ้วที่กาหนดตาแหน่งการวางมือของกีตาร์ที่ไม่เหมาะสมจึงต้องการศึกษาค้นคว้าวิธีการเลือกใช้ทาง
นิ้วที่กาหนดตาแหน่งการวางมือของกีตาร์ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักกีตาร์ ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ดูเหมาะสมและเป็นทางเลือก
ต่อการบรรเลงกีตาร์อีกทางเลือก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัญหาการใช้ทางนิ้วในบทเพลง Castles of Spain Volume 1 บทประพันธ์ของ ทอร์โรบา
2. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเลือกใช้ทางนิ้วและตาแหน่งให้เหมาะสมของนักกีตาร์
3. ค้นหาแนวทางสาหรับการแก้ไขปัญหาการใช้ทางนิ้วในบทเพลง Castles of Spain Volume 1
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้าน ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ ของบทเพลง Castles of Spain Volume 1
Federico Moreno Torroba
2. กลุ่มทดลองตัวอย่างงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อสาหรับนักกีตาร์คลาสสิกโดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งเป็นนักศึกษารวมถึงนักแสดง
กีตาร์คลาสสิกที่มีผลงานการแสดงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งหมดดังนี้
2.1 นายภูนที ทาคา บัณฑิตคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 นายชินวัฒน์ เต็มคาขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 นายกวินท์ วัฒนสุชาตินักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1

Daniele Radicioni and Vincenzo Lombardo, Guitar Fingering For Music Performance:
accessedjanuary4, 2016,available fromhttp://www.music.mcgill.ca/~ich/research/misc/papers/cr1271.pdf
2
Jim Ferguson, Castles of Spain F. Moreno Torroba(San Francisco: CA Guitar Solo Publications,
[1993-1995], 1988), 2.
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2.4 นายชนะชาติ ลีกระจ่างแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ขั้นตอนทดลองกลุ่มตัวอย่างดังนี้
3.1 จะมอบหมายให้บทเพลง Castles of Spain Volume 1 Federico Moreno Torroba นาไปฝึกซ้อม2 สัปดาห์
ก่อนทาการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยจะแบ่งให้กลุ่มทาการทดลองคนละ 2 ท่อน
3.2ศึกษาปัญหาทางนิ้ว (FingeringTechnique) ตาแหน่ง (Position) และเทคนิคการปฏิบัติของกลุ่มนักกีตาร์
3.3 ศึกษาการเลือกใช้ทางนิ้วตาแหน่ง เทคนิคการปฏิบัติจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวของในงานวิจัยโดย
คณาอาจารย์ทางด้านกีตาร์คลาสสิกในมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
3.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช เจริญนิตย์อาจารย์ประจาวิชากีตาร์คลาสสิกคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3.3.2 อาจารย์ ดร. รัฐนัย บาเพ็ญอยู่อาจารย์ประจาวิชากีตาร์คลาสสิกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.3.4 อาจารย์ วิทยา วอสเบียนอาจารย์พิเศษวิชากีตาร์คลาสสิกคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3,3,5อาจารย์ พงษ์พัฒน์พงษ์ประดิษฐ์อาจารย์ประจาวิชากีตาร์คลาสสิกคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปปัญหาการเลือกใช้ทางนิ้ว (FingeringTechnique) ตาแหน่ง ( Position )
เทคนิคการปฏิบัติของนักกีตาร์
4.2 วิเคราะห์ข้อมูล และ สรุปจากผู้เชี่ยวชาญคณาอาจารย์ทางด้านกีตาร์คลาสสิกในมหาวิทยาลัยต่างๆจาก
การสัมภาษณ์
4.3 แก้ไขปรับปรุง
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่นักกีตาร์ได้พบปัญหาทางนิ้วและการแก้ไขปัญหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งให้หัวข้อดังนี้ 1) การใช้นิ้วซ้า
กัน ซึ่งทาให้ยากต่อการเล่นและอาจจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผลทาให้เสียงไม่ต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญได้เปลี่ยนทางนิ้วในปัญหา
เช่น เทคนิคเชื่อมเสียง อีกทั้งยังแก้ปัญหาโดยการใช้โน้ตสายเปิด หรือ เปลี่ยนทางนิ้วเพื่อให้เป็น Gide Fingering ในการ
แก้ปัญหานี้ 2) ความสมดุลของเสียง (Colour Balance) เชื่อมโยงเกี่ยวกับการใช้สายเปิดหรือสายปิดหรือทานองหลักควรจะ
ใช้สายเดียวกัน และได้ทานองเสียงไม่ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญได้เปลี่ยนทางนิ้วโดยใช้สายปิด สายเปิดตามความเหมาะสมของโทน
เสียงแต่บางปัญหาผู้เชี่ยวชาญเลือกที่จะไม่เปลี่ยนทางนิ้วซึ่งแก้ไขโดยการใช้เทคนิค Ponticello เข้ามาช่วยให้เสียงมีความ
สมดุลมากขึ้น 3) เปลี่ยนตาแหน่ง (Position Shifting) มือซ้ายเกินความจาเป็น มือซ้ายขยับไปหลายทิศทาง ที่น่าจะมี
ทางเลือกที่ดีกว่า เพราะการเลื่อนตาแหน่งมือซ้ายในเพลงนี้มีการเลื่อนตาแหน่งมือซ้ายบ่อยครั้ง และเป็นปัญหาหลักของบท
เพลงชุดนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เปลี่ยนทางนิ้วโดยใช้โน้ตสายเปิดในบางจุดที่เกิดปัญหา เพื่อให้มีเวลาในการเปลี่ยนตาแหน่งของมือซ้าย
และใช้วิธีการเปลี่ยนทางนิ้วเพื่อให้เป็น Guide Finger ในเปลี่ยนตาแหน่งมือซ้ายอีกทั้งยังใช้เทคนิคการทาบสายควบ
(Berre) ที่ช่วยไม่ให้เกิดการเปลี่ยนตาแหน่งมือซ้าย อีกทั้งยังใช้เทคนิคการเชื่อมเสียงให้เรียงตามสาย 4) การยืดนิ้วมากเกินไป
(Stretching) ซึ่งนิ้วมือของมนุษย์ระยะการยืดการยืด ในเพลงชุดนี้มีทางนิ้วที่จุดที่ยืดนิ้วเกินความจาเป็น ทาให้ยากต่อการเล่น
ผู้เชี่ยวชาญได้เปลี่ยนทางนิ้ว โดยใช้ทางนิ้วมือซ้ายที่ไม่ชิดกัน และใช้โน้ตสายเปิดช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ 5 ) การทาบสาย
ควบ (Barre) ติดกัน โดยจะต้องใช้กาลังนิ้วพอสมควร ซึ่งถ้ามีการผ่อนนิ้วจากการทาบนั้น เสียงของทานองหลักก็จะขาดโดย
ทันทีผเู้ ชี่ยวชาญได้แก้ปัญหานี้โดยเปลี่ยนโน้ตจากสายเปิดให้เป็นสายปิดในการทาบสายควบ แต่ในอีกกรณีก็ได้เปลี่ยนทางนิ้ว
จากการทาบสายควบมาใช้ทางนิ้วช่วยแทน ซึ่งจะทาให้มีความต่อเนื่องและลดกาลั งนิ้วจากการทาบสายควบทุกจังหวะ
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สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเลือกใช้ทางนิ้วและตาแหน่งให้เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ ทาให้รู้ว่าบาง
ปัญหานั้นผู้เชี่ยวชาญได้มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาทางนิ้วที่มีการเลือกใช้ที่ตรงกัน และ มีความแตกต่างกันบางปัญหา และ
บางปัญหาของนักกีตาร์นั้น ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญไม่ได้แก้ไขทางนิ้ว โดยให้เหตุผลว่า ถ้าเปลี่ยน
หรือแก้ทางนิ้วนั้นอาจจะทาให้เกิดปัญหาอื่นๆหรือจะทาให้การเล่นนั้นจะยากกว่าเดิม แต่บางกรณีได้แนะนาเทคนิคเพิ่มเติมใน
การแก้ปัญหาเช่น การใช้เทคนิค Ponticello เพื่อเข้ามาช่วยในเรื่องของความสมดุลของเสียง ซึ่งในการเลือกใช้ทางนิ้วนั้น
ความชอบความถนัดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบทความของ Daniele Radicioni, Vincenzo Lombardo, GUITAR
FINGERING FOR MUSIC PERFORMANCE กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้บรรเลงต้องเลือกทางนิ้วที่เหมาะสมกับตนเอง
3
เพื่อปฏิบัติในการฝึกซ้อม ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่การเลือกใช้ทางนิ้วของแต่ละบุคคลนั้นก็อาจจะมีความ
คล้ายกันหรือแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้แสดงถึงการเลือกใช้ทางนิ้วของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านที่นักกีตาร์ได้พบปัญหาในบทเพลงนี้
ตามหัวข้อปัญหาที่ผู้วิจัยได้แบ่งไว้เป็นหัวข้อ ได้เลือกการแก้ปัญหาทางนิ้วต่างๆ ให้เหมาะสมกับตัวเอง และต่อยอดในการพบ
เจอกับปัญหาการเลือกใช้ทางนิ้วในบทเพลงต่างๆ
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การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสาหรับเครื่องประดับ
Development of jewelry design for adding value low quality gemstone
ธนกฤต ใจสุดา1 และ ภัทรา ศรีสุโข2
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
email address: jaisuda.thanakit@hotmail.com1, pathra.sri@gmail.com2

บทคัดย่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี ในจังหวัดจันทบุรี ที่เป็นผู้ผลิตพลอยไม่ว่าจะเป็นเป็นพลอยเนื้อแข็งหรือพลอยเนื้ออ่อน
บ่อยครั้งที่จะประสบปัญหาพลอยไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ จึงเกิดการยกเลิกการสั่งซื้อหรือคัดทิ้งซึ่งพลอยดังกล่าว
เรียกว่า “พลอยตกเกรด” ซึ่งทาให้เสียเวลาและแรงงาน อีกทั้งมูลค่ าของพลอยก็ลดลง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จาใจต้องเก็บ
พลอยไว้เพราะแบกรับค่าแรงในการแก้ไขพลอยไม่ไหว บ่อยครั้งก็ยอมขายในราคาถูกเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงินตึงมือ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีต้นทุนในการดาเนินกิจการไม่มากนัก การออกแบบ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถนาพลอยตกเกรดมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่าได้
งานวิจัยนี้จึงเป็นตัวอย่างและแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่พลอยตกเกรด ซึ่งมีจุดประสงค์ดังนี้ 1). เพื่อศึกษาและหาแนวทาง
ในการเพิ่มมูลค่าพลอยดา (Black Sapphire) ตกเกรด โดยใช้กระบวนการทางด้านการออกแบบ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 2). สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด โดยผู้วิจัยได้ดาเนินงานโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมิน ตลอดจนการทา Focus
group เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรด ซึ่งผลวิจัยพบว่า พลอยดาตกเกรด (Black sapphire)
สามารถจาแนกลักษณะของการตกเกรด ได้ออกเป็น 5 ลักษณะ สาหรับเป็นแนวทางในการออกแบบพลอยตกเกรด จะต้อง
ออกแบบตามลักษณะของการตกเกรดของพลอยและออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยผู้วิจัยได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการออกแบบไว้ ดังนี้ 1).การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 2).การออกแบบจะต้อง
สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบตามลักษณะของพลอยดาตกเกรด 3).การออกแบบจะต้องมีแรงบันดาลใจมาจากอัตลัก ษณ์
ของจังหวัดจันทบุรี เป็นแนวคิดในการออกแบบ ออกแบบร่างเครื่องประดับพลอยตกเกรดทั้งหมด 50 แบบร่างและมี 10 แบบ
ร่างที่ถูกคัดเลือกและใช้ผลิตเป็นต้นแบบ
คาสาคัญ: พลอยตกเกรด, การเพิ่มมูลค่า, การออกแบบ, เครื่องประดับ

Abstract
Many jewelers in Chanthaburi province found that customers usually cancel the orders because
of the low quality gemstone. In fact, removing low quality gemstone process can waste the time and
labor, and also reducing the value of the gemstone. For this reason, most entrepreneurs are unwillingly to
keep the low quality gemstone because they cannot afford to pay the labor cost in the re-cutting
process. Sometimes, the small business owners or the community enterprises discount the price to avoid
the tight money condition. Thus, the design of low quality gemstone may develop the products to meet
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market demand, and may add value to the products. The purposes of this research are to explore and to
discover the approach that can add value to the Black Sapphire (low quality gemstone) through the
accessory designing and developing process for marketing needed, and to create and to design the
prototype of the accessory. In this part, the researcher employed questionnaire, evaluation form and
focus group to collect the data, and the researcher found that the low quality of Black Sapphire could be
divided into 5 categories. In addition, the direction of designing process needs to concern with the
categories of low quality gemstone, and needs to meet the customer demand. The researcher
recommended about the designing standards as follows: 1) the design of the product needs to concern
about the consumer needed, 2) the design needs to relate with the categories of Black Sapphire (low
quality gem), and 3) the design has to deal with the inspiration which come from the identity of
Chanthaburi province. In the designing part, the researcher drew the total of 50 accessory sketches which
made by low quality gemstone, but 10 of them were selected and used as the accessory prototypes.
Keywords: Low quality gemstone, Add value, Design, Jewelry
บทนา
จังหวัดจันทบุรีเป็นตลาดศูนย์กลางอัญมณีจากทั่วโลก มีการค้ามูลค่าหลายล้านบาทในแต่ละเดือน มีพลอยจากแหล่ง
ต่างๆทั่วโลกถูกส่งมาปรับปรุงคุณภาพและเจียระไนเป็นอัญ มณีน้างามส่งออกไปขายทั่วโลก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีวัตถุดิบ
น้อยลงมาก แต่ด้วยความสามารถพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผาพลอยรวมถึงฝีมือและความ
ประณีตในการเจียระไนพลอยจึงทาให้จังหวัดจันทบุรียังคงความมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาดการค้าอั ญมณีในฐานะ
ของอุตสาหกรรมต้นน้า (สุรินทร์ อินทะยศ, 2550 : 1)
ซึ่งปัจจุบัน จันทบุรีประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และการออกแบบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถูกผลักดันจากภาครัฐ
ให้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของการผลิตพลอยปัญหาหลักๆที่พบอย่างหนึ่งคือ พลอยเหลือค้างหรื อพลอยตกเกรด วิ
ยะดา บุญมานะ (2558 : สัมภาษณ์) ผู้ประกอบการวิสาหกิจในจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่เป็นผู้ผลิตพลอยไม่ว่าจะเป็นเป็น
พลอยเนื้อแข็งหรือพลอยเนื้ออ่อนบ่อยครั้งที่จะประสบปัญหาพลอยไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ จึงเกิดการยกเลิกหรือ
คัดทิ้งซึ่งพลอยดังกล่าวเรียกว่า พลอยตกเกรด ซึ่งทาให้เสียเวลาและแรงงาน อีกทั้งมูลค่าของพลอยก็ลดลง ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่จาใจต้องเก็บพลอยไว้เพราะแบกรับค่าแรงในการแก้ไขพลอยไม่ไหว บ่อยครั้งก็ยอมขายในราคาถูกเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงิน
ตึงมือ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีต้นทุนในการดาเนินกิจการไม่มากนัก อยากให้มีการนา
พลอยตกเกรดเหล่านี้มาเพิ่มมูลค่า เพื่อลดภาระและหาแนวทางในการใช้วัตถุดิบ โดยอยากให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด
โดยสินค้าเครื่องประดับจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทหนึ่ง ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเครื่องประดับอัญมณีที่มีราคา
สูงจึง ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก นอกจากใช้ในโอกาสสาคัญ เช่น การแต่งงาน การครบรอบวันสาคัญต่างๆ เป็นต้น สินค้า
เครื่องประดับเทียม หรือ Costume Jewelry/ Fashion Jewelry ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากมี ความสวยงาม
ทัดเทียมเครื่องประดับแท้ แต่มีราคาที่ไม่สูงนัก ทาให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ และสามารถซื้อได้บ่อยตามกระแส แฟชั่น
นอกจากนี้ยังนิยมให้เป็นของกานัล และของขวัญตามเทศกาลต่างๆ ด้วย (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2558 :
ออนไลน์)
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ซึ่งแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบคือ การสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบ หลักในการออกแบบที่ดีนั้น รุธ
นิโวลา ( Ruth Nivola ) ได้กล่าวถึงการออกแบบเครื่องประดับไว้ว่า" การออกแบบเครื่องประดับ เป็นการทาสิ่งที่สวยงามด้วย
ตนเอง แม้จะทาจากวัสดุที่ไม่มีราคา ยังดีกว่าเพชร ที่ออกแบบอย่างมีรสนิยมต่า (วรรณรัตตน์ อินทร์อ่า, 2536) สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวถึง การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับของไทยนั้น
ยังไม่สามารถพัฒนารูปแบบให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ โดยเฉพาะการออกแบบอัญมณีที่ผลิตเป็นแบบอุตสาหกรรม รูปแบบ
ของเครื่องประดับที่ผลิตจากประเทศไทย ไม่แปลกใหม่และน่าสนใจ เนื่องจากค่าตอบแทนของนักออกแบบต่าไม่จูงใจให้เกิด
การสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมา ประกอบกับตลาดกลุ่มเป้าหมายของไทยนั้น เป็นตลาดระดับกลางถึงล่าง ซึ่งไม่ค่อยเน้น
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เท่าไรนัก แต่จะสนใจเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่าคุ้มราคาของตัวอัญมณีเองมากกว่า ผู้ผลิต
ส่วนใหญ่จึงให้ความสาคัญกับการคิดค้นรูปแบบสินค้าใหม่ ๆ ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐ และ
สถาบันต่าง ๆ ก็ได้พยายามสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบของเครื่องประดับ ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเครื่องประดับไทยในตลาดโลก
จากความสาคัญและปัญหาข้างต้น การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสาหรับ
เครื่องประดับ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ให้สามารถนาพลอยตกเกรดมา
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่าได้ ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย หรือวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และเป็นแนวทางในการ
เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบประเภทอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าพลอยดา (Black Sapphire) ตกเกรด โดยใช้กระบวนการทางด้านการ
ออกแบบ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
2. สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
ระเบียบวิธีวิจัย
ในงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสาหรับ
เครื่องประดับ” เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการเพิม่ มูลค่าพลอยตกเกรด
ซึ่งพลอยตกเกรด คือ พลอยที่ไม่ผา่ นคุณภาพหรือการคัดเกรดเพื่อผลิตและจาหน่ายให้แก่ลูกค้าที่ทาการสั่งซื้อสินค้า
ซึ่งพลอยที่ไม่ผ่านคุณภาพ จะมีลักษณะดังนี้ มีสีเหลือบหน้าพลอยหรือทั้งเม็ด มีสไี ม่สม่าเสมอหรือสีไม่ได้ตามทีล่ ูกค้าต้องการ มี
รูปร่างรูปทรงไม่ได้มาตรฐานลักษณะบิดเบี้ยวผิดรูปหรือไม่สมมาตร และมีการเจียระไนไม่สมบูรณ์ ซึ่งลักษณะเหล่านี้ถ้ามี
ปรากฏขึ้นกับพลอย พลอยก็จะไม่ผ่านคุณภาพ เรียกว่าพลอย “ตกเกรด” ซึ่งในงานวิจัย พลอยตกเกรด เป็นพลอย Black
Sapphire หรือที่เรียกทั่วไปว่า”พลอยดา” เป็นตระกูลพลอยเนื้อแข็ง **
ใช้กระบวนการทางด้านการออกแบบ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครือ่ งประดับ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
มีขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อทาการวิจัย
1.1 รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นเอกสาร ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย การเพิ่ ม มู ล ค่ า และการออกแบบ
เครื่องประดับ
1.2 ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

669

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

1.3 วิเคราะห์พลอยตกเกรด ด้วยกระบวนการทางอัญมณีศาสตร์ นาพลอยดา (Black Sapphire) ตกเกรด
ขนาด 1.5 - 3 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่มีการผลิตมาก และมีปริมาณเยอะ มาเป็นตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์และเก็บ
ข้อมูลภาพด้วยกล้องส่อง (Loupe) กาลังขยาย 10x และกล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์อัญมณี (Gemmological microscope)
โดยใช้พลอยตกเกรดจานวน 300 เม็ด เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์และจัด จาแนกลักษณะของการตกเกรดในพลอยดา
(Black Sapphire)
2. วิเคราะห์แนวทางการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรด ทาการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนา โดย
วิธีการ Focus group ทาการคัดเลือกผู้เชียวชาญ ด้วยวิธีการคัดเลือกอย่างเจาะจง จากผู้ที่ประสบการณ์ด้านการออกแบบ
เครื่องประดับอย่างน้อย 5 ปี จานวน 4 ท่าน และผู้ประกอบการธุรกิจการค้าพลอยดา (Black sapphire) ในจังหวัดจันทบุรี
จานวน 4 ท่าน โดยมีประเด็นในการประชุมกลุ่ม ดังนี้
- ความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการออกแบบ
- แนวทางการเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดสู่เครื่องประดับ
- รูปแบบและแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับจากพลอยตกเกรดที่เหมาะสมในการเพิ่มมูลค่า
- วัสดุในการผลิตเครื่องประดับจากพลอยตกเกรด
- กระบวนการผลิตเครื่องประดับที่เหมาะสมสาหรับพลอยตกเกรด
3. วิเคราะห์แนวทางการออกแบบเครื่องประดับ โดยการสอบถามความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นเก็บข้อมูลที่
กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น วัยทางานชาวไทย เพื่อหาความต้องการ ต่อรูปแบบเครื่องประดับ สาหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
เครื่องประดับพลอยตกเกรด ใช้แบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับเครื่องประดับในการเก็บข้อมูล
เพื่ อ ใช้ ส ารวจและหาแนวทางในการออกแบบเครื่ อ งประดั บ โดยท าการคั ด เลื อ กแบบสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จากผู้ บ ริ โ ภค
เครื่องประดับ จานวน 500 คน ทาการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ จันทบุรี โดยมุ่งเน้นทาการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในแหล่งห้างสรรพสินค้า และย่านการค้า วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)
4. ดาเนินการออกแบบเครื่องประดับ โดยนาเอาข้อมูลที่วิเคราะห์ข้างต้น มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ
เครื่องประดับ และออกแบบตามกระบวนการออกแบบดังนี้
- กาหนดแนวทางในการออกแบบ (Concept of design)
- การระดมความคิดเพื่อหา Key Word ในการออกแบบ
- ร่างแบบโดยการแบ่งกลุ่มแนวทางการออกแบบเป็น 5 กลุ่มตามแนวคิดการออกแบบเครื่องประดับ โดย
ออกแบบร่าง 10 แบบร่างต่อกลุ่ม รวม 50 แบบร่าง
5. ประเมินและคัดเลือกแบบร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ จานวน 5 ท่าน โดยใช้แบบ
ประเมินแบบร่างเพื่อคัดกรองแบบร่าง จาก 10 แบบร่างต่อกลุ่ม ให้เหลือ 5 แบบร่างต่อกลุ่ม รวม 25 แบบร่าง โดยคัดเลือก
แบบร่างที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเพื่อนาไปสู้การประเมินโดยผู้ปริโภคต่อไป ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบเชิงคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท
(Likert)
- พัฒนาแบบร่าง
6. ประเมินเพื่อคัดเลือกแบบร่างในการผลิตต้นแบบ โดยใช้แบบประเมินแบบร่างเครื่องประดับพลอยตกเกรดโดย
ผู้บริโภคเพื่อคัดเลือกแบบร่างเครื่องประดับพลอยตกเกรดสาหรับพัฒนาเป็นต้นแบบในการผลิต จากแบบร่างทั้งหมด 25 แบบ
ร่างให้เหลือเพียง 10 แบบร่าง โดยคัดเลือกแบบร่างที่มีคะแนนประเมินสูงสุด กลุ่มละ 2 แบบร่าง เก็บข้อมูลจากผู้บริโภค
เครื่องประดับ เพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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จานวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)
7. การผลิตชิ้นงานต้นแบบ จานวน 10 ชิ้น จากแบบร่างที่ทาการคัดเลือกโดยผู้บริโภคกลุ่ม
8. สรุปและอภิปรายผล
9. เขียนรายงานการวิจัย และตีพิมพ์บทความเผยแพร่
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ตกเกรด โดยใช้พลอยดา (Black sapphire) ทีต่ กเกรด ขนาด 1.5 - 3 มิลลิเมตร ทาการวิเคราะห์ด้วย
กล้องส่อง (Loupe) กาลังขยาย 10x และกล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์อัญมณี (Gemmological microscope) โดยใช้พลอยตก
เกรดจานวน 300 เม็ด เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลการวิเคราะห์และสามารถจาแนกลักษณะของการตกเกรดในพลอยดา (Black
sapphire) ได้ 5 ลักษณะ ดังนี้
1). พลอยตกเกรดเนื่องจากสีพลอย

สีพลอยไม่สม่าเสมอ
สีพลอยเหลือบน้าเงิน
ภาพประกอบ 1 ลักษณะการตกเกรดเนื่องจากสีพลอย
2). พลอยตกเกรดเนื่องจากพลอยมีรอยบิ่น

รอยบิ่นหน้าพลอย

รอยบิ่นข้างพลอย

ภาพประกอบ 5 รอยบิ่นก้นพลอย

ภาพประกอบ 2 ลักษณะการตกเกรดเนื่องจากพลอยมีรอยบิ่น
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3). พลอยตกเกรดเนื่องจากการเจียระไน

เจียระไนหน้ากระดานเบี้ยว

เจียระไนเหลี่ยมแซมบน star facet

เจียระไนก้นหนา

ภาพประกอบ 3 ลักษณะการตกเกรดเนื่องจากการเจียระไน
4). พลอยตกเกรดเนื่องจากการเจียระไนไม่ได้รูปทรง

เจียระไนไม่รี

เจียระไนไม่กลม

ภาพประกอบ 4 ลักษณะการตกเกรดเนื่องจากการเจียระไนไม่ได้รปู ทรง
5). พลอยตกเกรดเนื่องจากผิวพลอยขาดความมันวาว

ลักษณะพลอยแบบเนื้อหิน

ผิวพลอยขาดความเงา

ภาพประกอบ 5 ลักษณะการตกเกรดเนื่องจากผิวพลอยขาดความมันวาว
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แนวทางการการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรด พบว่า การออกแบบสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่พลอยตก
เกรดได้ ซึ่งการออกแบบจะช่วยบิดบังอาพราง หรือส่งเสริม ดึงดูดความสนใจให้แก้พลอยตกเกรด โดยจากการ Focus group
ได้ให้ข้อสรุปสาหรับเป็นแนวทางในการออกแบบพลอยตกเกรด โดยแบ่งการแนวทางการแก้ไขออกไปตามลักษณะของการตก
เกรดของพลอยดังนี้ 1). พลอยตกเกรดเนื่องจากสีพลอย มีแนวทางการออกแบบโดยการออกแบบตัวเรือนให้มีลักษณะทึบ ปิด
ก้นพลอย ไม่ให้แสงลอดผ่านจากหน้าพลอยไปยังก้นพลอยได้ ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาของเรื่องสีเหลือบและสีไม่สม่าเสมอได้ 2).
กลุ่มตกเกรดเนื่องจากพลอยมีรอยบิ่น มีแนวทางการออกแบบโดยการออกแบบตัวเรือนให้มีลักษณะซ้อนทับสองชั้น ให้ส่วนที่
ฝังพลอยอยู่ด้านล่าง ส่วนบนอาจเป็นโลหะฉลุโปร่ง ครอบประกอบอีกทีเพื่อปิดบังอาพรางพลอย หรืออาจจะออกแบบหนาม
เตยหรือโลหะที่ยึดพลอยให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ หรือมีรูปแบบที่สามารถปกปิดข้อบกพร่องของพลอยได้แต่เหมาะสาหรับ
พลอยที่มีขนาดใหญ่ หรือหากจะง่ายที่สุดก็คือ การสลับหน้าพลอย หากพลอยบิ่นหน้า ก็ให้ฝังโดยเอาก้นขึ้น ซึ่งก็สามารถ
กระทาได้ นอกจากนี้ การฝังในลักษณะหุ้ ม ก็เป็นการฝังลักษณะหนึ่งที่ช่วยปกปิดรอยบิ่นของขอบพลอย และรอยบิ่นของก้น
พลอยได้ หากพลอยมีลักษณะของการบิ่นมาก ก็สามารถทาในรูปแบบของงานเรซิ่นช่วยได้ แต่ควรขายในราคาที่ต่ากว่า ใน
ลักษณะของของฝากของที่ระลึก 3). กลุ่มตกเกรดเนื่องจากการเจียระไน มีแนวทางการออกแบบโดยทาได้ในลักษณะที่คล้าย
กับพลอยตกเกรดในกลุ่มที่มีรอยบิ่น คือ การออกแบบในลักษณะ ซ้อนทับสองชั้นเพื่อดึงจุดสนใจและอาพรางข้อบกพร่อง หรือ
ให้นาเอาความบกพร่องดังกล่าวมาเป็นจุดขาย กล่าวคือ ให้ข้อบกพร่องดังกล่าวกลายเป็นเสน่ห์ที่เกิดจากงานฝีมือ ซึ่งเหมาะกับ
ลูกค้ากลุ่มต่างชาติมาก 4). กลุ่มตกเกรดเนื่องจากการเจียระไนไม่ได้รูปทรง มีแนวทางการออกแบบโดยควรใช้การจัดกลุ่มเข้า
ช่วย ออกแบบให้พลอยอยู่เป็นกลุ่ม เป็นกระจุก ควรออกแบบให้ฝังอยู่ในรูปทรงที่บังคับ การฝังจิกไข่ปลาจะช่วยหลอกตาได้ใน
ระดับหนึ่ง อีกทั้ง การชุบหนามเตยหรือไข่ปลาสีดา ก็ยิ่งช่วยอาพรางได้ 5). กลุ่มตกเกรดเนื่องจากผิวพลอยขาดความมันวาว มี
แนวทางการออกแบบโดยเลือกกลุ่มตลาดที่ต้องการพลอยในลักษณะดังกล่าว กล่าวคือ ตลาดลูกค้าผู้ชายจะชอบพลอยที่มี
ลักษณะดิบ และไม่แวววาว ตรงกันข้ามกับตลาดลูกค้าสตรี พลอยที่ขาดความมันว่า จึงอาจในไปออกแบบเป็นเครื่องประดับ
สาหรับบุรุ ษได้มากกว่า และการออกแบบที่มีลักษณะการจัด วางให้เกิ ดความขัด แย้ง ก็ถือ ว่าน่าสนใจมากสาหรับการใช้
ประโยชน์จากพลอยกลุ่มนี้ และกาหนดให้ใช้เอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี เป็นแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 1).
อัตลักษณ์ลวดลายประดับ และ สถาปัตยกรรมโบสถ์คริสต์ 2).อัตลักษณ์ลวดลายขนมปังขิงประดับสถาปัตยกรรมชุมชนริมน้า
3).อัตลักษณ์ดอกกล้วยไม้เหลืองจัน 4).อัตลักษณ์เสื่อจันทบูร
ในส่วนของแนวทางการออกแบบเครื่องประดับ สาหรับตลาดของผู้บริโภคผู้บริโภควัยรุ่น วัยทางานชาวไทย อายุ
ระหว่าง 18- 45 ปี พบว่า มีความต้องการเครื่องประดับในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้บริโภค
ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35ปี มีความชอบรูปแบบเครื่องประดับแบบเรขาคณิตมากที่สุด โดยผสมผสานลวดลาย
ในลักษณะของงานลายเส้นเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกแข็งกระด้ าง มีการเลือกใช้หินและอัญมณีอื่นๆร่วม ลักษณะของ
รูปแบบชิ้นงานของงานคือ มีลักษณะอ่อนหวาน มีรสนิยม และสวมใส่ได้ทุกวัน กลุ่มเป้าหมายต้องการเครื่องประดับที่มีความ
เรียบง่าย แต่ดูสง่า และมีความโดดเด่น โดยที่ชนิดของเครื่องประดับที่นิยมสวมใส่ 3 อันดับแรก คือ แหวน, ต่างหู, และสร้อย
ซึ่งราคาของชิ้นงานเครื่องประดับแต่ละประเภทไม่ควรเกิน 5,000 บาท ซึ่งตัวเรือนเงินเป็นตัวเรือนที่ได้รับความนิยม แลวัสดุ
ประเภท หิน ไม้ และแก้ว เป็นวัสดุที่น่าสนใจ
ซึ่งนามาสู่การกาหนดแนวคิดในการออกแบบและการสร้างแบบร่างเครื่องประดับพลอยตกเกรด โดยใช้หลักเกณฑ์ใน
การออกแบบ (Design Criteria) คือ คือการกาหนดแนวคิดในการออกแบบ มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกิดความน่าสนใจและ
แตกต่าง อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคในความสาคัญเรื่องแนวคิดและการออกแบบมากขึ้นจากเดิม โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
กาหนดหลักเกณฑ์ในการออกแบบไว้ข้างต้น 3 มิติ ดังนี้
1).การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
2).การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบตามลักษณะของพลอยดาตกเกรด
3).การออกแบบจะต้องมีแรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี
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ภาพประกอบ 6 แผนภูมิแสดงแนวทางการวิเคราะห์และสรุปแนวทางในการออกแบบ
โดยแบบร่างทั้งหมด 50 แบบร่าง ใน 5 กลุ่มตัวอย่างจะถูกคัดเลือกให้เหลือแบบร่างแค่ 2 แบบร่างต่อ1 กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเบื้องต้นทาการคัดเลือกโดยการประเมินแบบร่างและคัดเลือกแบบร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ
จานวน 5 ท่าน ผลการประเมิน พบว่า 1). แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 1 พลอยตกเกรดเนื่องจากสีพลอย แบบร่างที่มี
คะแนนการประเมินสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 2, แบบร่างที่ 4, แบบร่างที่ 6, แบบร่างที่ 9, และแบบร่างที่ 10 2). แบบ
ร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 2 พลอยตกเกรดเนื่องจากพลอยมีรอยบิ่น แบบร่างที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
แบบร่างที่ 3, แบบร่างที่ 4, แบบร่างที่ 5, แบบร่างที่ 9, และแบบร่างที่ 10 3). แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 3 พลอยตก
เกรดเนื่องจากการเจียระไนไม่ได้มาตรฐาน แบบร่างที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 1, แบบร่างที่ 4,
แบบร่างที่ 6, แบบร่างที่ 7, และแบบร่างที่ 8 4). แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 4 พลอยตกเกรดเนื่องจากการเจียระไนไม่ได้
รูปทรง แบบร่างที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 1, แบบร่างที่ 4, แบบร่างที่ 5, แบบร่างที่ 6, และ
แบบร่างที่ 9 และ5). แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 5 พลอยตกเกรดเนื่องจากผิวพลอยขาดความมันวาว แบบร่างที่มีคะแนน
การประเมินสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 3, แบบร่างที่ 4, แบบร่างที่ 6, แบบร่างที่ 7, และแบบร่างที่ 8 แบบร่างที่ผ่าน
การคัดเลือกจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเข้าสู่การประเมินแบบร่างและคัดเลือกแบบ
ร่างโดยผู้บริโภค โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินแบบร่างเครื่องประดับพลอยตกเกรดโดยผู้บริโภค เก็บข้อมูลจากผู้บริโภค
เครื่องประดับ เพศหญิง ช่ วงอายุระหว่าง 21-30 ปี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
จานวน 100 คน ทาการคัดเลือกแบบร่างจากทั้งหมด 25 แบบร่างให้เหลือเพียง 10 แบบร่าง โดยคัดเลือกแบบร่างที่มีคะแนน
ประเมินสูงสุด กลุ่มละ 2 แบบร่าง ได้ผลสรุปแบบร่างสาหรับผลิตเป็นต้นแบบดังนี้
1). แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 1 พลอยตกเกรดเนื่องจากสีพลอย แบบร่างที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด 2
อันดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก และแบบร่างที่ 4 มี
คะแนนเฉลี่ย 3.93, ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
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แบบร่างที่ 2
แบบร่างที่ 4
ภาพประกอบ 7 แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุม่ ที่ 1 สาหรับผลิตเป็นต้นแบบ
2). แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 2 พลอยตกเกรดเนื่องจากพลอยมีรอยบิ่น แบบร่างที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด
2 อันดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก และแบบร่างที่ 4 มี
คะแนนเฉลี่ย 3.93, ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก

แบบร่างที่ 2
แบบร่างที่ 4
ภาพประกอบ 8 แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุม่ ที่ 2 สาหรับผลิตเป็นต้นแบบ
3). แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 3 พลอยตกเกรดเนื่องจากการเจียระไนไม่ได้มาตรฐาน แบบร่างที่มีคะแนนการ
ประเมินสูงสุด 2 อันดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก และ
แบบร่างที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.57, ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
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แบบร่างที่ 2
แบบร่างที่ 4
ภาพประกอบ 9 แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุม่ ที่ 3 สาหรับผลิตเป็นต้นแบบ
4). แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 4 พลอยตกเกรดเนื่องจากการเจียระไนไม่ได้รูปทรง แบบร่างที่มีคะแนนการ
ประเมินสูงสุด 2 อันดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก และ
แบบร่างที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก

แบบร่างที่ 3
แบบร่างที่ 5
ภาพประกอบ 10 แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 4 สาหรับผลิตเป็นต้นแบบ
5). แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 4 พลอยตกเกรดเนื่องจากผิวพลอยขาดความมันวาว แบบร่างที่มีคะแนนการ
ประเมินสูงสุด 2 อันดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก และ
แบบร่างที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
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แบบร่างที่ 2
แบบร่างที่ 5
ภาพประกอบ 11 แบบร่างพลอยตกเกรดในกลุ่มที่ 5 สาหรับผลิตเป็นต้นแบบ
ต้นแบบทั้งหมด ทาการผลิตด้วยกระบวนการหล่อพร้อมฝัง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และพลอยดา (Black
sapphire) เป็นพลอยเนื้อแข็งตระกูล คอรันดัม ซึ่งสามารถผลิตในลักษณะของกระบวนการหล่อพร้อมฝังได้ ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการถอยสีและการแตกร้าวของพลอย

ภาพประกอบ 12 การฝังพลอยก่อนหล่อพร้อมฝัง
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล
การวิจัยเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสาหรับเครื่องประดับ ” แบ่งการ
สรุปผลโครงการออกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1). จากการศึกษาข้อมูล พบว่า พลอยดา (Black sapphire) เป็นพลอยในตระกูล คอรันดัม เช่นเดียวกันกับ ไพลิน
ทับทิม มีความแข็งเท่ากับ 9 โมห์สเกล ลักษณะของการเกิดสีเกิดจากเผาเพื่อปรับปรุงคุณภาพจากพลอยน้าเงินคุณภาพต่าไปสู่
พลอยดา (Black sapphire) ซึ่งพลอยดา (Black sapphire) ที่ได้จะมีลักษณะสวยงามเช่นเดียวกับ เพชรดา (Black
diamond) จึงเป็นที่ต้องการของตลาดลูกค้าต่างชาติมาก ทาให้มีกาลังสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ลักษณะการตกเกรดของพลอยดา
(Black sapphire) เบื้องต้น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1). พลอยตกเกรดเนื่องด้วยผิดขนาดแต่ตัวพลอยเองมีความสวย จัดเป็นพลอยที่มีสีสันและคุณภาพดี แต่ไม่ผ่านการ
คัดคุณภาพเนื่องจากขนาดของพลอยไม่ตรงกับขนาดของลูกค้าที่สั่งผลิต
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2). พลอยตกเกรดอันเนื่องจากไม่ผา่ นคุณภาพ จากตาหนิ และลักษณะทางกายภาพต่างๆ เช่น พลอยแตก, พลอยบิ่น
, พลอยสีไม่สม่าเสมอ เป็นต้น ซึ่งอย่างหลังนี้ค่อนข้างจะมีข้อจากัดค่อนข้างมาก เพราะมีคุณภาพต่า ทาให้จะต้องคานึงถึง
แนวทางในการนามาเพิ่มมูลค่าให้มาก
และจากการวิเคราะห์พลอยดาตกเกรด (Black sapphire) ด้วยกระบวนการทางด้านอัญมณีศาสตร์ จากกลุ่ม
ตัวอย่างพลอยดาตกเกรด ขนาด 1.5-3 มิลลิเมตร จานวนพลอยตัวอย่าง 300 เม็ด พบว่าสามารถจาแนกลักษณะของการตก
เกรด ได้ออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 1). พลอยตกเกรดเนื่องจากสีพลอย, 2). พลอยตกเกรดเนื่องจากพลอยมีรอยบิ่น , 3). พลอย
ตกเกรดเนื่องจากการเจียระไน, 4). พลอยตกเกรดเนื่องจากการเจียระไน และ5). พลอยตกเกรดเนื่องจากผิวพลอยขาดความ
มันวาว
2). แนวทางการเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ พบว่า การออกแบบ
สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่พลอยตกเกรดได้ ซึ่งการออกแบบจะช่วยบิดบังอาพราง หรือส่งเสริม ดึงดูดความสนใจให้แก่พลอย
ตกเกรด โดยจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ นักวิชาการด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ และผู้ประกอบการธุรกิจผลิตพลอยดา (Black sapphire) จานวนรวม 8 ท่าน ได้ให้ข้อสรุปสาหรับเป็นแนวทาง
ในการออกแบบพลอยตกเกรด ว่าการเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการออกแบบ จะต้องทาในสองทิศทางคือ หนึ่งการ
ออกแบบที่สอดคล้องกับลักษณะของพลอยตกเกรด และสอง คือการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตลาด โดย
มองว่าจะต้องมีกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ หรือสามารถผลิตได้ที่ละมาก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า การใช้
กระบวนการหล่อพร้อมฝัง ในการผลิต จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ และควรใส่เอกลักษณ์ให้กับงานเครื่องประดับด้วยการ
กาหนดแนวคิ ดในการออกแบบ ซึ่งมีส่ วนช่ว ยให้ผ ลิต ภัณ ฑ์เ กิดความน่ าสนใจและแตกต่ าง อีก ทั้งในปัจ จุบั นผู้ บริ โภคใน
ความสาคัญเรื่องแนวคิดและการออกแบบมากขึ้นจากเดิม แนวคิดในการออกแบบจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์
หรือที่เรียกว่า “อัตลักษณ์” ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักสร้ างอัตลักษณ์ หรือสร้างเอกลักษณ์ หรือเรื่องราวให้กับผลิตภัณฑ์
นอกจากเครื่องประดับที่มีรูปแบบตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ลวดลายที่นามาสร้างสรรค์จะต้องมีเอกลักษณ์และ
สื่อถึงความพิเศษของเครื่องประดับนั้นๆ ซึ่งเอกลักษณ์ที่นามาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ควรเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึง
แหล่งผลิตพลอยดา (Black sapphire) นั้นก็คือ เอกลักษณ์จังหวัดจันทบุรี วัสดุในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่ราคาไม่สูงมาก ควร
ใช้วัสดุที่มีราคาไม่สูงมาก เช่น เงิน หรือทองเหลือง แต่ถ้าต้องการความน่าสนใจ ผู้ประกอบการควรเลือกวัสดุที่หลากหลายและ
แปลกใหม่ เพราะจะมีส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ หรือสร้างเอกลักษณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุจาก
ธรรมชาติ หรือวัสดุทางวิทยาศาสตร์ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความพิเศษ โดยเฉพาะกับเครื่องประดับในกลุ่มตลาดของ
ลูกค้าวัยรุ่น หรือเครื่องประดับแฟชั่น และกระบวนการผลิตเครื่องประดับควรมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ใช้การผลิตที่ง่ายและมี
ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เครื่องประดับพลอยตกเกรดอาจจะผลิตออกมาในลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องประดับ เนื่องจากผู้ประกอบการเองไม่ต้นทุนมากนัก และไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงที่มีต่อเครื่องประดับได้ เนื่องจาก
ถ้าทาการผลิตเครื่องประดับในลักษณะของเครื่องประดับแฟชั่น ผู้ประกอบการเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอจึงเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างจะหนักใจ นักออกแบบจึงได้นาเสนอให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องประดับในลักษณะของชิ้นส่วนประกอบ
เนื่องจากสามารถประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้ง่าย มีการนาเสนอใช้เทคนิคหล่อพร้อมฝัง ในการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
เนื่องจากพลอยดา (Black sapphire) ที่มีอยู่จานวนมาก มีขนาดเล็กและการผลิตเป็นเครื่องประดับทาให้มีค่าใช้จ่ายในการฝัง
มาก ไม่คุ้มและทากาไรได้อยาก เทคนิคการหล่อพร้อมฝังจะช่วยลดต้นทุนในจุดนี้ และสามารถทาในลักษณะของงานผลิตเชิง
อุตสาหกรรมได้ และอีกวิธีที่อาจจะพอใช้ได้กับพลอยที่มีคุณภาพแย่มากๆ ก็คือการหล่อเรซิ่นยึด ซึ่งคล้ายกับงานของที่ระลึก
และปัจจุบันงานเรซิ่นก็เป็นที่ยอมรับของตลาดเครื่องประดับแฟชั่นเนื่องจากมีราคาถูกและสามารถกระทาได้งานในระดับ
วิสาหกิจชุมชน
3). แนวทางการออกแบบเครื่องประดับ สาหรับตลาดของผู้บริโภคผู้บริโภควัยรุ่น วัยทางานชาวไทย เพศหญิง ทา
การวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้บริโภค จานวน 500 คน ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัด
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จันทบุรี โดยผู้กรอกแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีการใช้งานเครื่องประดับทุกวัน มักตัดสินใจ
ซื้อเครื่องประดับด้วยตนเอง มีความสนใจในเครื่องประดับพลอยดาอย่างมาก คานึงถึงการออกแบบเป็นสาคัญ มีความชอบใน
รูปแบบเครื่องประดับที่มีรูปทรงเรขาคณิต โดยผสมผสานลวดลายในลักษณะของงานลายเส้นเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกแข็ง
กระด้างและมีการเลือกใช้หินและอัญมณีอื่นๆร่วม ลักษณะของรูปแบบชิ้นงานของงานคือ มีลักษณะอ่อนหวาน มีรสนิยม และ
สวมใส่ ไ ด้ ทุก วั น กลุ่ ม เป้ า หมายต้อ งการเครื่อ งประดั บที่ มี ค วามเรีย บง่ าย แต่ ดู ส ง่า และมี ค วามโดดเด่น โดยที่ ชนิด ของ
เครื่องประดับที่นิยมสวมใส่ 3 อันดับแรก คือ แหวน, ต่างหู, และสร้อย และราคาของชิ้นงานเครื่ องประดับไม่ควรเกิน 5,000
บาท
การเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบควรให้สอดคล้องกับรูปแบบและแนวทางในการแก้ปัญหาตามลักษณะการตกเกรด
ของพลอยดาลักษณะต่าง ดังนี้
 กลุ่มตกเกรดเนื่องจากสีพลอย พลอยกลุ่มนี้มีลักษณะของสีที่ไม่สม่าเสมอและสีเหลือบ
วิธีการแก้ปัญหา ทาได้โดยการออกแบบตัวเรือนให้มีลักษณะทึบ ปิดก้นพลอย ไม่ให้แสงลอดผ่านจากหน้าพลอยไป
ยังก้นพลอยได้ ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาของเรื่องสีเหลือบและสีไม่สม่าเสมอได้
 กลุ่มตกเกรดเนื่องจากพลอยมีรอยบิ่น พลอยกลุ่มนี้มีลักษณะของพลอยที่มีรอยบิ่น หรือรอยตาหนิ ทั้งในส่วน
ขอบ ส่วนก้น และส่วนของหน้าพลอย
วิธีการแก้ปัญหา ทาได้โดยการออกแบบตัวเรือนให้มีลักษณะซ้อนทับสองชั้น ให้ส่วนที่ฝังพลอยอยู่ด้านล่าง ส่วนบน
อาจเป็นโลหะฉลุโปร่ง ครอบประกอบอีกทีเพื่อปิดบังอาพรางพลอย หรืออาจจะออกแบบหนามเตยหรือโลหะที่ยึดพลอยให้มี
ขนาดใหญ่กว่าปกติ หรือมีรูปแบบที่สามารถปกปิดข้อบกพร่องของพลอยได้ แต่เหมาะสาหรับพลอยที่มีขนาดใหญ่ หรือหากจะ
ง่ายที่สุดก็คือ การสลับหน้าพลอย หากพลอยบิ่นหน้า ก็ให้ฝังโดยเอาก้นขึ้น ซึ่งก็สามารถกระทาได้ นอกจากนี้ การฝังใน
ลักษณะหุ้ม ก็เป็นการฝังลักษณะหนึ่งที่ช่วยปกปิดรอยบิ่นของขอบพลอย และรอยบิ่นของก้นพลอยได้ หากพลอยมีลักษณะ
ของการบิ่นมาก ก็สามารถทาในรูปแบบของงานเรซิ่นช่วยได้ แต่ควรขายในราคาที่ต่ากว่า ในลักษณะของของฝากของที่ระลึก
 กลุ่มตกเกรดเนื่องจากการเจียระไน พลอยกลุ่มนี้มีลักษณะของการเจียระไนไม่ได้มาตรฐาน หน้ากระดานเบี้ยว
มีเหลี่ยมแซม และก้นสูง
วิธีการแก้ปัญหา ก็อาจทาได้ในลักษณะที่คล้ายกับพลอยตกเกรดในกลุ่มที่มีรอยบิ่น คือ การออกแบบในลักษณะ
ซ้อนทับสองชั้นเพื่อดึงจุดสนใจและอาพรางข้อบกพร่อง หรือให้ นาเอาความบกพร่องดังกล่าวมาเป็นจุดขาย กล่าวคือ ให้
ข้อบกพร่องดังกล่าวกลายเป็นเสน่ห์ที่เกิดจากงานฝีมือ ซึ่งเหมาะกับลูกค้ากลุ่มต่างชาติมาก
 กลุ่มตกเกรดเนื่องจากการเจียระไนไม่ได้รูปทรง พลอยกลุ่มนี้มีลักษณะของการเจียระไนไม่ได้สัดส่วน รูปทรง
ผิดเพี้ยน
วิธีการแก้ปัญหา ควรใช้การจัดกลุ่มเข้าช่วย ออกแบบให้พลอยอยู่เป็นกลุ่ม เป็นกระจุก ควรออกแบบให้ฝังอยู่ใน
รูปทรงที่บังคับ การฝังจิกไข่ปลาจะช่วยหลอกตาได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้ง การชุบหนามเตยหรือไข่ปลาสีดา ก็ยิ่งช่วยอาพรางได้
 กลุ่มตกเกรดเนื่องจากผิวพลอยขาดความมันวาว พลอยกลุ่มนี้มีลักษณะของการบกพร่อง โดยพลอยขาดความ
มันวาว ไม่สะท้อนแสง
วิธีการแก้ปัญหา ควรอยู่ในลักษณะการเลือกกลุ่มตลาดที่ต้องการพลอยในลักษณะ กล่าวคือ ตลาดลูกค้าผู้ชายจะ
ชอบพลอยที่มีลักษณะดิบ และไม่แวววาว ตรงกันข้ามกับตลาดลูกค้าสตรี พลอยที่ขาดความมันว่า จึงอาจในไปออกแบบเป็น
เครื่องประดับสาหรับบุรุษได้มากกว่า และการออกแบบที่มีลักษณะการจัดวางให้เกิดความขัดแย้ง ก็ถือว่าน่าสนใจมากสาหรับ
การใช้ประโยชน์จากพลอยกลุ่มนี้
4). การก าหนดแนวคิ ดในการออกแบบและการสร้างแบบร่างเครื่ องประดับ พลอยตกเกรด โดยแนวคิดในการ
ออกแบบแบบการกาหนดใช้หลักเกณฑ์ในการออกแบบ ที่เรียกว่า “Design Criteria” ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กาหนด
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หลักเกณฑ์ในการออกแบบไว้ข้างต้น 3 มิติ ดังนี้ 1).การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 2).การ
ออกแบบจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบตามลักษณะของพลอยดาตกเกรด 3).การออกแบบจะต้องมีแรงบันดาลใจ
มาจากอั ต ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป็ น แนวคิ ด ในการออกแบบ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย อั ต ลั ก ษณ์ ล วดลายประดั บ และ
สถาปัตยกรรมโบสถ์คริสต์, อัตลักษณ์ลวดลายขนมปังขิงประดับสถาปัตยกรรมชุมชนริมน้า, อัตลักษณ์ดอกกล้วยไม้เหลืองจัน
และ อัตลักษณ์เสื่อจันทบูร มาเป็นกรอบแนวคิดทางการออกแบบ เครื่องประดับพลอยดา (Black sapphire) ตกเกรด
5). การออกแบบและคัดเลือกแบบร่าง โดยออกแบบร่างเครื่องประดับพลอยตกเกรดทั้งหมด 50 แบบร่าง ใน 5 กลุ่ม
ตัวอย่าง ทาการคัดเลือกแบบร่างให้เหลือแบบร่าง 2 แบบร่างต่อ1 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเบื้องต้นทาการคัดเลือกโดยการประเมิน
แบบร่างและคัดเลือกแบบร่าง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ จานวน 5 ท่าน ทาการคัดเลือกแบบร่างให้เหลือ
5 แบบร่างต่อ 1กลุ่มตัวอย่าง และนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแบบร่าง ก่อนที่นาแบบร่างทั้ง 25 แบบร่างไปสร้างเป็น แบบ
ประเมินแบบร่างเครื่องประดับพลอยตกเกรดโดยผู้บริโภควัยรุ่นวัยทางาน เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 300 คน
ทาการเก็บข้อมูลในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการประเมินแบบร่างเครื่องประดับพลอยตกเกรดโดยผู้บริโภค ทาให้
ได้ แบบร่างต้นแบบจานวน 10 แบบร่าง โดยแบ่งเป็น 2 แบบร่าง ต่อ1 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กระบวนการผลิตแบบหล่อพร้อม
ฝังในการลดต้นทุนการผลิต และสามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์
อภิปรายผล
การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบ เป็นแนวหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถนาพลอยตกเกรดมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และเพิ่ม
มูลค่าได้ ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย หรือวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณี
และเครื่องประดับ และเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบประเภทอื่นๆ ต่อไป โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้พลอยดา ( Black
sapphire) เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยซึ่ง พบว่า ลักษณะของการตกเกรดในพลอยดาแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ เมื่อวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีพื้นฐาน ซึ่งลักษณะของการตกเกรดทั้ง 5 ลักษณะ นาไปสู่กระบวนการออกแบบเพื่อเพิ่ มมูลค่า
ให้กับวัตถุดิบ ในรูปแบบของเครื่องประดับ ซึ่งแนวทางการออกแบบก็แตกต่างกันไปในแต่ลักษณะของการตกเกรดของพลอย
และทาควบคู่ไปกั บความต้องการของตลาด และการสร้ างเอกลั กษณ์ให้ กับงานเครื่องประดับ ซึ่ งในงานวิจัยนี้ไ ด้ทาการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปด้ วย ตลอดจนได้สร้างเอกลักษณ์ให้กับงานเครื่องประดับผ่านเอกลักษณ์ของ
จังหวัดจันทบุรี บนพื้นฐานแนวคิดการออกแบบ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการออกแบบ (Design Criteria) กาหนดแนวคิดในการ
ออกแบบสาหรับงานเครื่องประดับที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค วัยรุ่นวันทางาน อายุระหว่า 26-35 ปี โดยออกแบบ
ร่างเครื่องประดับทั้งหมด 50 แบบร่าง ใน 5 กลุ่มตัวอย่างและคัดเลือกให้เหลือแบบร่างแค่ 2 แบบร่างต่อ1 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
แบบร่างที่ผ่านการคัดเลือกจะนาไปสู่การผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบต่อไป เป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรด ด้วย
กระบวนการทางด้านการออกแบบสาหรับเครื่องประดับ โดยผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ได้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และมีกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน ก่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าให้แก่พลอยตกเกรด เป็นประโยชน์ให้กับวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูล ค่าให้แก่วัตถุดิบ และเปิดโอกาสทางธุรกิจในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนแนะผลงานสร้างสรรค์และโครงงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้ ใช้เป็นแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยตกเกรดประเภทอื่นๆ โดยประยุกต์แนวคิดให้เหมาะสม
กับลักษณะการตกเกรดของพลอยและความต้องการของตลาด โดยมีการศึกษาลักษณะจาเพาะของอัญมณีและการเลือกใช้
กระบวนการหรือเทคนิคในการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบเครื่องประดับ
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และตลาดที่มีความแตกต่าง และความต้องการที่หลากหลาย ซึ่ง วิสาหกิจชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ถือได้ว่า
ได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลายของวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตและปรับปรุงคุณภาพพลอยที่สาคัญของโลก และ
ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ตลอดจนชาติพันธุ์ที่มีความเป็นเอก ลักษณ์
นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ความสามารถด้านอัญมณีที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ถือว่าเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการ
พัฒนาอย่างมาก
2. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์
วิสาหกิจชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย และขาดกาลังความรู้ความสามารถที่จะ
จัดหานักออกแบบเครื่องประดับให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มี และศักยภาพที่มีอยู่อย่างจากัด จึงประสบปัญหาในการพัฒนาและ
ต่อยอด ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะในการแก้ปัญหาการพัฒนารูปแบบสาหรับวิสาหกิจชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ดังนี้
2.1 การให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในด้านการออกแบบ
ด้านการผลิต และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาพรวม พัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง
2.2 การสร้างเครือข่าย และการผสานความร่วมมือ ระหว่างวิสาหกิจชุมชน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด
และปัจจัยการผลิต สร้างความเข้มแข็งด้วยเครือข่ายองค์กร ทาให้เกิดการต่อรองและพลังในการกาหนดทิศทางในการพัฒนา
เครื่องประดับ และภาพลักษณ์ที่ชัดเจนตลอดจนมาตราฐานคุณภาพที่เป็นหนึ่งและเป็นที่ยอมรับ
2.3 การสร้างปัจจัยและโอกาสใหม่ โดยหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี
เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในทุกด้าน เติมเต็มในส่วนความรู้ที่ขาด หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนา และสร้างคุณภาพมาตรฐานให้แก่อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
2.4 การผลักดันและให้ความสาคัญในการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ ผ่านตราสินค้า (Brands) การใช้
ประโยชน์จากรากเหง้าทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ฝีมือช่าง, เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์
อย่างยั่งยืน
2.5 การยึดมั่นในคุณภาพและจรรยาบรรณ ชี้แจงข้อเท็จจริงในผลิตภัณฑ์ และการออกใบรับประกันคุณภาพ
สินค้าและบริการ ให้ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการใช้และความภักดีต่อสินค้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้
3.1 ควรนาผลการวิจัยไปขยายผลไปสู่พลอยตกเกรดชนิดอื่นๆ โดยผลจากการวิจัยเป็นตัวอย่างและใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ซึ่งวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสามารถนาไปต่อยอดแนวคิด
และใช้ประโยชน์สาหรับธุรกิจต่อไปได้
3.2 พลอยตกเกรดแต่ละชนิด มีข้อจากัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรเข้าใจเรื่องข้อจากัดของพลอยแต่ละประเภท
เพื่อลดปัญหาการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และสามารถเลือกแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่พลอยตกเกรดแต่ละชนิดได้อย่าง
เหมาะสมได้
3.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ควรออกแบบให้สอดคล้องกับกระแสแฟชั่น และความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การกาหนดกลุ่มผู้บริโภคที่ถูกต้อง และการติดตามกระแส
แฟชั่นอย่างสม่าเสมอ จะทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงได้
3.4 การผลิตเครื่องประดับ มีกระบวนการผลิตที่หลากหลาย แต่มีหลั กการเช่นเดียวกับการผลิตเครื่องประดับ
โดยทั่วไป แต่ให้ความสาคัญในกระบวนการเหล่านี้ เพื่อลดต้นทุนและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น กระบวนการผลิตที่ถูกต้อง
เหมาะสม
4. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
4.1 ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มตลาดที่มีผลต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ความเหมาะสม
หลากหลายและสอดคล้องมากขึ้น
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4.2 ควรศึกษากระบวนการผลิตแบบหล่อพร้อมฝั่งสาหรับพลอยตกเกรดประเภทต่างๆ ในเชิงลึก เพราะพลอย
บางชนิดอาจมีข้อจากัดซึ่งกระบวนการหล่อพร้อมฝังไม่สามารถกระทาได้
4.3 ควรศึกษากระบวนการที่เหมาะสมสาหรับการออกแบบเครื่องประดับ ที่สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจใน
ระบบอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน เช่น งานหล่อเรซิ่น งานฝังติดกาว หรืองานผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
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การออกแบบเนื้อหาe-Book และ e-Learning ด้วยโปรแกรม Open Source
Using Open Source Software to design e-Book and e-Learning Content
ธีรเทพ ชนไมตรี
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และ สื่อใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
thirathep.ch@ssru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการค้นหาส่วนผสมบางส่วนที่ถูกต้องในการนาไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านสื่อ
e-book และ e-Learning ในยุคของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตนั้น ประชากรส่วนใหญ่อ่านหนังสือที่เป็นกระดาษ
น้อยลงมาก การเติบโตของการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกต์มีจานวนมากขึ้นอย่างชัดเจนผ่านอุปกรณ์การอ่านอิเล็กทรอนิกต์
และ เว็ปไซต์ หลักการออกแบบที่ง่ายๆ กับซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สภายใต้ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมบนเว็ปไซต์
ที่เป็นแหล่งการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกต์ในนามสกุล epub (ย่อมาจาก การพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกต์ หรือ Electronic
PUBlishing) เป็นสิ่งที่จะตัดสินการเลือกอุปกรณ์ในหลักการออกแบบที่เหมาะสมต่อการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น
หลักการในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบมากมายกว่าที่งานวิจัยนี้จะไปถึง การเลือก
สี และ สื่อภาพเคลื่อนไหววีดิโอสามารถเป็นเพียวข้อพิสูจน์ว่า ส่วนประกอบทางการออกแบบทั้งสอง สามารถนาไปสู่ความ
น่าสนใจของสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกต์และระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกต์ ในส่วนของระบบการเรียนรู้อิเล็ก
ทรอนิกต์ยังมีแบบทดสอบเพื่อใช้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างลึกลงไป เพิ่มเติมเข้ามาอีกระดับหนึ่ง
คาสาคัญ: อีบุค การออกแบบการเรียนรู้ Open Source Software in Learning Calibre
Abstract
This research is about finding the right design for an effective learning within e-book and e-Learning
medium. In the electronic and internet era, that most people read book less and less. Increasing number
of people have done reading through e-reader and website. The simple design principle along with open
source software under the website programming as the basic knowledge in creating epub (Electronic
PUBlishing) would determine the track of some suitable design elements for better learning experience.
The highly effective design principle may involve a lot more elements than this research project can
reach. Color and Video media can only prove that definitely bring the attractiveness to the e-book and elearning medium. In the e-learning, additionally, bring the test to examine deeply in learner perspective of
knowledge gain.
Keywords: e-Book, Instructional Designer, Open Source Software in Learning, Calibre
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บทนา
การเรียนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมกับศาสนานั้น มีความน่าสนใจในเรื่องของเนื้อหาที่ชัดเจน และ ตัวอย่างที่จะต้อง
เจอจริงๆ อีกทั้งการค้น คว้าหาข้อมูล มาใช้ในการศึกษาและพิสูจน์หาความถูกต้องทางจริยธรรมนั้น การศึกษาเนื้อหาทาง
จริยธรรมกับศาสนาเป็นข้อความรู้หนึ่งที่ครอบคลุมเรื่องของการประพฤติปฎิบัติตน และการนาเอาหลักคาสอนของแต่ละ
ศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งข้อความรู้นี้นอกจากเป็นความรู้ที่สามารถศึกษาในระดับบุคคลทั่วไป และ นักเรียน
นักศึกษาแล้ว ยังสามารถเป็นความรู้พื้นฐานให้กับพระสงฆ์ ที่เป็นสมมุติสงฆ์ และ ศาสดาของศาสนาที่ได้กล่าวถึงในงานวิจัย
ครั้งนี้อีกด้วย เนื้อหาความรู้ในหัวข้อจริยธรรมกับศาสนานี้ จึงเหมาะสมที่จะนามาทาเป็นสื่อการสอนเพื่อเผยแพร่ต่อไป การ
เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนเป็นการนาเอาเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่กาลังเป็นที่จับตามองจากผู้เรียนทั่วโลก การสร้างสื่อการสอนของ
แต่ละคนอาจมีความหลากหลายในหลักการต่างกันออกไป การแต่ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสื่อการเรียนรู้ได้ จึงเป็ นที่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สามารถกระจุ้นการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นผ่านทางสื่อ
สร้างสรรค์เหล่านี้ได้หรือไม่อย่างไร หากการใช้สื่อสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ ทฤษฎีที่ถูกนาไปปรับใช้อาจจะ
ต้องมีการปรับเพื่อให้สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้สาหรับผู้เรียนในทุกระดับชั้นโดยไม่คานึงถึงความถนัดในการรับรู้ข้อความรู้
ของผู้เรียนในแต่ละประเภท และ ยังสามารถนาไปสู่การผลิตสื่อทางการค้าได้อีกด้วย ซึ่งในการผลิตสื่อการศึกษาทั้งหลาย
เหล่านี้ มีการนาเอาทฤษฎีต่างๆมาประยุกต์ใช้หลากหลาย เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้
วางแผนไว้
ในทฤษฎีการโต้ตอบของ GOMS แบบจาลอง GOMS ประกอบไปด้วยการที่ต้องการจะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งจะต้องกระทางานต่างๆ เพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งถ้ามีวิธีการในการทาที่จะนาไปสู่เป้าหมาย
มากกว่า 1 วิธี จะมีรายการให้เลือกว่าจะเลือกวิธีการไหน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและปัจจัยแวดล้อมของเรื่องนั้นๆ (Hochstein,
2002). ในส่วนทฤษฎีของ Bloom นั้น เป็นทฤษฎีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเรื่องของการเรียนรู้ ซึ่งมีวิวัฒนาการของ
ทฤษฎีจาก Bloom Taxonomy มาเป็น Bloom Revised Taxonomy จนในยุคของดิจิตัลที่ Bloom คิดว่าผู้เรียนใน
ยุค ดิจ ิต ัล มีก ารเรีย นรู ้ห รือ กระบวนการเรีย นรู ้ที ่แ ตกต่า งจากยุค ก่อ นๆ จึง มีก ารพัฒ นาให้เ ป็น Bloom's Digital
Taxonomy เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยในการวิจัยนี้จะนาเอา Bloom's Digital Taxonomy มาใช้ในการพัฒนา
e-Learning ย่อมาจาก Electronic Learning (การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมในยุคดิจิตัลนี้ด้วย ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom นั้นมีการแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการประมวลผลข้อมูล การรับรู้ข้อมูลต่างๆ
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของทักษะทางด้านอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของทักษะทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Munzenmaier, 2013)
หลังจากนั้นได้มีการปรับใหม่ให้เป็นการเน้นที่การกระทาเป็นส่วนใหญ่ โดยการปรั บให้เน้นเรื่องความคิดใน
ระดับต่าและสูง ดังนี้ คือ Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, Evaluation ซึ่งจะใช้
คาที่แสดงการกระทาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้ จา เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน สร้างสรรค์ (Krathwohl, 2002)
ในยุคปัจจุบันได้ มีการปรับ Bloom's Taxonomy อีกครั้งหนึ่ง ให้มีความเป็นดิจิตัลมากขึ้น ให้สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในยุคดิจิตัลของผู้เรียนที่ใช้สื่อดิจิตัลมากขึ้นในการเรียนรู้ (Churches, 2009).
ในส่วนทฤษฎีของการออกแบบสื่อผสมนั้น ในหลักการออกแบบสื่อต่างๆมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ กับชนิดของ
สื่อและจุดมุ่งหมายในการนาสื่อนั้นๆไปใช้งาน หลักในการออกแบบสื่อดิจิตัลนั้นสามารถนาเอาหลักการออกแบบกราฟิก
มาใช้ได้ หากแต่ยังมีหลักการเฉพาะในการออกแบบสื่อให้มีความน่าสนใจอีกด้วย ดังที่ University of Hartford ได้กล่าว
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ไว้ ดังนี้ 1) การยึดติดกัน 2) การส่งสัญญาณกัน 3) การซ่าไปซ่ามา 4) การติดต่อกันบางส่วน5) การติดต่อกันในช่วงเวลา
6) การแบ่งส่วน 7) การสอนล่วงหน้า 8) การเป็นตัวช่วย 9) การมีหลายสื่อร่วมกัน 10) การเข้าถึงผู้ใช้ 11) การใช้เสียง
จริง 12) การใช้รูปภาพ (Faculty center for Learning Development, 2001)
ส่วนทฤษฎีข องการออกแบบสื่อมัลติมีเดียนั้น มีหลัก การในการออกแบบที่เ ฉพาะเจาะจงในการที่จะได้สื่อปฎิ
สัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ในการนี้หลักการออกแบบกราฟิกโดยทั่วไปยังสามารถนามาปรับใช้ใน
การออกแบบสื่อต่างๆอย่างผสมผสานกลมกลืน เพื่อให้เกิดดุลยภาพของสื่อที่มีความเหมาะสมทั้งภาพ การออกแบบ และ
การสื่อสารที่น่าสนใจ Garr Reynolds กล่าวเน้นถึงหลักการออกแบบ 4 ข้อ ดังนี้
1) Contrast คือการดูความต่างของค่าสีขาวและดาในภาพให้เหมาะสม
2) Repetition คือการใช้ภาพซ่ให้
า สมดุลอย่างน่าสนใจ
3) Alignment คือการเรียงลาดับของภาพอย่างตั้งใจ
4) Proximity คือ ระยะห่างขององค์ประกอบเพื่อการจัดเรียงที่เหมาะสม
(Reynolds, 2008)
ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ตามหลักการออกแบบข้างต้นเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เรียนนั้น เป็นความท้าทายที่จะทา
ให้ผู้เรียนมีความสนใจและสามารถสนุ กไปกับการเรียนรู้นั้นๆ รวมถึงการได้ทดสอบความรู้ที่ผู้เรียนได้รับไปด้วยในเวลา
เดียวกัน เป็นความน่าสนใจ และ ความท้าทายในเรื่องของทฤษฎีที่จะใช้ในการนามาประยุกต์ใช้และทฤษฎีในการสร้างสื่อ
ที่จะสามารถหลอมรวมเข้ากันได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้สื่อการเรียนการสอนที่ออกม ามีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน ใน
การเรียนรู้ใ นหัวข้อที่กาหนดขึ้น ในทางกลับ กัน การเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นมีความแตกต่า งกันออกไป แต่ในการวิจัย จาก
หลากหลายสถาบันพบว่า การเรีย นรู้ในแบบเดียวกับที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ ผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อ เหล่า นั้นได้
เช่น กัน จึง เป็น ที ่ม าของงานวิจ ัย ในครั้ง นี้ที ่ต้อ งการค้น หาส่ว นผสมของทฤษฎีก ารเรีย นรู ้แ ละทฤษฎีก ารสร้า งสื่อ ให้
สอดคล้องลงตัว เพื่อที่จะสามารถส่งผ่านข้อมูลไปสู้ผู้เรียนได้ทุกวัย สนุกสนาน และ มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนผ่านสื่อนี้ จะเห็นว่า ทฤษฎีที่ใช้ใ นการจัดทาสื่อมีความหลากหลาย แต่งานวิจัยนี้จะเพ่งเล็งไปที่ 2 ทฤษฎีหลักที่จะใช้
ในการพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ในการนาเสนอที่เหมาะสมของข้อมูลในลักษณะที่เป็นความต้องการพื้นฐาน อาหาร ในที่นี้
สื่อ ที่ใ ช้เ ป็น สิ่งที่จ ะดาเนิน การในการเรีย นรู้ของเด็ก จะมีอ ยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ e-Book และ e-Learning สื่อ ทั้ง 2
ประเภท มีความแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ และงานวิจัยนี้จะดึงเอาจุดเด่นของสื่อทั้ง 2 ประเภทออกมาเพื่อทดสอบถึง
ประสิทธิภาพในการนาเสนอข้อมูลว่า มีความสมเหตุสมผล และ มีประสิทธิภาพดี หรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาและรูปแบบเชิงกลยุทธ์สารสาหรับการทาสื่อดิจิตัลให้มีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้จริยธรรมกับ
ศาสนาเชิงสร้างสรรค์
2. เพี่อปรับแต่งสื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่ได้รับ
ข้อจากัด
ในการทาวิจัยครั้งนี้ เป็นการทาวิจัยที่มีเวลาในการทาน้อย ด้วยเนื่องจากข้อจากัดดังนี้
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1. ระบบการเบิกจ่ายที่มีความล่าช้า และการจัดทาข้อเสนองานวิจัย รวมถึงการจัดทาเอกสารต่างๆ มีความล่าช้า ซึ่ง
ก็ได้รับ การตอบรับจากทางผู้บริหารให้มี การจัด ทาที่เ ร็วขึ้น จากการเตรี ยมการประชุ มความพร้อมในการทางานวิจัยใน
ปีงบประมาณครั้งต่อไป
2. ในส่วนของการจัดทาได้เกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของความพร้อมของผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และผู้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีภาระในการงานมาก จึงไม่สามารถจัดสรรข้อมูลให้กับผู้วิจัยได้ ถูกต้อง รวมถึงการขยับขยายของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มี
การกระจายตัวกันไปในที่ต่างๆ ทาให้การจัดการรวมตัวกันเป็นไปได้ยาก ในการจัดประชุมกลุ่ม เพื่อฟังความต้องการของผู้มี
ส่วนร่วมและสอนในแต่ละท่าน
3. ข้อมูลที่ได้รับมาในส่วนของข้อสอบหรือแบบฝึกหัดนั้น มีเฉลยที่ไม่ตรงกับข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ส่งมา จึงทาให้
ไม่สามารถจัดทาส่วนของ Quiz ได้ในระบบ e-Learning
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้เน้นการสร้างสื่อดิจิตัลทางด้านการศึกษาเป็นสาคัญ โดยเป็นการพัฒนาสื่อ e-Book และ e-Learning ที่
สามารถนาไปเผยแพร่ผ่านทาง อินเตอร์เน็ตต่อไป
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการผลิตสื่อนั้น มีขั้นตอนและวิธีการที่เป็นสากลในการผลิต ดังนี้
1. Pre-Production คือ ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ การออกแบบ
สื่อที่จะทา และการรวบรวมสิ่งที่จะนามาใช้ในการผลิตสื่ออื่นๆ เพื่อให้การผลิตสื่อเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นผลสัมฤทธิ
2. Production คือ ขั้นตอนของการผลิตสื่อตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อที่มีคุณภาพ
3. Post-Production คือ ขั้นตอนของการทาผลงานให้สมบูรณ์ โดยการเพิ่มเติมส่วนที่ขาดและการ
ปรับแต่งระบบต่างๆให้ทางานได้อย่างราบรื่น รวมไปถึงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของสื่อที่ผลิต ตามเวลาที่อานวย
ขั้นตอนในการปฎิบัติการคร่าวๆเป็นดังต่อไปนี้
1. ทาการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่จะใช้ในการนาเสนออย่างเป็นระบบ
2. ทาการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนาเสนอประกอบกับทฤษฎีที่
เลือกไว้
3. ออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
4. พัฒนาสื่อจากการออกแบบตามขั้นตอนข้างต้น
5. จัดทาบททดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้
6. ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสื่อที่ได้พัฒนาแล้วให้ได้ผลตามที่คาดไว้
7. จัดทาบททดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้
8. วิเคราะห์ผลการผลิตสื่อการเรียนรู้ตามที่ได้
9. การสรุปผลการวิจัย และ การเขียนรายงานสรุปจากข้อมูลที่ได้
ในการเขียนบทความวิจัยในครั้งนี้ จะเขียนถึงเพียงแค่ขั้นที่ 1 – 4 เท่านั้น
ผลการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นความร่วมมือทางการวิจัยกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยที่ทางมหาสิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เป็น
ทีมที่จัดสรรข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทา e-Book และ e-Learning ซึ่งในการทาการวิจัยได้มีการติดต่อผู้เขียนหลายครั้งเพื่อทา
การตกลงเรื่องของเนื้อหาที่จะใช้ รวมถึงแนวทางในการทา e-Book และ e-Learning สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อมีการ
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ตัดสินครั้งสุดท้ายในเรื่องขอบเขตของเนื้อหา ผู้วิจัยได้ทาการปรับเนื้อหาอีกครั้ง โดยใช้หลักการของความต่อเนื่องของข้อมูลใน
การเรียนรู้ รวมถึงการจัดระเบียบและแบ่งกลุ่มของข้อมูลให้อยู่ในทิศทางและลักษณะเดียวกัน ซึ่งเมื่อส่งไปให้ผู้เขียนตรวจสอบ
ก็มีการตอบรับกลับมาที่ดีมาก ในการนี้ได้ทาการศึกษาต่อไปว่าจะทา e-Book เป็นรูปแบบอย่างไรที่จะมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่ได้รับ
จากการดาเนินการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book พบว่า e-Book ที่เป็นรูปแบบของ epub นั้นมีความเป็นไป
ได้สูงในการทาผ่านโปรแกรม Open Source ในที่นี้ จะมีการใช้โปรแกรม Calibre ซึ่งเป็น Open Source Program ที่ใช้ใน
การบริหารจัดการ e-Book ที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมี feature and functionality ที่หลากหลาย และ
น่าสนใจ รวมทั้งยังสามารถปรับแต่งรูปแบบของ epub ผ่าน epub editor ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากที่ทาการ convert file
จาก Microsoft Word มาเป็น HTML แล้ว จึงได้ทาการ import เข้าสู่ Calibre เพื่อทาการปรับแต่งต่อไป ซึ่งการปรับแต่งนี้
ต้องผ่านการเขียน HTML 5.0 เพื่อทาการเปลี่ยนสี ของพื้นหลังในแต่ละบท และ เพิ่มเติม Youtube video ในส่วนที่
เหมาะสมของ epub ซึ่งจะต้องเลือกดูถึงความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งมีความยากยิ่งในการจัดหา
สื่อวิดีโอ ที่จะใช้ในการประกอบหรือ เสริมไปในเนื้อหาของผู้เขียนที่มีความละเอียดและเป็นหลักการอย่างมาก ถึงกระนั้นผู้วิจัย
ก็ได้สรรหา สื่อภาพเคลื่อนไหวหรือ วิดีโอจากทางออนไลต์ Youtube มาได้บางส่วนที่เห็นว่า เหมาะสมและสมควรจะใช้ในการ
ประกอบกับเนื้อหาที่มีอยู่ และจะเป็นการเสริมเนื้อหาให้น่าสนใจมากขึ้น ในการที่จะแปลงข้อความรู้ทางจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนา ให้ น่าสนใจ หลั งจากที่ได้สื่อ ประกอบเนื้อหาแล้ว จึงทาการสอดแทรกเข้าไปในส่ว นของเนื้อหา ซึ่งต้องมีการ
พิจารณาจากเนื้อหาเป็นส่วนๆ ไป โดยผู้วิจัยเห็นว่า การสอดแทรกสื่อ Youtube เข้าไปกับเนื้อหา มีความน่าสนใจและดึงดูด
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก ส่วนที่มีการเปลี่ยน สีของพื้นหลังให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหานั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียน และยังทาให้เอกสารที่เป็น epub มีความน่าสนใจขึ้น และยังสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจไฝ่รู้ผ่านสีที่ให้
อารมณ์ความรู้สึกที่คล้อยตามเนื้อหานั้นๆ อีกด้วย ส่วนของ e-Book เป็นเพียงหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน สื่อ e-Learning เป็นสื่อที่จะสามารถทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
ระบบ e-Learning ที่นามาใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้ คือ ระบบMoodle ซึ่งจะทาการสร้างรายวิชาเหมือนดั่งเช่นทั่วไป
หากแต่ เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยและหัวข้อที่ได้ทา จึงจัดแบ่งข้อความรู้ออกเป็น แต่ละสัปดาห์รวม 10 สัปดาห์ด้วยกัน ซึ่ง
ใน 10 สัปดาห์นี้จะมีเนื้อหาที่ไม่เท่ากัน แต่มีความสอดคล้องกัน โดยเนื้อหาของการเรียนรู้นี้ จะอยู่ในรูปแบบของ PDF file
โดยจะถูกจากัดสิทธิ์ด้วยผลลัพท์ของการทา การทดสอบเบื้องต้นก่อนการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นความต้องการของผู้เขียน และกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนหลายท่าน การทดสอบความรู้ก่อน และ หลังเรียน จะเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้งเท่านั้น คือในสัปดาห์แรก และสัปดาห์
ที่ 5 สาหรับการทดสอบก่อนการเรียน และ สัปดาห์ที่ 5 และ 10 สาหรับการทดสอบหลังการเรียน ซึ่งได้มีการตั้งเงื่อนไขไว้ว่า
ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบก่อนการเรียน ก่อนที่จะเข้าเรียน ช่วงที่ 1 ได้ คือ บทที่ 1 – 5 และ ผู้เรียนจะไม่สามารถผ่านไปยัง
ส่วนที่ 2 ของบทเรียนได้ หากไม่ผ่าน 60 เปอร์เซ็นต์ ของบททดสอบหลังเรียนในช่วงแรก ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบท
ทดสอบก่อนเรียน บทเรียนช่วงหลังอีก 5 บท และ บททดสอบหลังเรียนต่อไป ในส่วนของบททดสอบหลังเรียนของช่วงที่ 2
จะต้องผ่านบทเรียนก่อนการเรียน ในช่วงที่ 2 ก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงบททดสอบได้ ดังนั้น บททดสอบหลังเรียนในช่วงที่ /
จะถูกล็อกการเข้าถึง ถึง 2 ระดับด้วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนกระโดดข้ามบทเรียนไปที่บททดสอบหลั งเรียน โดยยังไม่ได้
ผ่านบททดสอบก่อนการเรียน และ บทเรียน ที่ได้เตรียมไว้ให้ โดยในระบบ e-Learning นี้ ในแต่ละสัปดาห์จะมีการสอดแทรก
Youtube video ประกอบการเรียนรู้เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปดั่งเช่นใน e-Book
หากแต่ว่า Youtube video จะแยกออกมาชัดเจน ที่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะดูแต่ Video ก็ได้ในบทเรียนนั้น
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ภาพที่ 1 ปก e-Book เรื่อง จริยธรรมกับศาสนา
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ภาพที่ 2 บทที่ 1 ของ e-Book ที่มีส่วนของสื่อ Youtube Video แทรบเข้ามาในเนื้อหา
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ภาพที่ 3 บทที่ 4 ของ e-Book ที่มีการเปลี่ยนสีพื้นหลัง เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาประจาบท
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ภาพที่ 4 ส่วนที่ 1 ของ e-Learning แสดงบททดสอบก่อนการเรียนที่ผู้เรียนต้องผ่านก่อนเข้าบทเรียน

ภาพที่ 5 ส่วนที่ 2 ของ e-Learning แสดงบททดสอบหลังการเรียนที่ผู้เรียนต้องผ่านหลังการเรียน
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ภาพที่ 6 ส่วนที่ 3 ของ e-Learning แสดงบททดสอบหลังการเรียนที่ถูกเลื่อนจนกว่า
ผู้เรียนจะผ่านบททดสอบก่อนการเรียนแล้ว
สรุปและอภิปรายผล
จากผลของการวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทาให้เห็นว่า Bloom's Digital Taxonomy ในข้อ 2 ที่กล่าวถึงเรื่องของการ
ออกแบบสื่อที่มีผ ลต่ออารมณ์ความรู้สึกนั้น จะเห็นว่า การใช้สีเป็นพื้นหลังที่เปลี่ยนไป เพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
เรื่องราว หรือ เนื้อหานั้นๆ มีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบที่แตกต่าง และยังสามารถแสดงถึงความเป็นตัวตนของ
บทความได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ซึ่งผู้เรียนเองก็จะสามารถตีความจากสีของพื้นหลังในแต่ละบทเรียน ซึ่งจะนามาสู่การเลือกที่
จะเข้าสู่การเรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆต่อไปหรือไม่ ในส่วนของการใช้ วิดีโอเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก
และเป็นการชัดเจนว่า สื่อวิดีโอนั้น มีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ไม่ว่า ผู้ เรียนจะมีความถนัดในการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็จะ
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนรู้เนื้อหาของผู้เรียนได้อีก
ทางหนึ่ง
ในส่วนของการจัดทา ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกต์นั้น ในการสอดแทรกสื่อภาพเคลื่อนไหวในเนื้อหาของบทเรียน
สามารถทาให้สื่อทางด้านนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น และ ไม่น่าเบื่อ ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านทั้งการอ่าน การดู และการฟัง ซึ่ง
ถือเป็นรับรู้ข้อความรู้ที่มากกว่าทางการอ่านเพียงอย่างเดียว การทางานหลักที่เป็นการแยกระหว่าง e-Book กับ e-Learning
อย่างเห็นได้ชัดคือ แบบทดสอบประเมินผล ทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านสื่อเรียนรู้ต่างๆ ที่ระบบสร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นการชี้
วัดผลของการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ ผู้สอนยังสามารถดูจากสถิติของการตอบคาถามว่า ผิดมากหรือน้อย หรือว่า มีการตอบ
ซ่ากันหรือไม่ ผลลัพท์ที่ได้สามารถทาให้ผู้สอนสามารถพุ่งเป้าไปปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีขึ้นในภายหลัง
จะเห็นได้ว่า ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของสื่อ
และเนื้อหาของบทเรียนนั้น ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของสื่อชนิดนั้นๆว่าเหมาะที่จะใช้ กับเนื้อหาลักษณะนี้หรือไม่
เนื่องจากสื่อแต่ละแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และมีความเฉพาะตัวในการนาเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป ในการ
ออกแบบสื่อลักษณะนี้ควรคานึงถึงผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน รวมถึงเนื้อหาของสิ่งที่จะนามาผลิตเป็นสื่อด้วยว่า มี
ความสามารถหรือถูกพัฒนาให้มีความสามารถที่นักออกแบบการเรียนรู้สามาารถนาไปใช้ออกแบบลาดับขั้นของการเรียนรู้
ผ่านสื่อที่หลากหลาย และได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีกว่าการเรียนรู้แบบธรรมดาโดยไม่มีสื่อเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ ใน
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เนื้อหาเดียวกัน อาจไม่มีสูตรสาเร็จในการผลิตสื่ อทางการศึกษาที่แน่ชัดแน่นอน ขึ้นอยู่กับผู้เรียน และ ผู้วางระบบการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนเองว่า มีเทคนิค หรือกลยุทธในการส่งคาสอนหรือเนื้อหานั้นๆ ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตรงตามจริตหรือลักษณะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละประเภทมากน้อยแค่ไหน
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ข้อที่ 1 ในการนาสื่อทั้ง 2 ประเภทไปใช้ ควรจะมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อดูถึงประสิทธิภาพของสื่อแต่
ละประเภทว่า มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากน้อยแค่ไหน
ข้อที่ 2 สื่อ e-Book สามารถนาไปใช้ได้กับทั้งผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางจริยธรรมบ้างแล้ว เช่น พระสงฆ์ หรือ นักบวช เพื่อ
เป็นการย่าเตือนความคิดและการกระทาของกลุ่มผู้เรียนนี้ให้ตระหนักถึงความสาคัญของจริยธรรมมากขึ้น
ข้อที่ 3 สื่อ e-Learning ควรจะมีการปรับข้อคาถามให้มีความยากง่ายที่แตกต่างกันและมีการปรับปรุงคาถามอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้มีความหระตือรือร้นในการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ข้อที่ 1 ในงานวิจัยนี้ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า มีข้อจากัดเรื่องของเวลา และขั้นตอนในการดาเนินการที่ล่าช้า ทาให้มี
เวลาในการทาโครงการน้อยลง และอาจจะต้องมีการดาเนินการหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแล้วอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อให้
โครงการวิจัยนี้ มีความสมบูรณ์มากขึ้น ในมุมมองของนักวิจัย และ นักพัฒนาระบบการศึกษา ข้อเสนอแนะจึงเป็นเรื่องของการ
จัดดาเนินการที่รวดเร็ว เพื่อให้การดาเนินการงานวิจัย เป็นไปอย่างราบรื่นมากกว่าที่เกิดขึ้นแล้ว อีกทั้งยังทาให้การวางแผนงาน
มีความรัดกุมและเหมาะสมเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งใจไว้อีกด้วย
ข้อที่ 2 เรื่องของการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องที่คงต้องมีการประสานงานในเบื้องต้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้เตรียมข้อมูลให้พร้อม และ สนทนากับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่จะได้มีการนัดหมายให้เป็นทางการมากกว่านี้
ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงกับผลการวิจัยที่ออกมา
ข้อที่ 3 สื่อที่ใช้ในการสื่อสารควรมีการติดตั้งให้เป็นทางการมากกว่านี้เพื่อให้เกิดความงามอย่างมีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารภายในกลุ่มผู้วิจัย และผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้อย่างได้ผล
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Student’s Achievement and Satisfaction when Learning the Fluid
Measurement and Instruments in Industrial by the Cooperative Learning
Approach with STAD type
พัชราภรณ์ อินริราย และ ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก
email address: p.inririai@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัด การเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ อยู่ในช่วง 0.5-1.0 และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงาน จานวน 11 คน ผลการวิจัย
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 โดยปัจจัยที่มีความพึงพอใจมากที่สุ ด คือ ผู้เรียนชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนในกลุ่มในระหว่างการเรียน และทาให้ผู้เรียนรู้สึกมีอิสระในความคิด นอกจากนั้นผู้เรียนมีความต้องการให้มีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 78.18
คาสาคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ
Abstract
The purposes of this research were to 1) compare student’s achievement between before and
after learning by using a cooperative learning with STAD type 2) study group working behaviors of the
students that were learned by the cooperative learning by STAD type. The instruments of this research
were 1) a lesson plans of learning with cooperative learning by STAD type 2) a learning achievement test
which the Index of Item Objective Congruence (IOC) range on 0.5-1.0 and 3) an assessment form of group
working behaviors with cooperative learning by STAD type. The sample consisted of 11 students of the
bachelor’s degree in Agricultural and Food Technology Program, Faulty of Food and Agricultural
Technology, which registered the Measurement and Instruments in Agricultural and Food Industrial
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course. The experiment found that, students after learning by using cooperative learning by STAD type
were statistically significant higher than before learning at .01 level and the students were satisfied with
the high level and an average score of 4.55. The most important factor of satisfaction was, the student
can exchange and discuss ideas with another in group in the classroom and the cooperative learning by
STAD type was make the students feel free. In addition, about 78.18 percentage of the learner needs to
use the cooperative learning by STAD type in other subjects.
Keywords: Student Teams Achievement Divisions, student’s achievement, student’s satisfaction
บทนา
การวัด (Measurement) เป็นพื้นฐานสาคัญที่มีการประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมหลายสาขา และ
ยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจาวันของมนุษย์ ซึ่งเครื่องมือวัด (Instrument) ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาและ
ออกแบบจากหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความถูกต้อง และยังมีการนาเครื่องมือ
วัดไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อทาหน้าที่ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ข้อกาหนด โดยอุปกรณ์สาหรับการวัดค่าต่างๆ ในกระบวนการผลิต ไดแก อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ เป็นต้น ซึ่ง
ผู้เรียนมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีความรู ความเข้าใจในหลักการทางานเบื้องต้น และการใช้งานเครื่องมือวัดแต่ละประเภท
เพื่อการเลือกใช้ชนิดของเครื่องมือวัดให้เหมาะสม
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวัดและเครื่องมือในอุตสาหกรรม เนื่องจากในรายวิชาดังกล่าว การเรียนการ
สอนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของภาคบรรยายใช้วิธีการบรรยายเอกสารประกอบ Power Point ส่วนในภาคปฏิบัติเป็นการ
สาธิตการใช้งานเครื่องมือ และให้นักศึกษาทดลองใช้เครื่องมือตามใบงานที่ผู้สอนได้เตรียมให้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบดังกล่าวผู้เรียนจะฟังคาบรรยาย และการสาธิตการใช้เครื่องมือจากผู้สอนเพียงอย่างเดียวพบว่า ทาให้ผู้เรียนร้อยละ 36
เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งผลให้ไม่มีความตั้งใจในการเรียน และเกิดการเรียนไม่ทันตามผู้เรียนอื่น นอกจากนี้การสอน
รูปแบบดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว ผู้เรียนไม่เกิดความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัว
ผู้เรียนกับผู้สอน หรือระหว่างตัวผู้เรียนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมักจะไม่สามารถนาสิ่งที่เรียนมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่กาลังเรียน ซึ่ง
ผู้สอนมักจะใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการให้แบบฝึกหัดแก่ผู้เรียน เพื่อหวังให้เกิดการทบทวนบทเรียนและการหาความรู้นอก
ห้องเรียนด้วยตนเองหรือร่วมกันกับผู้อื่น ทว่าการใช้วิธีการดังกล่าวไม่ประสบความสาเร็จตามที่ผู้สอนได้คาดหวังไว้ พบว่ามี
เพียงร้อยละ 27 ของผู้เรียนเท่านั้น ที่มีความสนใจและให้ความสาคัญต่อการทาแบบฝึกหัด ทาให้การศึกษารายวิชาการวัดและ
เครื่องมือในอุตสาหกรรม ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางหลักสูตรสาขาวิชากาหนดไว้
วิธีหนึ่งที่สามารถนามาใช้แก้ปัญหาของทั้งผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จากผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางเป็นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยวิธีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) ซึ่งการ
จัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือนั้น มีอยู่หลายเทคนิค วิธี ซึ่งในแต่ละเทคนิคที่ถู กเลือกมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยดูที่ความ
เหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันออกไป (วันเพ็ญ, 2542; พิมพันธ์, 2544) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
พฤติกรรมหรือบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน อีกทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน โดยพบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ สามารถช่วยลดความเบื่อหน่ายในการเรียน ซึ่งพฤติกรรมของ
กลุ่มเพื่อนถือว่ามีบทบาทต่อตัวผู้เรียนในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ (ศุภลักษณ์, 2552; พุทธ, 2554)
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ดังนั้น ผู้วิจั ยมีความสนใจการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมื อด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัม ฤทธิ์ (Student Team
Achievement Divisions หรือ STAD) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยทาการแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถหลากหลายคละกันไป และให้ผู้เรียนทาการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนด้วยตัวเองร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งจะมีผู้สอนเป็น
ผู้คอยชี้แนะข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากบทเรียนและสอดแทรกเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมจากเนื้อหาในบทเรียน ทาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ปรึกษา แสดงความคิดเห็น และช่วยเหลือกันภายในกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนในกลุ่มเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนและสามารถตอบ
คาถามในกิจกรรมที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ (สนอง, 2544) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคดังกล่าว ทาให้ผู้เรียนในกลุ่มเรียน
เดียวกันเกิดกระตุ้นเพื่อนร่วมกลุ่มให้สนใจในเนื้อหาที่ทางผู้สอนจัดให้ รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผูท้ ี่เรียนดีและอ่อน ทั้งนี้ยังฝึกให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ เกิดการตั้งคาถามระหว่างศึกษา
เนื้อหา และพยายามที่จะหาคาตอบสาหรับคาถามที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ อันจะพัฒนาความสามารถในด้านการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
รวมถึงผู้สอนยังสามารถสอนเนื้อหาได้ตามที่กาหนดไว้ในรายวิชา การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของผู้เรียน
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ One Group PretestPosttest Design
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือ
วัดในงานอุตสาหกรรม จานวน 11 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยหัวข้อที่เลือกมี
จานวน 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ คือ
- เครื่องมือวัดเชิงกล 1: ไม้บรรทัด เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
- เครื่องมือวัดเชิงกล 2: ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ
- เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) กับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ใน
แต่ละหัวข้อ อยู่ในช่วง 0.5-1.0
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
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3.1 การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา ซึ่งการแบ่งกลุ่มผู้เรียน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วย ผู้เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
3.2 ทาการเก็บข้อมูลของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ในแต่ละ
ครั้ง โดยให้ผู้เรียนการทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
3.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิ คการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทั้งหมดตามแผนการเรียน ให้
ผู้เรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างคะแนนสอบหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยวิธีทางสถิติ
t-test แบบ dependent
4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งเป็นการศึกษารูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือด้วยวิธี
แบ่ งกลุ่ มผลสั ม ฤทธิ์ ร ายวิ ชาการวั ดและเครื่ อ งมื อ วัด ในงานอุ ต สาหกรรม กลุ่ม ตั ว อย่า งที่ ใ ช้ ในการศึ กษาคื อ นัก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2557 ตามหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบจากผลการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนการสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน โดยค่า p-value ที่ได้มีค่าน้อยกว่า 0.01 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อคะแนนการสอบหลังเรียนที่แตกต่าง
จากคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมที่มี ต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมที่

แหล่งข้อมูล

N

1

ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

11
11
11
11
11
11
11
11

2
3
4

1.716
9.711
7.000
13.973
2.727
11.364
1.553
6.364
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S.D.

t

Sig.

1.504
2.316
1.140
2.745
1.489
1.963
0.833
0.990

7.764

.000

7.549

.000

9.519

.000

13.930

.000
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จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการเรียนวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมด้วยวิธกี าร
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดใน
การจัดเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ คือ ผู้เรียนชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มใน
ระหว่างการเรียน และทาให้ผู้เรียนรู้สึกมีอิสระในความคิด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ การเรียนแบบร่วมมือทาให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นกันเอง ทุกคนเป็นมิต รกัน ไม่เงียบเหงา และเป็นการทาให้คนเก่งมีโอกาสได้
ช่วยเหลือคนอ่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในการจัดเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค STAD คือเนื้อหาในกิจกรรมที่ทาร่วมกันมีความเหมาะสม มีเวลาในทากิจกรรมไม่มากไม่น้อ ยเกินไป มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คะแนน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นผู้เรียนมีความต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้วิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.18 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการเรียนวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
รายการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย
4.45

ร้อยละความ
พึงพอใจ
89.09

ระดับความพึง
พอใจ
มาก

4.27

85.45

มาก

4.45

89.09

มาก

4.27

85.45

มาก

5. ผู้เรียนชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มในระหว่างการ
เรียน และทาให้ผู้เรียนรู้สึกมีอสิ ระในความคิด
6. ผู้เรียนมีโอกาสได้อ่าน เขียนและวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

4.55

90.91

มากที่สุด

4.27

85.45

มาก

7. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์นี้ ทาให้
เรียนได้ง่ายขึ้น ไม่ยุ่งยาก
8. เนื้อหาในกิจกรรมที่ทาร่วมกันมีความเหมาะสม มีเวลาในทากิจกรรมไม่
มากไม่น้อยเกินไป
9. ผู้เรียนพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์

4.36

87.27

มาก

4.00

80.00

มาก

4.55

90.91

มากที่สุด

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์ทาให้
ผู้เรียนรูส้ ึกเป็นกันเอง ทุกคนเป็นมิตรกัน ไม่เงียบเหงา
2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุม่ ผลสัมฤทธิ์ทาให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ดี มีประโยชน์ และช่วยให้ผู้เรียนทางานได้ดีขนึ้
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เป็นการทาให้
คนเก่งมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอ่อน
4. ผู้เรียนมีการช่วยเหลือเพื่อนในขณะที่เรียน

หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่ใช้ในการประเมินผลคือ
4.51-5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.51-3.50
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

สรุปและอภิปรายผล
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักศึกษารายวิชาการวัด
และเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนั้นยังทาให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างตัวผู้เรียน และเกิดการช่วยเหลือกันของผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยจากการวิจัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ มากกว่า
ก่อนเรียนทั้ง 4 กิจกรรม โดยสามารถทาคะแนนหลังสอบได้มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาดังกล่าวร้อย
ละ 90.91 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีดังกล่ าวส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม รู้สึกเป็นกั นเอง มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทาให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
โดยผลจากการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ มงคล นราศรี (2554) ที่ ใ ห้ โ อกาสผู้ เ รี ย นได้ ท างานตาม
ความสามารถจากแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม และเน้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรีย นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดอย่างอิสระ และสามารถเลือกกิจกรรมในการเรียนรู้ได้ตามความสมัครใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุรา สุข
แปดริ้ว (2555) ที่กล่าวถึง พฤติกรรมการทางานกลุ่มจากการจัดการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติมากอันดับ 1 คือ พฤติกรรมด้านการ
สร้างบรรยากาศในการทางานกลุ่ม เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาและลง
มือปฏิบัติจริง ทาให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถซักถามกันได้อย่างอิสระ ทาให้เกิดความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น และผู้เรียนที่อ่อนสามารถเรียนรู้ได้จากการช่วยสอนจากเพื่อนและครู บรรยากาศการเรียนรู้จึงเป็นกันเอง ทาให้
ผู้เ รีย นมีค วามสุ ขในการเรี ยนการสอน ส่งผลให้ ค วามพึ งพอใจต่ อการจั ดการเรี ยนรู้ อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด สอดคล้ องกั บ
แนวความคิดของ สุรพล หยอมแย้ม (2544) ที่กล่าวว่า การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี หรือการมีเพื่อนเพื่อการเรียนรู้ ผู้สอน
จะต้องทาให้นักเรียนแต่ละคนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและรู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ โดยเฉพาะการเรียน โดยต้องจัด
บรรยากาศให้ผู้ทากิจกรรมมากที่สุด
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ นั้น ช่วยเพิ่มทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาและเพิ่มความสนใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคล ที่ทาให้เกิดความเอื้อเฟื้อต่อกัน สามารถทางานร่วมกันได้ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
อีกทางหนึ่ง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการส่งเสริม
งานวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
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1. การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว เหมาะสาหรับเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ง่าย และถ้ามีการ
ปฏิบัติร่วมด้วยในการเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น
2. การแบ่งกลุ่มของผู้เรียน ไม่ควรให้ผู้เรียนอยู่ในกลุ่มเดิมตลอดทั้ งการเรียนการสอน เนื่องจากจะทาให้ความ
กระตือรือร้นของผู้เรียนในการเรียนลดลง
3. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวค่อนข้างใช้เวลานาน ทั้งนี้การพิจารณาในการเลือก
รายวิชาควรพิจารณาเนื้อหาของรายวิชาเป็นหลัก
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธี
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่ องมือวัดในงาน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยใน “ชุดโครงการ
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ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการบริการการทดสอบ
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
A Study on testing service of the National Institute of Educational Testing
Service According to the Opinion of study first-year students of
Srinakharinwirot University
วาสนา ประสงค์งาม1, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์2 และจักรกฤษณ์ โปณะทอง2
1

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อการ
บริการของการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้าน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสอบ ด้านการประกาศผลและการตรวจสอบผล 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อการบริการของการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวิชา ภูมิลาเนา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว และสังกัดของ
สถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2558 จานวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ จานวน 41 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่า 0.925 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การใช้การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
ผลการศึกษาพบว่า
1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสอบ และด้านการประกาศผลและตรวจสอบผล โดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. นิสิตที่มีเพศต่างกัน ภูมิลาเนาต่างกัน รายได้ต่อเดือนของครอบครัวต่างกัน สังกัดของสถานศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
3. นิสิตที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ความคิดเห็น, การบริการ, การทดสอบ
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Abstract
The objective of the research were as follows: 1) to study first-year students of Srinakharinwirot
University’s opinion toward testing service of the National Institute of Educational Testing Service overall
in 3 aspects: Public Relations, Testing Service, and exam results announcement and checking 2) to
compare the first-year students of Srinakharinwirot University’s opinion toward testing service of the
National Institute of Educational Testing Service overall in each aspect distributed by gender, field,
domicile, household monthly income, and affiliation of high school institute. The samples consisted of
306 the first-year students of Srinakharinwirot University who accepted into college in 2015 by mean of
Admission. The research instrument is 5 rating scales questionnaire, which consists of 41 questions, is
defined reliability of entire questionnaire is equal to 0.925. Statistics that used to analyses the data are
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, One Way ANOVA, and Scheffe’s method.
The results of the study were as follows:
1) The first-year students of Srinakharinwirot University’s opinion toward testing service of the
National Institute of Educational Testing Service in Public Relations, Testing Service, and exam results
announcement and checking shown that the analysis results reveal high in general and all aspects
of study.
2) The results of data analysis in comparing the opinion toward testing service of the National
Institute of Educational Testing Service according to the gender , the domicile , the household monthly
income and the affiliation of high school institute is not different statistically significantly in general and
all aspects of study.
3) The results of data analysis in comparing the opinion toward testing service of the National
Institute of Educational Testing Service according to the field is different statistically significantly at .05
level in general.
Keyword : opinion, service, testing
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุว่า การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อ ความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2553 : 4) ในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพโดยเฉพาะด้านการผลิตกาลังคนหรือการเรียนการสอน ปัจจัยนาเข้าที่ สาคัญ คือ
นิสิตนักศึกษาที่เข้าเรียนในแต่ละหลักสูตรซึ่งจะผ่านกระบวนการการเรียนการสอนจนจบหลักสูตรเป็นผลผลิตที่เป็นบัณฑิตต่อไป
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ระบบและวิธีการที่เหมาะสม จะทาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถคัดเลือก ผู้เรียนที่มีความรู้
ความสามารถ ความถนัดตามสาขาวิชาที่เรียนและมีศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกันผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียน
ในสาขาวิชาที่ตนเองมีความรู้ ความสามารถ ความชอบและความถนั(อัด จฉรา วัฒนาณรงค์ ; อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์. 2550:
2) การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ( Admissions) ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตาม
สาขาวิชาที่เรียน และเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ซึ่งระบบการคัดเลือกได้แบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2504–2525 เป็นระบบสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Entrance Examination) จัดสอบโดยทบวงมหาวิทยาลัยเน้นการสอบเนื้อหาเป็นหลัก ใช้
ข้อสอบกลางคัดเลือกคนที่มีคะแนนสูงสุดสอบปีละ 1 ครั้ง แบ่งเป็น 2 สาย คือสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์ ระยะที่ 2
ตั้งแต่ปี 2526–2542 ใช้ระบบ Entrance แต่ปรับรายวิชาที่สอบยังคงเน้นเรื่องเนื้อหาเหมือนเดิมแต่เพิ่มรายวิชา โดยในปี
2537–2541 การเลือกอันดับคณะที่เข้าศึกษาต่อกาหนดให้เลือกเพียง 4 อันดับ ข้อดีคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นที่
ยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างกว้างขวางและยาวนานมากที่สุด แต่ข้อเสียคือเป็น การตัดสินอนาคตด้วยการสอบเพียง
ครั้งเดียว และเน้นการวัดเนื้อหามากเกินไป ระยะที3่ ตั้งแต่ปี 2543–2548 เรียกว่าการสอบ Entrance แบบใหม่ โดยใช้ผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( Grade Point Average : GPA) และค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Rank : PR) โดยให้ค่าน้าหนักเป็นร้อยละ 10 เพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่สนใจเรียนในห้องเรียน และยัง
มีคะแนนในการสอบวัดความรู้อีกร้อยละ 90 สอบปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนตุลาคมและมีนาคม ข้อดีเป็นการเพิ่มโอกาสสามารถ
สอบแก้ตัว และนาคะแนนที่ดีที่สุดไปใช้ในการสอบคัดเลือก เก็บคะแนนไว้2ได้ปี ส่วนข้อเสียคือเพิ่มความกดดันให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่ต้องการคะแนนดีทั้ง2 ครั้ง และยังมุ่งกวดวิชาเพื่อให้ได้คะแนน GPA ระยะที่ 4 ตั้งแต่ปี 2549–2552 เป็นการสอบเข้า
สถาบันอุดมศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติเป็การใช้
น ระบบคัดเลือกกลาง คือ Central University
Admissions System: CUAS โดยยึดหลักของการนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( GPAX)
และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) แล้วเลือกได้ 4 อันดับ ซึ่งมี
องค์ประกอบ คือ GPAX ร้อยละ 10 GPA ร้อยละ 20 จาก 3-5 กลุ่มสาระใน 8 กลุ่ม O-NET ร้อยละ 35-70 จาก 3-5 กลุ่มสาระใน 8
กลุ่ม และ A-NET ร้อยละ0-35 ระยะที่5 เริ่มใช้ในปี2553 จากมติที่ประชุมระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิเลขาธิ
การ การ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย มีมติให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการจัดสอบทั้ง A-NET และวิชาเฉพาะ ทั้งยังดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาในปีการศึกษา 2551 และ 2552 เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย เห็นว่า การดาเนินการจัดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ที่ผ่านมามีความเรียบร้อย
อีกทั้งได้มี การพิจารณาว่าในปีการศึกษา 2553 ระบบAdmissions จะเปลี่ยนแปลงจากการสอบ A-NET และรายวิชาเฉพาะเป็น
การสอบ Aptitude Test แทน เป็นผลให้การสอบระบบแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2553 มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและค่า
น้าหนักใหม่ ดังนี้ ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ GPAX ร้อยละ 20 การทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ค่าน้าหนัก ร้อยละ 30 และ Aptitude Test ร้อยละ 50
สาหรับ Aptitude Test จะประกอบด้วยคะแนน 2 ส่วน คือ การทดสอบความ ถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)
ให้ค่าน้าหนักร้อยละ 10–50 ซึ่งนักเรียนทุกสาขาจะต้องสอบวัดความถนัดทั่วไปทุกคน และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
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และวิชาการ (PAT: Professional and Academic Aptitude Test) ให้ค่าน้าหนักร้อยละ0–40 คือความรู้พื้นฐานที่จะใช้เรียนต่อ
ในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นให้ประสบความสาเร็จ และเห็นควรให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การ มหาชน) เป็นหน่วยงานกลางในการบริการจัดการทดสอบ (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2558 : ออนไลน์)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร จัดการและดาเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษา วิจัย พัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบ ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยหนึ่งในภารกิจที่สาคัญของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คือให้บริการในการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพและ
วิชาการ (General Aptitude Test /Professional and Academic Aptitude Test : GAT/PAT) มีวัตถุประสงค์ คือบริการสอบ
วัดความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะต่างๆให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้เรียนทุกระดับและประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ. 2557 : 13) ซึ่งจากการดาเนินการ พบประเด็นต่างๆ ดังที่ บุญชู ชลัษเฐียร ( 2553: 82) ได้กล่าวถึง
สาระสาคัญในเรื่องของการสอบคัดเลือกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ของการบริหารจัดการสอบ คือ โลกยุคโลกาภิวัฒน์เน้นการใช้
ICT ทาให้ผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อมมีโอกาสได้ใช้สื่อเหล่านี้น้อยมาก เด็กบางกลุ่มอาจไม่เข้าถึงข้อมูล การรับรู้ข้อมูลอาจจะ
บกพร่องไป ทาให้เสียโอกาสและเด็กที่อยู่ห่างไกลอาจไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสอบในสนามสอบบางแห่ง นอกจากนั้น จาก
การสัมภาษณ์นิสิตถึงความคิดเห็นจากการใช้บริการการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
(General Aptitude test/Professional and Academic Aptitude Test : GAT/PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบประเด็นน่าสนใจ ดังนี้
(1) ด้านการประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการผลิตเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ พบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ไม่น่าสนใจ การออกแบบหน้า เว็บไซต์ไม่ชัดเจน (พันธ์ทิพย์ หมั่นคติ
ธรรม. 2557: สัมภาษณ์) ข่าวการสอบจะทราบจากทางเว็บไซต์อื่นเป็นหลัก (ธนพัฒน์ สุขสมบูรณ์. 2557: สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีน้อยและไม่หลากหลาย
เอกสารประชาสัมพันธ์มีรูปแบบไม่สวยงามและไม่ทันสมัย (จรรยาวรรธ์ สุขสมชัย; นภมาศ ยามาลี. 2557: สัมภาษณ์) จุด
บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่สนามสอบมีน้อย (สันต์ภพ รัชวัตร; จรรยาวรรธ์ สุขสมชัย. 2557: สัมภาษณ์)
(2) ด้านการจัดสอบ ในขั้นตอนการสมัครสอบผู้สมัครสอบต้องดาเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่านในการเข้าระบบ จากขั้นตอนดังกล่าวพบว่ามีความซับซ้อน รหัสที่ใช้ในการเข้าระบบจดจายาก และใช้เวลานาน (สันต์
ภพ รัชวัตร. 2557: สัมภาษณ์) ระบบลงทะเบียนเพื่อการสมัครสอบช่วงแรกพบปัญหาเว็บไซต์ขัดข้อง (ดารารัศมี มีมูซอ. 2557
:
สัมภาษณ์) ค่าสมัครสอบค่อนข้างแพง เพราะผู้สมัครสอบบางส่วนมีความจาเป็นต้องสอบหลายวิชา (นภมาศ ยามาลี
2557: สั. มภาษณ์)
และเห็นว่าการชาระเงินก่อนเลือกสนามสอบมีส่วนที่ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการเลือกสนามสอบ (จรรยา
วรรธ์ สุขสมชัย. 2557: สัมภาษณ์) สนามสอบไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้สมัครสอบ
บางสนามสอบอยู่ไกลทาให้สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (สันต์ภพ รัชวัตร. 2557
: สัมภาษณ์)บรรยากาศในห้องสอบร้อน โต๊ะมีขนาดเล็ก พื้นผิวโต๊ะไม่เรียบและขา
โต๊ะไม่เท่ากัน บางห้องสอบมีเสียงรบกวนระหว่างการสอบ(พันธ์ทิพย์ หมั่นคติธรรม; จรรยาวรรธ์ สุขสมชัย; และดารารัศมี มีมู
ซอ. 2557: สัมภาษณ์) เนื้อหาที่นามาใช้ในการสอบบางวิชาไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนผ่านมานาน และ
บางส่วนเป็นเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย (สันต์ภพ รัชวัตร; พันธ์ทิพย์ หมั่นคติธรรม; และกมลชนก เจริญสุข. 2557: สัมภาษณ์)
(3) ด้านการประกาศผลและการตรวจสอบผล การประกาศผลสอบใช้ระยะเวลานานเกินไป (ธนพัฒน์ สุขสมบูรณ์.
2557: สัมภาษณ์) การเข้าดูประกาศคะแนนช่วงแรกพบปัญหาเว็บไซต์ขัดข้อง (นภมาศ ยามาลี. 2557: สัมภาษณ์) ช่องทางการ
ขอใบคะแนนไม่หลากหลาย (กมลชนก เจริญสุข2557:
. สัมภาษณ์) ขั้นตอนการขอใบคะแนนผ่านทางเว็บไซต์มีหลายขั้นตอนทาให้
ไม่สะดวกในการใช้งาน (สันต์ภพ รัชวัตร. 2557: สัมภาษณ์) และใบคะแนนราคาแพงเกินไป (ดารารัศมี มีมูซอ. 2557:
สัมภาษณ์) จากข้อมูลต่างๆ ประกอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการในการทดสอบดังกล่าว และเพื่อให้ทราบความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่ง
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ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนและปรับปรุงการดาเนินการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการการทดสอบของต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อการบริการของการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้าน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการประชาสัมพันธ์ 2.
ด้านการจัดสอบ 3.ด้านการประกาศผลและการตรวจสอบผล
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อการบริการของการทดสอบ
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวิชา
ภูมิลาเนา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว และสังกัดของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. แบบของการวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
2. ประชากร ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่
1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
โดยวิธีแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 255
8 จานวน 1,469 คน
3. กลุ่มตัวอย่าง จานวน
306 คน ได้มาโดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ตามตารางของเครจิและ
มอร์แกน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้
ใช้แบบสอบถาม แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scales) 5
ระดับตามวิธีการสร้างแบบสอบถามของลิเคิร์ท (Likert’s Scales) ประกอบด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์ จานวน 14 ข้อ ด้าน
การจัดสอบ จานวน 18 ข้อ ด้านการประกาศผลและตรวจสอบผล จานวน 9 ข้อ
4.1
ตอนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
(Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ กลุ่มสาขาวิชา ภูมิลาเนา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว และสังกัดของสถานศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 ตอนที่
2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตชั้นปี1ที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการบริการของการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ 1. ด้านการประชาสัมพันธ์ 2. ด้านการจัดสอบ 3. ด้านการประกาศผลและการตรวจสอบผล มีการ
กาหนดค่าน้าหนักคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมาก
3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อย
1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
4.3 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะรูปแบบปลายเปิด (Open-ended
Questionnaire) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบอย่างอิสระ จานวน 1 ตอน
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
5.1 ขอหนังสือแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตแจก
แบบสอบถามแก่นิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 ที่เข้าศึกษาต่อด้วยระบบ
แอดมิชชั่น
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5.2 นาหนังสือแนะนาตัวพร้อมนาแบบสอบถามไปแจกให้แก่นิสิตและดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืน
ตามเวลาที่กาหนด
6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าสถิติ ดังนี้
1) นาแบบสอบถามมาดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
3) วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ โดย
การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนาเสนอ
4) วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่มีต่อการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในตัวแปรเพศและสังกัดของสถานศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test) ส่วนตัวแปร กลุ่มสาขาวิชา ภูมิลาเนา และรายได้ต่อเดือน
ของครอบครัววิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีที่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ s Method)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าความถี่ (Frequency)
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
1.4 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
2.1 ค่าอานาจจาแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดย การใช้การทดสอบที
(t-test) (Ferguson. 1981: 308)
2.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่า2ง กลุ่ม ใช้สถิติการทดสอบที (t-test) (Ferguson.
1981: 178)
3.2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบเป็นราย
คู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) (Ferguson. 1981: 308)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการทดสอบของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสอบ และด้านการประกาศผลและตรวจสอบผล
โดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
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2. นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
3. นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริการการ
ทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสอบ และด้านการประกาศผลและการตรวจสอบ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีภูมิลาเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
5. นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
6. นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ศึกษาในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ และ
เอกชน มีความเห็นต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่
ละด้านไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตชั้น1ปีทมหาวิ
ี่ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีต่่มอี การบริการ
การทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้าน
การบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการจัดสอบ
ด้านการประกาศผลและการตรวจสอบผล
รวม

นิสิต (n=306)
S.D.
3.60
0.64
3.54
0.60
3.66
0.69
3.59
0.58

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก

การอภิปรายผล
1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการทดสอบ
ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสอบ และด้านการประกาศผลและการตรวจสอบผล
โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดสอบ
และด้านการประกาศผลและการตรวจสอบผล มีความเหมาะสมในระดับมากเช่นกัน ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลเป็นราย
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เห็นความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
ว่าเป็นภารกิจสาคัญอย่างหนึ่งต่อการบริการการทดสอบ ทางหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมอย่างชัดเจน โดยมีการกาหนดแนว
ทางการดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลาสอบ จานวนชั่วโมงที่ใช้ในการทดสอบ สถานที่สอบและวิธีการทาข้อสอบ
ให้ผู้เข้าสอบทราบล่วงหน้าเป็นระยะ จึงทาให้ผู้เข้าสอบได้ทราบข้อมูลและมีเวลาในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการทดสอบ จึง
เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้นิสิตเห็นว่าการบริการการทดสอบด้านการประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรพล รักเจียม (2557: 131) ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบว่า นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีความพึงพอใจใน
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การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก2) ด้านการจัดสอบ มีการกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับสมัครมีการกาหนดระยะเวลาในรับสมัครที่มีความ
เหมาะสม ซึ่งการเปิดรับสมัครจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ผู้สมัครสอบได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและ
ศึกษารายละเอียดการสมัคร ส่วนการจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครสอบผู้สมัครสอบสามารถชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารและ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ่งมีการให้บริการหลายจุดและครอบคุลมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบ
นอกจากนี้ก่อนการสอบและในวันสอบได้มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลการสอบ เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสอบ และข้อ
ปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบอย่างชัดเจน ดังที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 3) ด้านการประกาศผลและการตรวจสอบ
ผล หน่วยงานได้ดาเนินการโดยคานึงถึงระบบความปลอดภัยและจากัดสิทธิเฉพาะบุคคลในการดูผลคะแนน ในการเข้าถึง
ข้อมูลการประกาศผลและการตรวจสอบผลจะต้องมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (2540: 9) ได้กาหนดไว้ในมาตรา 23 ที่กาหนดให้มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย
ให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม และมาตรา 24 ที่กาหนดให้หน่วยงานรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้านจาแนกตัวแปร เพศ กลุ่มสาขาวิชา ภูมิลาเนา
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว และสังกัดของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริการการ
ทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตชายและนิสิตหญิงต่างอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน โดยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่คานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ดังที่ เกรย์ และ พรั้มปิ้ง (ธัญลักษณ์ สวัสดีไชย. 2554: 15; อ้างอิงจาก Gray &
Pumping, 1999) กล่าวว่า ความแตกต่างทางระหว่างเพศชายและเพศหญิง ในเรื่องพฤติกรรม ความชอบ ทัศนคติ ลักษณะ
บุคลิกภาพ รวมทั้งความสามารถซึ่งบุคคลจะเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางสังคม สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งอาจผันแปรตามวงจรชีวิตของแต่ละคน ดังนั้นลักษณะหรือ
ธรรมชาติของเพศภาวะจึงผันแปรตามสภาพท้องที่ วัยหรือขั้นตอนของแต่ละบุคคล หรือสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของอภิญญา เผือกทอง (2550 : 61) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของนิศารัตน์
กันทะเครือ (2550: 58) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการให้บริการธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการของธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ไม่แตกต่างกัน
2.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความคิดเห็ต่นอการบริการการ
ทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างกับนิสิตกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการจัดสอบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิต
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์มีความคิดเห็นแตกต่างกับนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและนิสิตกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการประกาศผลและการตรวจสอบผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
708

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

มหาชน) นิสิตกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีกระบวนการดาเนินการที่แตกต่างกันตั้งแต่ด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ต้องติดตามข้อมูลการประชาสัมพันธ์มากกว่าเนื่องจากรายวิชาที่ใช้ในการสอบมีความหลากหลายในการเข้า
ศึกษาต่อในแต่ละคณะ รวมทั้งการกาหนดผลคะแนนที่ใช้มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งแตกต่างจากนิสิตในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีการกาหนดรายวิชาที่ใช้ในการสอบและผลคะแนนอย่างชัดเจน ทาให้สามารถวางแผนและเตรียมความ
พร้อมการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ สาหรับด้านการจัดสอบการเลือก
รายวิชาสอบจะส่งผลต่อสนามสอบที่ต้องไปสอบ เนื่องจากในแต่ละสนามสอบไม่ได้มีการจัดสอบในทุกรายวิชาทาให้นิสิตกลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ต้องเข้ารับบริการการทดสอบในสนามสอบที่มีความหลากหลายกว่ากลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาหรับด้านการประกาศผลและการตรวจสอบผลนั้นนิสิตในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื่องจากในแต่ละคณะมีการกาหนดรายวิชาที่ใช้ในการสอบและผลคะแนนที่แตกต่างกันไป ทาให้นิสิตต้องวางแผนและ
ต้องการผลคะแนนไปประกอบการสมัครมากกว่ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีการกาหนดอย่างชัดเจน ดังที่ งานวิจัยของวัฒนา อุทธา ( 2550: 58) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
สภาพการให้บริการของงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่านักศึกษาที่มีคณะต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพ
การให้บริการของงานการเงินในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของเสริมศรี
สามารถกิจ (2551: 55) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีต่อระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า นิสิตที่ศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อระบบบริการ
การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีภูมิลาเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบ
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
บริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกระบวนการดาเนินการที่มีมาตรฐานไม่ว่า
นิสิตจะอยู่ในพื้นที่ใดก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกัน สาหรับด้านการจัดสอบ ซึ่งมีกระบวนการ
ตั้งแต่การลงทะเบียน การ
สมัครสอบ การเลือกสนามสอบ และการประกาศผลขั้นตอนต่างๆ นิสิตทุกคนต้องทาตามกฎเกณฑ์เดียวกันตามที่กาหนดไว้ ไม่
ว่านิสิตอยู่ภูมิภาคใดก็จะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงสถานที่ให้บริการสอบที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศจึงทาให้ไม่
เกิดความแตกต่างในส่วนของพื้นที่การดาเนินการ สอดคล้องกับงานวิจัยของกลุนันท์ แซ่ลิ้ม (2554: 54) ศึกษาความคิดเห็น
ของนิสิตที่มีต่อการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง พบว่า นิสิตที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีความคิดเห็นต่อการดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ สรรชัย ชูชีพ (2553: 91) ความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2553 ในรายด้านและภาพรวม เมื่อจาแนกตามภูมิลาเนาของนักศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของ
นักศึกษาเมื่อจาแนกตามภูมิลาเนาของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.4 นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากการเข้ศา ึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกที่มีมาตรฐานเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียโดย
มกัน
นิสิตต้องติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ กาหนดการสอบและการประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ที่หน่วยงาน
ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง นอกจากนี้การให้บริการด้านการจัดสอบได้มีการอานวยความสะดวกในส่วนของสนามสอบที่นิสิตสามารถเลือกสอบได้ในพื้นที่
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ของตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสนามสอบ สาหรับด้านการประกาศผลสอบและตรวจสอบผล ทางหน่วยงาน
ประกาศผลสอบผ่านทางเว็ปไซต์ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และการนาผลคะแนนไปใช้ของแต่ละหน่วยงานสามารถเรียกใช้ผล
คะแนนผ่านระบบระหว่างหน่วยงาน โดยที่นิสิตไม่ต้องนาใบรายงานผลคะแนนไปยื่นประกอบการสมัครเข้าศึกสอดคล้
ษาต่อ องกับ
งานวิจัยของ ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค (2554
: 52) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่บุาคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีระดับรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
ของสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่แตกต่างกัน
2.5 นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ศึกษาในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐและเอกชน
มีความเห็นต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในส่วนของกระบวนการ
การจัดการศึกษาทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนได้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 ซึ่งมีหลักการที่สาคัญคือ เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน
ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
และทุก
กลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ์
้
(กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 6) การให้บริการการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดให้นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ดาเนินการด้วยตนเอง
ตั้งแต่การติดตามข้อมูลการประชาสัมพันธ์การสอบ การดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการสอบตั้งแต่การรับสมัคร การเลือกสนาม
สอบ จนกระทั่งการติดตามการประกาศผลสอบ โดยไม่ผ่านการดาเนินงานของสถานศึกษา ดังนั้นความแตกต่างของสถานศึกษาจึงไม่ส่งผล
ต่อความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการการทดสอบ
สอดคล้องกับรายงานการวิจัยและประเมินผลของ
อัจฉรา วัฒนาณรงค์; และอมรรัตน์
ภิญโญอนันตพงษ์ (2550: 148-149) ศึกษาเรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ด้านการดาเนินการจัดสอบของ
สถาบัน/มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนประเมินโดยรวมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่มีประเด็นที่นิสิตให้คะแนนน้อยกว่าข้ออื่นการ
คือ
ติดต่อผ่านทางสายด่วน call
( center) ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนิสิตมีข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มีผ่านทางอินเตอร์เน็ตอาจมีข้อจากัดสาหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลทาให้เข้าถึงข้อมูลได้ไม่ดี
ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2. ด้านการจัดสอบจากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่มีประเด็นที่นิสิตให้คะแนนน้อยกว่าข้ออื่นเนืคื้ออหาที่
ใช้ในการสอบที่นิสิตเห็นว่าไม่ตรงตามเนื้อหาที่เรียนอย่างไรก็ตามนิสิตมีข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดในเรื่องของการจัด
สอบ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบบางช่วงเป็นการจัดสอบระหว่างภาคเรียน ทาให้เนื้อหาที่ใช้ในการสอบยังเรียนไม่ครบ
3. ด้านการประกาศผลสอบและการตรวจสอบจากผลการศึกษา
พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการบริการการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เพื่อเป็นการให้บริการมีประสิทธิภาพ
อาจปรับปรุงขั้นตอนในการขอใบคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ให้มีความสะดวกมากกว่าปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1
. ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการบริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จากกลุ่มตัวอย่างอื่น
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2.

ศึกษาความเป็นไปได้ของการบริการการทดสอบด้วยระบบ
E-Testing
3. ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรภายในสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีต่อการบริการการ

ทดสอบ
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Causal Relationship Factors Affecting Critical Thinking Ability
of Matthayomsuksa 3 students
เจนจิรา เชยครบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบสองขั้นตอน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จานวน 510 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบวัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านเหตุผล
แบบสอบถามความเชื่ออานาจภายในตน แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
แบบสอบถามบรรยากาศในชั้นเรียน ซึ่งแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81, .89, .78, .88, .84, .88 และ .87 ตามลาดับใน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการศึกษาพบว่า
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 6 ตัว ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน ความสามารถด้านเหตุผล ความเชื่ออานาจภายในตน
เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และบรรยากาศในชั้นเรียน ทุกค่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .263 - .482
2. โมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า 2 = 1.64, df = 3,
p = .65, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = .99, SRMR = .01 และ RMSEA = .00
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากที่สุดคือ ความสามารถในการอ่าน
รองลงมา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความสามารถด้านเหตุผล ด้วยขนาดน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.40 0.15 และ 0.10
ตามลาดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากที่สุด คือ บรรยากาศในชั้นเรียน
รองลงมาได้แก่ เจตคติต่อการเรียน และความสามารถในการอ่าน ด้วยขนาดน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.31 0.07 และ 0.04
ตามลาดับ โดยปัจจัยเชิงสาเหตุทั้งหมดสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร้อยละ 35
คาสาคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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Abstract
The main purpose of this research were 1) to study level of factors affecting the critical thinking
ability of Matthayomsuksa 3 2) to study relationship of causal factors affecting the critical thinking ability
of Matthayomsuksa 3 and 3) to test the validity of lineal structure relationship model of causal factors
effecting with empirical data. 510 Matthayomsuksa 3 students in the Secondary Educational Service Area
Office 31 selected by two-stage sampling. The instruments used in the study were the tests of critical
thinking ability, reading ability, reasoning ability, internal locus of control, attitude toward learning,
achievement motivation and classroom environment. The data were analyzed by using path analysis with
the use of packet software.
The results of study revealed that
1. 6 causal factors consisting of reading ability, reasoning ability, internal locus of control, attitude
toward learning, achievement motivation and classroom environment had positive relationship with the
critical thinking ability with a statistical significance of .01. Their correlation coefficients were between .263
-.482
2. Relationship of causal factors model affecting critical thinking ability of
Mathayomsuksa 3 fitted with the empirical data by considering 2 = 1.64 , df = 3, p = .65,
CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = .99, SRMR = .01, RMSEA = .00
3. The factors with the most direct influence on critical thinking ability was reading ability while
the factor with less direct influence were achievement motivation and reason ability with the beta
weights of .40, .15 and .10 respectively. The factors with indirect influence on critical thinking ability was
classroom environment while the factor with less direct influence were attitude toward learning and
reading ability with the beta weights of .31, .07 and .04 respectively. All causal factors could together
explain the variation of critical thinking ability of Matthayomsuksa 3 students at 35 percent.
Keywords : Factors Effecting, Critical Thinking Ability
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ได้กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ที่ยึดหลักว่าผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 8) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรฐานด้าน
ผู้เรียนมาตรฐานที่ 4 ที่ระบุว่า ผู้เรียนควรมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (สานักทดสอบทางการศึกษา. 2554 : 6)
ทักษะการคิดเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับทุกคนในการดารงชีวิต โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จัดว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของการคิดในระดับสูงที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล (บรรจง อมรชีวิน. 2556 : 6) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะ คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่
จาเป็นในการดาเนินชีวิต (ลักขณา สริวัฒน์. 2549 : 102) กระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เริ่มจาก การนิยามปัญหา การเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาคาตอบของปัญหา การระบุข้อตกลงเบื้องต้น การ
กาหนดและเลือกสมมติฐาน และการสรุปอย่างสมเหตุสมผล (Dressel and Mayhew. 1957: 179–181)
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องคานึงถึงปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และพบว่า ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่
ความสามารถในการอ่าน ความสามารถด้านเหตุผล ความเชื่ออานาจภายในตน เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
บรรยากาศในชั้นเรียน ผลที่ได้จากการศึกษาทาให้ทราบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และใช้เป็นแนวทางสาหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนใช้เป็นข้อมูลนาไปพัฒนา และส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีอย่างมีวิจารณญาณต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามสมมติฐาน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 50 โรงเรียน จานวน 11,832 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 510 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบสองขั้นตอน
(Two-stage Sampling) มีขนาดโรงเรียนเป็นชั้นและโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม และสุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม ใช้เกณฑ์ของการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามการวิเคราะห์ในโมเดลลิสเรล คือขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 20
เท่าของพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า (Schumacker, R. E. and Lomax, R. G. 1996) สาหรับงานวิจัย นี้มีตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาทั้งหมด 24 ตัวแปร ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จึงควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 480 คนขึ้นไป และเนื่องจาก
การสุ่มเป็นรายห้องทาให้ได้จานวนประชากร 510 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมด 7 ฉบับ ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล แบบสอบถามความเชื่ออานาจภายในตน
แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแบบสอบถามบรรยากาศในชั้นเรียน ซึ่งแบบทดสอบ
และแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81, .89, .78, .88, .84, .88 และ .87 ตามลาดับ
717

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบทดสอบและแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จานวน 510 ชุด พร้อมหนังสือของมหาวิทยาลัย และหนังสือขอความร่วมมือจากผู้วิจัยเอง เพื่อขอความอนุเคราะห์จาก
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดส่ง และขอรับคืนทางไปรษณีย์ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ระดับปัจจัยเชิงสาเหตุกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
การหาค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณการค่าเฉลี่ย (S.E) หาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียรสัน (Pearson Product –Moment Correlation Coefficient) และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
2. ปัจจัยเชิงสาเหตุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากที่สุดได้แก่ ความสามารถในการอ่าน
รองลงมาได้แก่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความสามารถด้านเหตุผล ความเชื่ออานาจภายในตน และบรรยากาศ
ในชั้นเรียน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .482, .346, .319, .308, .269 และ .263 ตามลาดับ
3. การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานการวิจัยในครั้งแรก พบว่า
รูปแบบยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงดาเนินการปรับแก้รูปแบบ ซึ่งในการปรับโมเดลทุกครั้ง
สิ่งสาคัญคือผู้วิจัยได้คานึงถึงหลักความเป็นจริงตามทฤษฎีและความสมเหตุสมผลทุกครั้ง จนได้โมเดลที่มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากผลการทดสอบ ได้แก่ 2 = 1.64, df = 3, p = .65, CFI = 1.00, GFI = 1.00,
AGFI = .99, SRMR = .01 และ RMSEA = .00 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2 ) ของความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเท่ากับ 0.35 แสดงว่าปัจจัยเชิงสาเหตุในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ร้อยละ 35
4. ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากที่สุด คือ ความสามารถในการอ่าน ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.44 รองลงมา
ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความสามารถด้านเหตุผล
ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.42, 0.18, 0.16 และ 0.10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากที่สุด คือ ความสามารถในการอ่าน ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.40 รองลงมา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
ความสามารถด้านเหตุผล ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.15 และ 0.10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากที่สุด คือ บรรยากาศในชั้นเรียน ด้วยขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.31
รองลงมาได้แก่ เจตคติต่อการเรียน และความสามารถในการอ่าน ด้วยขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.07 และ 0.04
ซึ่งสามารถแสดงค่าอิทธิพลได้ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 รูปแบบเส้นทางโมเดลการวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แสดงทิศทางและค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานตามข้อมูลเชิงประจักษ์
อภิปรายผล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และทุกปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และโมเดลที่สร้าง
ขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร้อยละ
35 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า
1. ความสามารถในการอ่านมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยผ่านความสามารถด้านเหตุผล นั่นคือ นักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่านสูง จะมีความสามารถด้านเหตุผลสูงด้วย ซึ่งส่งผลทาให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกทอง มหาวงศนันท์ (2550 : 102) พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถในการ
อ่านมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ Goodman
(1971 : 25-27) ยังกล่าวไว้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนเพราะผู้อ่านต้องสร้างความหมายที่สลับซับซ้อนเพราะ
ผู้อ่านต้องสร้างความหมายขึ้นจากตัวอักษรทาให้ใช้กระบวนการคิดอยู่ตลอดเวลา ผู้อ่านต้องอาศัยการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏ
ในข้อความ เพื่อช่วยในการเลือกความหมายที่เหมาะสมมากที่สุดจากข้อความเหล่านั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการเรียนรู้ทางภาษา ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบบทเรียน นักเรียนต้องคิดและหาเหตุผลอย่างมี
หลักเกณฑ์ ในการแก้ปัญหาการอ่านเพื่อหาความหมายและทาความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านด้วยตนเอง
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นั่นคือ
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ย่อมส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเมื่อนักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ย่อมปรารถนาจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ตามคากล่าวของ McClelland (1953) ที่กล่าวถึงลักษณะของผู้มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้ว่า เป็นผู้ทรี่ ับรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจของตนเองในการกระทาสิ่งต่างๆ และสามารถคาดการล่วงหน้า
จากผลที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจกระทานั้นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผู้ที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุกัญญา มณีนิล (2552 : 173) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความสามารถด้านเหตุผลมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากความสามารถ
ด้านเหตุผลเป็นสมรรถภาพของสมอง จะต้องมีการวิเคราะห์หาเหตุผล ความเชื่อมโยงของเหตุผลอย่างรอบคอบ สะท้อนให้เห็น
ว่า นักเรียนที่มีความสามารถด้านเหตุผลสูงจะเป็นคนที่มีการคิดวิเคราะห์หาเหตุและผล และต้องอาศัยความคิดเชิงเหตุผลนั้น
มาพิจารณาไตร่ตรองก่อนจะลงสรุปสิ่งใด ดังนั้นคนที่มีความสามารถด้านเหตุผลสูงก็จะมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับคากล่าวของ Russel (1956: 28) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีความคิดเชิงเหตุผลจะสามารถ
วินิจฉัยสิ่งต่างๆ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ลักษณะของการคิดหาเหตุผลนี้มีความคล้ายคลึงกับลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ศศิธร ลีบ่อน้อย (2547 : 74) ที่พบว่า ความสามารถด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นั่นคือ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมส่งผลให้
นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง และพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนให้สูงด้วย
เช่นกัน เป็นไปตามแนวคิดของ Rogers (1962 : 21 – 23) ที่กล่าวว่า การจัดประสบการณ์และการรับรู้พฤติกรรมการสอนของ
ครู รวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนที่ครูจัดทาขึ้นให้นักเรียน จะมีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กอย่าง
ตรงไปตรงมา คิดเช่นไร รู้สึกอย่างไรก็แสดงออกเช่นนั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุกัญญา มณีนิล (2552 : 173)
พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไปยังความสารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการศึกษาของ สุดารักษ์ นรินทร์รัมย์ (2554 : 138) พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านเจตคติต่อการเรียนไปยังความสารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เช่นกัน
5. เจตคติต่อการเรียน มีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านความสามารถในการอ่านและความสามารถด้านเหตุผล นั่นคือ นักเรียนที่มีเจตคติต่อการเรียนที่ดีส่งผลให้
มีความสามารถในการอ่านและความสามารถด้านเหตุผลของนักเรียนสูง และช่วยพัฒนาความความสามารถในการคิด
วิจารณญาณของนักเรียนให้สูงด้วยเช่นกัน ดังที่ สุรางค์ โค้วตระกูล (2545 : 366) กล่าวว่า
เจตคติเป็นแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคน วัตถุสิ่งของหรือความคิด
เจตคติอาจจะเป็นบวกหรือลบ ถ้าบุคคลมีเจตคติทางบวกต่อสิ่งใดก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งนั้น แต่ถ้ามีเจตคติในทางลบ
จะหลีกเลี่ยง ทัศนคติในทางที่ดีต่อการเรียน นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะที่พึงพอใจ สนใจมาเรียนอย่างสม่าเสมอ ยอมรับ
ความสามารถและวิธีการสอนของครู เห็นคุณค่าของการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกทอง มหาวงศนันท์ (2550 :
97) พบว่า เจตคติต่อการเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความสามารถในการอ่านและความสามารถด้านเหตุผลไปยัง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ความเชื่ออานาจภายในตน จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรความเชื่ออานาจภายในตน ไม่มีอิทธิพลเชิง
สาเหตุต่อตัวแปรใดๆ ในโมเดลนี้ และไม่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรใดๆ อาจกล่าวได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความเชื่ออานาจภายในตนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากวัยของนักเรียนอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ ทาให้ความเชื่ออานาจภายในตนของนักเรียนไม่
เที่ยง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Burlin (Lefcourt. 1984 : 10) พบว่า เมื่อสอบถามความคาดหวังเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต
ของเด็กหญิง อายุระหว่าง 14-16 ปี ผลปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในด้านความเชื่ออานาจ
ภายในตน-ภายนอกตน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความสามารถด้านการอ่านเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากที่สุด ดังนั้น หากต้องการพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และตัวของนักเรียนเอง ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในด้านความสามารถในการอ่านให้มากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน รวมถึงเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ครูผู้สอนทางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาเทคนิควิธีการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียน เมื่อ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนสูงขึ้นนั่นหมายถึงความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนจะสูงขึ้นด้วย
เช่นกัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
2.1 จากการวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน ความสามารถด้านเหตุผล
ความเชื่ออานาจภายในตน เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และบรรยากาศในชั้นเรียน สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร้อยละ 35 ที่เหลือเป็นปัจจัยอื่นที่ไม่ได้นามา
ศึกษาในโมเดลการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการศึกษาปัจจัยอื่นโดยอาศัยทฤษฎีและผลการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางในการกาหนดปัจจัยในโมเดลการวิจัย เช่น การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
การรับรู้พฤติกรรมการสอนของครู คุณภาพการสอนของครู การตระหนักรู้ตนเอง และความตั้งใจเรียน เป็นต้น
2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรความเชื่ออานาจภายในตน ไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตัวแปรใดๆ
เลย และไม่มีตัวแปรใดๆมีอิทธิพลต่อความเชื่ออานาจภายในตน จึงควรทาการศึกษาด้วยการเปลี่ยนระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อ
ตรวจสอบความแตกต่างของปัจจัยความเชื่ออานาจภายในตน หรือการกระจายกลุ่มประชากรให้มีความหลายหลาย อาจ
ทาการศึกษาเปรียบเทียบความเชื่ออานาจภายในตนจากนักเรียนต่างสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อผลการศึกษาที่แตกต่างของ
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การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค้าควบกล้า แบบร่วมมือจัดการความรู้
ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5
A Development of Reading and Writing Skills on Thai Words of Clusters By
Through Cooperative Knowledge Management for Phatomsuhsa 5 Students
ดาริกา ใสพิมพ์
โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์
Darika_pop@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนค้าควบกล้้าและศึกษาความพึงพอใจต่อ
การพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นค้ า ควบกล้้ า แบบร่ ว มมื อ จั ด การความรู้ ส้ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรีย นบ้านน้้าหมัน จ้านวน 20 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดความ
พึงพอใจของการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนค้าควบกล้้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05และ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด
ค้าส้าคัญ : แบบร่วมมือจัดการความรู้
Abstract
The study aimed to compare reading proficiency on Thai Words of Clusters for Phatom 5 Students
and satisfied towards the package was also examined. The sample of 20 was obtained by purposive
sampling of Namman School. The research instruments were reading and writing on Thai Words of
Clusters By Through Cooperative Knowledge Management drills, test and the statistic test. The data were
analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The results showed that the students ‘score after using the drills higher than before at the level of
0.05 Students’ satisfaction towards the package was at the highest level.
Keywords : Cooperative Knowledge Management
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บทน้า
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักเพื่อการสร้าง
พื้นฐานการคิด การเรียนรู้และการแก้ปัญหา การเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสารให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่าง
พินิจพิเคราะห์ สามารถเลือกใช้ค้าเพื่อเรียบเรียงความคิดความรู้ความเข้าใจและใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตรงตาม
ความหมายและมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้เกิดทักษะอย่างถูกต้อง ต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช้านาญในการใช้ภาษา
ดังนั้น ภาษไทยจึงมีความส้าคัญและจ้าเป็นต่อนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนได้ดีมักจะประสบความส้าเร็จใน
การเรียนรู้วิชาอื่นๆด้วย ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักกันดีอยู่ว่า การใช้ภาษาไทยมักมีปัญหาอยู่เสมอด้วยสาเหตุหลายประการ
เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความระมัดระวังและการใช้ภาษาในการสื่อสารทุกกิจกรรมของสังคม จึงเป็นเรื่องที่นักเรียน
ด้องฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นต่อการศึกษาตลอดจนการประกอบอาชีพและการด้าเนิน
ชีวิตต่อไป (กรมวิชาการ. 2551 : 5)
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ, 2551:2-3) ได้ประเมินสภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย ในโรงเรียนประถมศึกษาแล้วพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่้า สมรรถภาพที่มีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน ปัญหา คือการออกเสียงพยัญชนะ สระ ค้าควบ
กล้้าไม่ชัดเจน การใช้หลักภาษาไทยไม่ถูกต้องและจากประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยในเรื่องการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า
พบว่า ปัญหาหนึ่งที่ท้าให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ประสบความส้าเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากครูใช้การสอนที่เน้นการอธิบายหน้า
ชั้นเรียน ไม่มีการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนน้อยและนักเรียนยัง
ขาดการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปทุม หนูมา (2541 : 22) ว่าปัญหาการออกเสียงควบกล้้านั้น
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับนักเรียนและผู้ใหญ่ ซึ่งการออกเสียงค้าควบกล้้าไม่ชัดเจนจะส่งผลให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ก่อให้เกิดความสับสนทางภาษาและสื่อความหมายไม่ตรงกัน ซึ่ง กรรณิการ์ พวงเกษม (2533 : 38) ที่พบว่าปัญหาการอ่าน
ออกเสียงของนักเรียนที่มีความผิดพลาดในการออกเสียงค้าควบกล้้านั้นเกิดจากการอ่านค้าควบกล้้าไม่ถูกต้องตามหลักการออก
เสียงค้าควบกล้้าทางภาษาไทย จึงเป็นผลท้าให้นักเรียนเสียบุคลิกภาพไปด้วย จึงส่งผลท้าให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (NT) ทางด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
น้้าหมัน อยู่ในระดับ 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 42.22 และนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 4 ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยคิ ดเป็น
ร้อยละ 7.09 จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีเท่าที่ควร
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยศึกษาแนวคิดดังหัวข้อต่อไปนี้ ทฤษฎี
สาระส้าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระส้าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ การ
อ่านและเขียนค้าที่ใช้ ร ล ว ควบกล้้าและการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
จากความเป็นมาและความส้าคัญปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จึงตระหนักถึงความส้าคัญและหาวิธีส่งเสริมความสามารถในการเรียนภาษาไทยของนักเรียน และเป็น
แรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยลักษณะส้าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจัดการความรูเ้ ป็นการเรียนที่แบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ เล็กๆประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน ( เก่ง ปานกลาง อ่อน) ที่ได้ท้างานร่วมกันเพื่อความส้าเร็จร่วมกันในกลุ่ม โดยมีการ
แลกเปลีย่ นความรู้ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อความส้าเร็จของกลุ่ม โดยสรุปขั้นตอนหลักของการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจัดการความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า ร ล ว ได้ดี
ยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้ทเี่ กี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษไทยอันจะส่งผลต่อนักเรียนให้มี
ทักษะและความสามารถทางวิชาภาษาไทยสูงขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนค้าควบกล้้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการ
ความรู้ ส้าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ระเบียบวิธวี ิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ้านวน 40 ข้อ
ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้
2. ด้าเนินการทดลองการจัดการเรียนการรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ ส้าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 14 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน จ้านวน 40 ข้อ เรื่อง การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการ
ความรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ้านวน 10 ข้อ เพื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความความพึง
พอใจของนักเรียน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนกับก่อนเรียนคือ T – test (Dependent –
Samples Test)
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบวัดความความพึงพอใจของนักเรียน แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
แบบการวิจัย
การวิจัยเชิงทดลอง (Pre Experimental Research) รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังตารางแบบ
การวิจัยดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะและองอาจ นัยพัฒน์. 2551 : 34)
ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจยั แบบ One Group Pretest – Posttest Design
Pretest
E1

Treatment
X

Posttest
E2

ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัยที่ใช้กลุม่ ตัวอย่างกลุ่มเดียวที่เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง
E1 คือ การทดสอบก่อนเรียน
E2 คือ การทดสอบหลังเรียน
X คือ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้
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ตารางที่ 2 การออกแบบการรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ค้าถามการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
การอ่านและเขียน
ค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการ
ความรู้ เป็นอย่างไร
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อจัดการเรียนรู้การอ่านและ
เขียนค้าควบแบบร่วมมือจัดการ
ความรู้ อยู่ในระดับใด

ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างเรียนและหลังการ
จัดการเรียนรู้การอ่านและ
เขียนค้าควบกล้า้ แบบ
ร่วมมือจัดการความรู้
ความพึงพอใจ

แหล่งข้อมูล
นักเรียน

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ทดสอบ,
สังเกตพฤติกรรมใน
การเรียนของนักเรียน,
ตรวจใบงาน

นักเรียน

แบบส้ารวจความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้้าหมัน จ้านวน 14 แผน เวลา 14 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า
แบบร่วมมือจัดการความรู้ ส้าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการ
ความรู้ ส้าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนค้าควบกล้้าและเพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง ดังนี้
1. ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนค้าควบกล้้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้วไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 20 คน น้าผลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนค้าควบกล้้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้
กลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

N
20
20

คะแนนเต็ม
40
40

x

22.35
34.80
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S.D
5.17
3.53

t

Sig.

-7.185
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จากตารางที่ 3 พบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 22.35 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 34.80 นั่นคือ เมื่อน้าไปเทียบกับค่า t พบว่า ทักษะ
การอ่านและเขียนค้าควบกล้้าของนักเรียนแตกต่างกันอย่ างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการเรียนโดยการพัฒนา
ทักษะการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่งผลให้นักเรียนมี
พัฒนาการทักษะการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้อที่ 1
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการ
ความรู้ ส้าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการ
ความรู้ ส้าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อที่

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

1.

รูปเล่มและการจัดหน้าเหมาะสม

4.67

S.D
0.48

2.

เนื้อเรื่องอ่านเข้าใจง่าย

4.73

0.45

มากที่สุด

3.

ภาษาที่ใช้ง่ายต่อการอ่าน

4.67

0.55

มากที่สุด

4.

ตัวอักษรใหญ่ชัดเจน

4.67

0.48

มากที่สุด

5.

4.67

0.48

มากที่สุด

6.

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรูส้ นุกสนานและได้
ความรู้
ภาพประกอบน่าสนใจ

4.67

0.48

มากที่สุด

7.

ให้ความเพลิดเพลินกับการอ่าน

4.67

0.48

มากที่สุด

8.

นักเรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้

4.70

0.53

มากที่สุด

9.

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

4.70

0.47

มากที่สุด

4.67

0.48

มากที่สุด

4.68

0.48

มากที่สุด

x

10. สามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ
ระดับความคิดเห็นของนักเรียนโดยรวม

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบ
ร่วมมือจัดการความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้อที่ 2
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการ
ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้พบประเด็นที่
สมควรน้ามาอภิปรายดังนี้
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1. ผลพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนค้าควบกล้้า ของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 22.35 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 34.80 และผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกันระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที่ (t-test) เท่ากับ -7.185 แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก แผนการจัดการเรียนรู้มีการเรียงล้าดับเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยากและมีการเสริมแรงและให้ก้าลังใจ ซึ่งสอดคล้องกับ ปริยทิพย์ บุญคง (2546 : 7) ให้ความหมายของค้าว่า ผลสัมฤทธิ์
หมายถึง ขนาดของความส้าเร็จที่ได้จากการท้างานที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ซึ่ง ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
(2538 : 146) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียน
หลังจากที่ได้เรียนไปแล้วซึ่งมักจะเป็นข้อค้าถาม ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัชฎา วาดโคกสูง (2546 : 73)
ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ร ล ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
แบบฝึกผลปรากฏ ว่าแผนการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ร ล ว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.52/91.37 และ กรรณนิ
การ์ ภิมาลย์ (2547 : 56) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านค้าควบกล้้า โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกับเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยทั้งสองท่านสร้า งขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
80/80 ที่ตั้งไว้และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลอเรย์ (Lowrey. 1977 : 817 - A) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ผลในการใช้
แบบฝึกหัดทักษะกับนักเรียนในระดับ 1 ถึงระดับ 3 จ้านวน 87 คน ผลปรากฏว่าแบบฝึกหัดเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนในการ
เรี ยนรู้ นัก เรี ยนที่ไ ด้รั บการฝึก โดยใช้ แบบฝึ กหั ดทั กษะมี คะแนนการทดสอบหลั งท้ าแบบฝึก หัด มากกว่า คะแนนก่ อนท้ า
แบบฝึกหัด และแบบฝึกหัดช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่าง
กัน การน้าแบบฝึกหัดมาใช้จึงเป็นการช่วยให้นักเรียนประสบผลส้าเร็จในการเรียน
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนค้าควบกล้้า แบบร่วมมือจัดการความรู้ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48
ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา สังสอาด ( 2540 : 5 ) ที่พบว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ
ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท้าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ
และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการและ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้
เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท้างานนั้น มี 3 ประการ คือปัจจัยด้านบุคคล (personal factors)
ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) และปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management)
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลมาพิจารณาแล้วว่าเห็นควรมีข้อเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
และผู้สนใจเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ครูผู้สอนต้องศึกษาถึงหลักการ แนวคิด และรูปแบบการเรียนให้เข้าใจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะบทบาทของ
ครูผู้สอน บทบาทของผู้เรียน เทคนิคต่างๆของการเรียนแบบร่วมมือจัดการความรู้ ซึ่งจะช่ว ยให้การจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือจัดการความรู้มีประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมถึงการมีทักษะกระบวนการ
ท้างานกลุ่มที่ดีอีกด้วย
2. สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาสมกับการจัดการเรียนรู้ ควรมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ทั้งครู ผู้สอน
และนักเรียน
3. ในปี 2559 ประเทศไทยก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนท้าให้นักเรียนมีความมั่นใจในการอ่านและเขียนค้าควบกล้้าได้
ถูกต้องชัดเจนดีและยังแนะน้าให้ไปใช้สอนกับโรงเรียนชาวเขาได้
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัย
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1. ควรมีการศึกษาค้นคว้าโดยการใช้แบบร่วมมือจัดการความรู้ในรายวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็น
ต้น เพื่อเปรียบเทียบผลจากการวิจัยว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่
2. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างการสอนปกติกับเทคนิคการสอนอื่นๆ เช่น เทคนิคการสอนแบบรวมมือกับแบบ
โครงงาน แบบสืบสวนสอบสวน การใช้ผังความคิด เป็นต้ น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมาก
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
The Competencies of School Administrators Affecting the Performance
Achievement Motive of Teachers under the Office of Chachoengsao Primary
Educational Service-Area 1
สุจิตรา พันธศรี
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
E-mail: Sujitra.mook13@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัย นี้มีวัต ถุประสงค์เพื่ อศึกษา ระดับ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ระดั บแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของครู ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู และสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จานวน 322 คน โดยการเปิดตารางเครจซี่และ
มอร์แกนและสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ แบบสอบถามด้าน
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น .97 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู มีค่าความเชื่อมั่น
.91 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่าระดับ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ระดับ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .59 และสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู พบว่า สมรรถนะผู้บริหารด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการมีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาตนเองสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 46.60
คาสาคัญ: สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา, แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์,
ABSTRACT
The purposes of this research were to study: 1) the level of the competencies of school
administrators 2) the level of the performance achievement motive of teachers 3) the relation between
the competencies of school administratiors and the performance achievement motive of teachers, and 4)
competencies of school administrators affecting the performance achievement motive of teachers. The
sample was comprised of 322 school administrators and teachers under the Office of Chachoengsao
Primary Educational Service-Area 1, obtained by using Krejcie and Morgan Table and cluster sampling. The
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tool used for data collection was a five levels rating scale questionnaire. The reliability of administrator
competency questionnaire was 0.97 and achievement motive questionnaire for teacher operation was
0.91 by using Alpha coefficient of Cronbach. The statistics used for data analysis were frequency, mean,
standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient, and stepwise multiple regression
analysis.
The results of the study were as follows: The level of the competencies of school administrators,
as a whole, was at a high level. The level of the performance achievement motive of teachers, as a
whole, was at a high level. There was positive relationship at a moderate level between the
competencies of school administrators and the performance achievement motive of teachers under the
Office of Chachoengsao Primary Educational Service-Area 1. (correlation coefficient = 0.5) The
competencies of school administrators in the aspects of personnel capability development, visionary
leader, and self development, could 46.60% jointly predict the performance achievement motive of
teachers.
Keyword: competency of school administrator, achievement motive,
บทนา
สถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแกนนาในการจัด
การศึกษา และการบริหารสถานศึกษานั้นจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธา ใน
การส่งเสริม สนับสนุนผลักดัน กระตุ้นและจัดการให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมาย (ปรเมษฐ์
โมลี, ออนไลน์, 2556) สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่นๆที่จาเป็นที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่น ส่งผลให้องค์การบรรลุเ ป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
สมรรถนะมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ผู้ปฏิบัติงานและองค์กร โดยช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสมรรถนะของตัวเองว่าอยู่ใน
ระดับใดและจะต้องพัฒนาเรื่องใด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งกล่าวได้ว่าผู้บริหารหน่วยงานใดที่มีสมรรถนะสูง
สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2547, หน้า 1-5) แต่สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของไทยยังมีโอกาสพัฒนาสอดคล้องกับการศึกษาของ ชาตรี โพธิกุล (2552, หน้า 103-104) ซึ่งศึกษา
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาพบว่า
ผู้บริหารมีสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารวิชาการอยู่ในลาดับน้อยที่สุดและแนะนาให้หาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะโดยให้ผู้บริหารควรกาหนดนโยบายวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนให้ชัดเจนและควรมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรและควรเพิ่มความสามารถในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคลากร
ออกมาใช้เพื่อให้เกิดความสาเร็จของงานมากที่สุด โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทในการบริหารสถานศึกษาให้
ทางานให้บรรลุผลสาเร็จ ถ้าหากผู้บริหารมีสมรรถนะในการทางานสูงก็ย่อมส่งผลให้บุคลากรทางานบรรลุความสาเร็จตาม
เป้าหมายได้
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1985, pp. 223-369) กล่าวว่าการที่บุคคลใดๆจะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบ
ความสาเร็จได้ ตามเป้าหมายนั้นจะต้องมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและให้ความหมาย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (achievement motive) คือแรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะแสดงพฤติกรรมที่จะประสบ
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ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (standard of excellence) ที่ตนเองตั้งไว้ เป็นแรงจูงใจของบุคคลที่กระทาการเพื่อให้
ได้มาซึ่งการทางานให้ดีที่สุดและทาให้สาเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อทาอะไรสาเร็จได้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทางานอื่นสาเร็จต่อไป
สอดคล้องกับนวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ (2558, หน้า 45-67) กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการอย่างแรงกล้าของ
บุคคลที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ลดละความพยายาม รวมทั้งความพยายามที่จะหาหนทางทางานให้เป็นเลิศและดีขึ้น
เสมอ และกล่าวว่าหากองค์การใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จานวนมากย่อมเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์จึงเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้บุคคลประสบความสาเร็จและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพได้
สถานการณ์การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน ยังพบปัญหาครูขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
เนื่องจากครูมีภาระงานมากเกินไป รู้สึกได้รับการบริหารแบบเท่าเทียม มีการโยกย้าย และการลาออกสูง รวมทั้ง อาจขาด
แรงจูงใจในการทางาน การพัฒนาตนเองของครู และขาดความภาคภูมิใจในตนเอง จนทาให้ครูบางคนเกิดความท้อแท้ในการ
ทางาน (รัชนี อมาตยกุล, 2556,หน้า 34)สอดคล้องกับ การศึกษาของสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ได้สารวจความเห็นของครูสอนดีจานวน 210 คนในปี 2556 วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามถึงปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคของการทาหน้าที่ครูให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจากผลการสารวจพบ ปัญหาสาคัญที่เป็นอุปสรรค 6 ข้อ
ได้แก่ 1) ภาระงานหนักที่นอกเหนือจากการสอน 2) จานวนครูไม่เพียงพอ วิชาที่สอนไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา 3) ขาดทักษะ
ด้านไอซีที 4) ครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว 5) ครูรู้สึกว่าสอนหนัก และ 6) ขาดอิสระในการจัดการ
เรียนการสอน จะเห็นว่าปัจจัยที่ทาให้ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทางานของครูไทยมีทั้งปัจจัยที่มาจากครูผู้สอน และปัญหา
เชิงโครงสร้างของระบบซึ่งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการที่ เหมาะสมของผู้บริหาร
สถานศึกษา (สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2556, ออนไลน์)
จากหลั ก การและแนวคิ ด ดั งกล่ า ว จะเห็ น ว่ า การจะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพได้ นั้ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่มีสมรรถนะเพียงพอในการบริหารจัดการครูให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบหลักที่
สาคัญ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารและครู ที่สังกัดในสถานศึกษาโดยผู้บริหารจะต้องมีสมรรถนะในการบริหาร
จัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งสร้างให้ครูเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเหมาะสม
หากครูขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทางานซึ่ งเป็นแรงผลักดัน ทั้งจากตัวครู เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคคล
อื่น ๆ ก็จะทาให้ครูเกิดความเบื่อหน่าย ทางานโดยขาดความตั้งใจ ขาดเป้าหมาย และขาดแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองและ
หน่ ว ยงานที่ ต้ น สั ง กั ด อยู่ ส่ ง ผลให้ ก ารท างานเป็ น ไปอย่ า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและไม่ ส ามาร ถบรรลุ เ ป้ า หมายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
2.เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
3.เพื่อศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับแรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ในการปฏิบั ติงานของครูสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

732

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

4. เพื่ อ ศึก ษาสมรรถนะของผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาที่ ส่ งผลต่ อแรงจูงใจใฝ่สั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บัติ งานของครู สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิธีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1,938 คนใน 4 อาเภอได้แก่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอบาง
ปะกงและ อาเภอบางน้าเปรี้ยว
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 322 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie& Morgan, 1970, p. 608) สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified random sampling)จาแนกตามอาเภอ 4 อาเภอ
คือ อาเภอเมือง อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอบางปะกง และ อาเภอบางน้าเปรี้ยวกาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างรายอาเภอโดยวิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ จากนั้นใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยยึดหลักการตามแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ตอนที่ 1
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จานวน 4 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษาและตาแหน่งหน้าที่ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 ตอนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
1.ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ จาก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 เพื่อขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาเป็น
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจานวน 322 ฉบับ
2.ผู้วิจัยนาหนังสือเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนาหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนที่ได้กาหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป
3.การส่งแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง จานวน 322 ฉบับ
4.การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2
สัปดาห์ ได้รับคืนมา 322 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
5.นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
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ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทาง
สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริหารโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเ คราะห์ ร ะดั บ แรงจู งใจใฝ่สั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติงานของครู สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
5. วิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้
วิธีแบบขั้นตอน (Stepwise)
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.19 และเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 20.81 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 46-55 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.09 รองลงมา อายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.60
อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.74 อายุมากกว่า 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.25 และอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.32 ตามลาดับ วุฒิ
ปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 80.43 รองลงมา คือ วุฒิปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 19.57 ตาแหน่งข้าราชการครูมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 93.17 และผู้อานวยการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.83 ตามลาดับ
2.ผลการศึ ก ษาระดั บ สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การบริการที่ดี การ
ทางานเป็นทีมการมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การวิเคราะห์และสังเคราะห์การพัฒนาตนเอง และการสื่อสาร
และการจูงใจ ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บริหารขาดการปรับปรุงการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ
2) การบริการที่ดี โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความเป็น
กันเองกับผู้มารับบริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการบริการเสมอ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บริหารขาดข้อมูลที่ครบถ้วนในการสร้างระบบการให้บริการ ตามลาดับ
3) การพัฒนาตนเอง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีอยู่เสมอ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บริหารขาดการวิเคราะห์จุดเด่นของตนเองค่อนข้างน้อย ตามลาดับ
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4) การทางานเป็นทีม โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้ บริหารมีความเป็นกันเองกับเพื่อน
ร่วมงานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารไม่สนใจปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตามลาดับ
5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
มีการวิเคราะห์การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาในด้านการบริหารงานต่าง ๆ ได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการทาวิจัยเพื่อพัฒนางานในโรงเรียน
ค่อนข้างน้อย ตามลาดับ
6) การสื่อสารและการจูงใจ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
สามารถโน้มน้าวใจผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสาร
ได้อย่างชัดเจนและข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่าง ๆ น้อย
ตามลาดับ
7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้บริหารสนับสนุนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ผู้บริหารสามารถให้
คาปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรค่อนข้างน้อย
ตามลาดับ
8) การมีวิสัยทัศน์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารใช้วิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บริหารขาดทักษะการบริหารงานที่ทันสมัย ตามลาดับ
3. ผลการศึก ษาแรงจู งใจใฝ่สั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติงานของครู สังกั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่
ยอมรับมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่การพยายามสร้างโอกาสและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความทุ่มเทในการเรียน การมุ่งมั่นทางานในบทบาทของครูเพื่อให้ผลงานสาเร็จและโดดเด่น และการวางแผนการ
สอนและพัฒนาสื่อโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การมุ่งมั่นทางานในบทบาทของครูเพื่อให้ผลงานสาเร็จและโดดเด่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ครูตระหนักถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูมักหลีกเลี่ยงการทางานที่ซับซ้อนและยุ่งยากอยู่เป็นประจา ตามลาดับ
2) การพยายามสร้างโอกาสและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีความอดทนในการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ครูสามารถเลือกปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือครูขาดการทดสอบความสามารถของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ตามลาดับ
3) การพัฒนาผู้เรียนให้มีความทุ่มเทในการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ครูปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนด้วยความตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ครูเอาใจใส่ผลการเรียนของนักเรียนเป็น
รายบุคคล และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูใช้วิธี การสอนแบบเดิ ม ๆ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่ ๆ
ตามลาดับ
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4) การวางแผนการสอนและพัฒนาสื่อโดยใช้ความคิดสร้ างสรรค์ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ครูมี
ความสามารถในการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือครูมักจะขาดการเตรียมการเรียนการ
สอนไว้ล่วงหน้า ตามลาดับ
5) ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ครูแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ครูมีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
และข้ อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยที่สุ ด คื อ ครู เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ดเห็ น ในกิ จ กรรมการเรีย นการสอนค่ อ นข้ า งน้ อ ย
ตามลาดับ
4. ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ตามวัตถุป ระสงค์ข้อ ที่ 3 จากการศึก ษา พบว่ า
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .598
5. ผลการศึก ษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใ นการปฏิบัติงานของครูสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 จากการศึกษาพบว่าตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มี 3 ตัว
แปร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการมีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาตนเองซึ่งตัวแปรทั้ง 3
นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 46.60 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ส่วนการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การทางาน
เป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และการสื่อสารและการจูงใจไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายดังนี้
1. จากการศึกษา ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต1 ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพงษ์
พรงาม (2555, หน้า 101) ได้ทาการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิราพร พูนพิพัฒน์ (2550, หน้า 98) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสมรรถนะหลักที่จาเป็นของผู้บริ หารตามความต้องการของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยุวดี จิตตโสภา (2557, หน้า 102) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการวางแผนปฏิ บั ติงานเพื่ อให้ สามารถบริ ห ารสถานศึก ษาขั้น พื้ นฐานได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
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ประสิทธิผล จากการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทาให้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา บทบาท
และหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ เ ปลี่ ย นไปตามที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่กาหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามีสถานภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระคล่องตัว สามารถ
บริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอานาจและเป็นการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management:SBM) โดยมุ่งให้มีการบริหารจัดการศึกษาเบ็ด เสร็จ ที่
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หน้า 20) จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2..จากการศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริมา
จินดามณี (2551, หน้า 101) ได้ทาการวิจัยเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานฝ่ายผลิตข่าว-รายการโทรทัศน์ บริษัท
เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานฝ่ายผลิตข่าว-รายการ
โทรทัศน์ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จากัดอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูเป็นวิชาชีพที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยตรงและเป็น
ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนทั่ว ๆ ไป ครูยังมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทความรู้และความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นที่ความสาเร็จของงาน
นอกจากนี้ผู้บริหาร บุคคลในครอบครัวและชุมชนก็มีส่วนกระตุ้นให้ครูแสดงพฤติกรรมการทางานให้เป็นเลิศโดยไม่มีใครบังคับ
และได้รับความชื่นชม ยกย่อง สนับสนุน จนนาไปสู่ความสาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ นวัสนันท์
วงศ์ประสิทธิ์ (2558, หน้า 45-67) กล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เกิดจากปัจจัยภายในตนและแรงจูงใจภายนอกตน บุคคลที่จะมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นจะแสดงพฤติกรรมที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาในรูปของการทางานให้ประสบความสาเร็จโดยไม่ย่อท้อ
นอกจากนี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ยังต้องมีการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการทุ่มเทในการทางานและ
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .598 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะ เจริญเวชรักษ์ (2556, หน้า 102) ได้ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้นามี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีสมรรถนะความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้ที่มีความ
ชานาญและเชี่ยวชาญในการทางานได้เป็นอย่างดี ประณีต พิถีพิถัน คล่องแคล่ว ชัดเจนในอาชีพ เป็นบุคคลที่มีความฉลาดหลัก
แหลม มีสติปัญญาเป็นเลิศ สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น จึงทาให้การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูงจะทาให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ
ประจักษ์ ทรัพย์อุดม (2550, หน้า 3) ที่กล่าวว่า สมรรถนะ เป็นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการ
พฤติกรรมที่จาเป็น และมีผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอื่น ซึ่งสมรรถนะของคนเกิดได้ 3
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ทาง คือ 1) เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กาเนิด 2) เกิดจากประสบการณ์การทางาน 3)เกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่ง
วีรการท์ ศรีสมัย (2551, หน้า 31) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ การกาหนดความสามารถของบุคคลทั้งในแบบรูปธรรม ได้แก่
ทักษะ ความรู้ และนามธรรม ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ลักษณะนิสัย แรงจูงใจที่ทาให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่น จึงเห็นได้ว่า
สมรรถนะมีความสาคัญต่อการปฏิบัตงิ านของบุคลากรและองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะสมรรถนะมีประโยชน์ต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน
และเป็ นปั จ จัย ที่ ช่ว ยพั ฒ นาศั กยภาพของบุค ลากร เพื่ อให้ ส่งผลไปสู่ ก ารพั ฒนาองค์ก รให้ เ กิด แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ใ นการ
ปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นในการทางานให้ประสบความสาเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูง ใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
4. จากการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 พบว่าตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี 3 ตัวแปร คือ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการมีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาตนเอง โดยตัวแปรทั้ง 3 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 46.60 ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับ ปิยะ เจริญเวชรักษ์ (2556,หน้า 102) ได้ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัด
การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ให้ความสาคัญต่อผู้บริหารโรงเรียน เพราะเชื่อว่าเป็น
ปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้การจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถสูงสามารถบริหารโรงเรียนให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย เพราะ
อาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนารวมทั้งเป็นผู้
มีวิสัยทัศน์ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง มีความเสียสละ อุทิ ศตนและเวลาในการปฏิบัติงาน คือความสาเร็จอันเป็น
ปั จ จั ย ภายในองค์ ก รที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยต้ อ งมี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นองค์ ก รและพั ฒ นา
จรรยาบรรณในบุคลากร(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 32) ในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่สาคัญของ
สถานศึกษา ที่จะนาพาสถานศึกษาไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีสมรรถนะที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนได้เป็นอย่างดีตามสถานการณ์ต่างๆ ของเศรษฐกิจ การเมือง และตามการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งการดาเนินการต่างๆ จะประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเป็นรูปธรรม
สามารถตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงาน ครูในสถานศึกษา และชุมชนในท้องถิ่น จึงจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของครูในด้านต่าง ๆ จึงจะเห็นได้ว่า สมรรถนะในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการมีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาตนเอง เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ให้การดาเนินงานในสถานศึกษาเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
และประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุทาให้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการมีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1) จากการศึ ก ษาพบว่ า สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ด้านการสื่อสารและการจูงใจ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ
คิดเห็น ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็นในการร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บุคคลากรมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่าย
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความคล่องตัว และสร้างความเข้าใจตรงกัน สร้างความร่วมมือและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จด้วยดี
2) จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1ด้านการวางแผนการสอนและพัฒนาสื่อโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด โดยเฉพาะ
เรื่องของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ครูให้ความสาคัญในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน หรือสร้างแผนการ
สอน บันทึกการสอน รวมทั้งเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และคิดค้นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญ โดยมุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการบริการที่ดี ด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อนาพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
4) จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญและ
สนับสนุน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการสื่อสาร
และการจูงใจ เพื่อนาพาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จและประสิทธิภาพในการบริหาร
5) จากการศึ ก ษาพบว่ า สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์การบริการที่ดี และการทางานเป็นทีม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูควรส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นลักษณะที่ร่วมมือกันทางานเพื่อลดความแตกแยกกันในสถานศึกษา สร้าง
บรรยากาศในสถานศึกษาไม่ควรมีลักษณะในการแข่งขัน ควรให้เกียรติและไว้ใจกัน ยอมรับความสามารถของเพื่อนครูด้วยกัน
และมีแบบแผนการทางานที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยมากนัก ครูควรมีทัศนคติในการพัฒนาสถานศึ กษาและไม่ควรคิดว่าเป็นการ
เพิ่มภาระงานของครู
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู
2) การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู
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ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์ การทางานและ
ขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู จานวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .973 ผลวิจัยพบว่า
1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นกัน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่าทุก
องค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า ด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรียน ควรให้ครูกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
และให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กาหนดโครงการร่วมกันในการพัฒนางานวิชาการ ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน ควร
นิเทศติดตามโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กาหนดปฏิทินการนิเทศ หรือมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาเนินการ
นิเทศ แล้วรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา และด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพ
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา
ABSTRACT
The objectives of this research were to study and compare academic leadership of school
administrators under Sa Kaeo Primary Education Service Area Office 2, classified by work experiences and
school sizes. The samples consisted of 291 teachers. The research tool was a questionnaire with the
reliability of .973. The research results revealed that :
1. The teachers’ opinions on academic leadership of the school administrators were overall
found at a high level. Upon considering each aspect, it showed that all aspects were also found at a high
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level. Moreover, determination of school mission was ranked first, followed by motivation of school
academic atmosphere and instructional management respectively.
2. Having compared opinions on the aforementioned issue of the samples, classified by their
work experience, it was found not different in overall and each aspect.
3. Having compared opinions on the aforementioned issue of the samples, classified by their
school sizes, it was found significantly different at the statistical level of .01.
4. The following were the most recommendations on the school administrators’ academic
leadership made by the samples : For determination of school mission, teachers should be encouraged
to target the school mission together, and teachers of each subject strand should help each other
consider a project for developing academic affairs. For instructional management, the supervision
schedule should be determined by school administrators, and they might assign heads of subject strands
to carry out supervision activities and a report should be given to school administrators. And for
promotion of school academic atmosphere, school administrators should organize a study trip for
teachers and educational personnel in order to promote their professional development and experiences.
Keywords : Academic Leadership, Administrators
บทนา
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพ
ของสั งคมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ประเทศไทยซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของประชาคมโลกจึ งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจะเห็นได้จากสภาพวิกฤติการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบันสิ่ งสาคัญ
ประการหนึ่งที่เป็นรากฐานของการแก้ปัญหาต่างๆ ก็คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจนการเสริม สร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ความสาเร็จของการปฏิรูปการศึกษาจึงอยู่ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสาคัญ และบุคคล
สาคัญที่จะทาให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาประสบผลสาเร็จดังกล่าวได้ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา นับว่าผู้บริหารสถานศึ กษามี
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาและบริหารจัดการองค์การเป็นอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาจะประสบผลสาเร็จได้ดีและมี
คุณภาพนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้บริหารตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างถ่องแท้ และลงมือ
ปฏิบัติจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทั้งนีก้ ารดาเนินงานภายในสถานศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทา
ให้ประสบความสาเร็จ การที่ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและทักษะการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษามีภารกิจที่ต้องจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
การทาให้โรงเรียนมีคุณภาพต้องอาศัยการบริหารงานต่างๆ ในสถานศึกษา และงานวิชาการถือเป็นงานหนึ่งซึ่งเป็นงานหลัก
ของสถานศึกษา มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ (เสาวนี ตรีพุทธรัตน์, 2554)
การบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในงานวิชาการเป็นอย่างดี มีความรู้ ทักษะความสามารถ คิดค้นสร้างสรรค์ และเป็นผู้นาทาง
วิชาการ สามารถนาความรู้ ทักษะความสามารถดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาบริหารบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ให้สามารถดาเนิ นงานหรือจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้บรรลุผลสาเร็ จ ตลอดจนดาเนิ นการเกี่ยวกับการสร้า งเสริ ม
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ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแสดงบทบาท
เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอน (สมสะนิด วงคาจัน, 2551)
จากความเป็นมาและความสาคัญของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ซึ่ง
ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้บริหารสถานศึกษานามาพัฒนาตนเอง และวางแผนพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา
อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน และขนาดของโรงเรียน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 แตกต่างกัน
2. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 แตกต่างกัน
ความสาคัญของการวิจัย
1. ท าให้ ท ราบระดั บ ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
2. เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและแนวทางให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาน าไปใช้ พั ฒ นาตนเองในการก าหนดภารกิ จ ของ
สถานศึกษา การจัดการด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยกาหนดขอบเขตของการวิจัยตามกรอบแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger &
Murphy, 1985) ซึ่งได้เสนอองค์ประกอบของพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการ หรือภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ 3 องค์ประกอบ 11 ด้าน ดังนี้
1.1 การกาหนดภารกิจของโรงเรียน
1.1.1 ด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน
1.1.2 ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน
1.2 การจัดการด้านการเรียนการสอน
1.2.1 ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน
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1.2.2 ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร
1.2.3 ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน
1.3 การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
1.3.1 ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน
1.3.2 ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด
1.3.3 ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู
1.3.4 ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ
1.3.5 ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ
1.3.6 ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จานวน 1,181 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยกาหนด
ขนาดของกลุ่มตั วอย่า งตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 ; อ้ างถึงใน
ประสิ ท ธิ์ สุ ว รรณรั ก ษ์ , 2542) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 291 คน แล้ ว ท าการสุ่ ม แบบชั้ น ภู มิ อ ย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น
(Proportional Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน
3. ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ
3.1.1 ประสบการณ์การทางาน ได้แก่
3.1.1.1 ต่ากว่า 10 ปี
3.1.1.2 10 ปี ขึ้นไป
3.1.2 ขนาดของโรงเรียน
3.1.2.1 ขนาดเล็ก
3.1.2.2 ขนาดกลาง
3.1.2.3 ขนาดใหญ่
3.2 ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการตามบทบาทของ
ผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษาในการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การปรับ ปรุง พัฒ นา และส่ งเสริ มงานวิ ชาการให้ ประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 11 ด้าน ดังนี้
1.1 การกาหนดภารกิจของโรงเรียน หมายถึง การกาหนดกรอบขอบเขตของงานที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ได้แก่
1.1.1 ด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน หมายถึง การกาหนดเป้าหมายทางด้านวิ ชาการของ
โรงเรียนให้มีความชัดเจน วางแผนแนวทางการดาเนินงานโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และนาข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมาใช้พัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน
1.1.2 ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่ าวสารความรู้ หรือทัศนคติใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายโรงเรียน ได้แก่ การประชุมชี้แจง ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง การพบปะครูอย่างไม่เป็นทางการ
การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการ เพื่อให้มีความเข้าใจเป้าหมาย
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ด้านวิชาการของโรงเรียนอย่างชัดเจนและทั่วถึง
1.2 การจัดการด้านการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมและสนับสนุน
การสอนของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานงานการเรียนการสอน ได้แก่
1.2.1 ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน หมายถึง การนิเทศติดตามและประเมินผลด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน การพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร ได้แก่ การสังเกตการสอนอย่างไม่เป็นทางการ การสนับสนุนด้านการสอน และการให้ผล
ย้อนกลับแก่ครู ทั้งด้านการนิเทศและการประเมินผล
1.2.2 ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมการประสานงานกับครู ด้านการนา
หลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
1.2.3 ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน หมายถึง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และนาผลคะแนนทดสอบไปใช้เป็ นข้อมูลกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน ประเมินด้านการสอน
ประเมินหลักสูตรและวางแผนพัฒนานักเรียน
1.3 การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
1.3.1 ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน หมายถึง การควบคุมการใช้เวลาในห้องเรียนของครูให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่จะทาให้ การ
เรียนการสอนในห้องเรียนหยุดชะงัก
1.3.2 ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน หมายถึง การที่ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับ
ครูและนักเรียน ทาให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักเรียนและครู ผู้บริหารมีโอกาสสื่อสารเป้าหมายระดับต่างๆ
ของโรงเรียนให้นักเรียนและครูทราบ
1.3.3 ด้ านการจั ด ให้ มี สิ่งจู งใจให้กั บ ครู หมายถึ ง การสร้ างแรงจู งใจเพื่อ ชั ก จูงหรือ ผลั กดั น ครู ใ ห้ มี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การยกย่องเชิดชูเกียรติการให้ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
1.3.4 ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การส่งเสริมและเพิ่มพูนความถนัด ทักษะและ
ความสามารถของครูให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาเอกสารต่างๆ
1.3.5 ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ หมายถึง การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทของโรงเรียนเป็นอย่างดี
โดยมีคณะทางานด้านวิชาการของโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทา และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงพัฒนา
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3.6 ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมบรรยากาศด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยให้ความสาคัญในการพัฒนานักเรียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ จัดระบบให้แรงเสริมเป็นรางวัลอย่างเด่นชัด
และเป็นทางการแก่นักเรียนทีป่ ระสบความสาเร็จ เป็นคนดี และนาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เช่น การยกย่องชมเชย การประกาศ
เกียรติคุณ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาผู้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating
Scale) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
2. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
2.1 ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 กาหนดรูปแบบและโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามในแต่ละตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน
ตามขอบข่ายของงานวิชา การจัดทาร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนาและข้อเสนอแนะ
2.3 นาแบบสอบถามฉบับร่างที่ปรับปรุงแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
เลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ตัดสิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ผลปรากฏว่าข้อคาถาม จานวน
75 ข้อ ผ่านเกณฑ์ จานวน 50 ข้อ
2.4 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ ว เขต 1 จ านวน 30 คน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น .973 ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงนาไปใช้ได้
2.5 จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์และนาไปใช้วิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ผู้ วิจั ยขอหนั งสื อจากบัณ ฑิต วิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ บุรี รัม ย์ ส่งถึงผู้ อานวยการสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอหนังสือจากผู้อานวยการสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามแจกจ่ า ยไปยั ง โรงเรี ย นตามเป้ า หมาย และก าหนดรั บ แบบสอบถามคื น โดยส่ ง
แบบสอบถามคืนที่สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
4. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้วยตนเอง แล้วนา
แบบสอบถามมาจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูล ผลปรากฏว่าแบบสอบถามจานวน 291 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้จานวน 291 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
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1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. กรอกรหัสแบบสอบถาม
3. กาหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อ แล้วบันทึกข้อมูล
4. ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละ
ประเด็น ดังต่อไปนี้
4.1 การศึกษาสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ เสนอข้อมูลเป็น
จานวนและร้อยละ
4.2 การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และกาหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับ มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับ น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยการวิเคราะห์ค่า t-test
Independent กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จะใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
4.5 ข้อเสนอแนะที่เป็นคาถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยจัดคาตอบ
เข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่และหาร้อยละ
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นกัน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ การกาหนดภารกิจของโรงเรียน การส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และการจัดการด้านการเรียนการสอนตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เช่นกัน
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ในแต่ละ
ด้านที่มีจานวนมากที่สุด ได้แก่ ด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรียน ควรให้ครูกาหนดเป้าหมายร่วมกันและให้แต่ละกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้กาหนดโครงการร่วมกันในการพัฒนางานวิชาการ ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน ควรนิเทศติดตามโดย
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กาหนดปฏิทินการนิเทศ หรือมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดาเนินการนิเทศ แล้วรายงาน
ผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา และด้านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพ
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิ เ คราะห์ ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา องค์ความรู้ของโลกขยาย
ขอบเขตเพิ่มพูนขึ้นแบบเท่าทวีคูณ กอปรกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ทาให้ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของตนเองให้รู้รอบด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาได้นาหลักการและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้นาทางวิชาการเข้ามาบริหารจัดการใน
โรงเรียน รวมทั้งกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์ในการทางาน จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้กลยุทธ์ การนาความรู้ ทักษะต่างๆ มาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการ
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางานและขนาดของโรงเรียน สรุปเป็นประเด็น
ได้ดังนี้
2.1 จ าแนกตามประสบการณ์ ก ารท างาน โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ พบว่า การกาหนดภารกิจของโรงเรียนและการจัดการด้านการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดให้มี
สิ่งจูงใจให้กับครู แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาท
สาคัญที่สุดในโรงเรียน ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทการเป็นผู้มีภาวะผู้นาทางวิชาการอย่างชัดเจน โดยใช้อานาจ
หน้าที่ในการกาหนดนโยบาย กาหนดเป้ าหมายยุท ธศาสตร์ก ารทางานของโรงเรียนและตั วชี้วัดไว้อ ย่างชัดเจน โดยเน้ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสาคัญ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้ง
นักเรียน ให้รับผิดชอบและดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทกระตุ้นและ
พัฒนาด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ จัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของครูและนักเรียน การสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น และนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
พัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการในแต่ละระดับชั้นมีความชัดเจน ส่งผลต่อการดาเนินงานของครูให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ก่อให้เกิดขวัญและกาลังใจ เกิดความพึงพอใจในงาน และภูมิใจในสถานศึกษาของตน นอกจากนี้ผู้บริหารสถาน ศึกษาใน
ปัจจุบันยังได้รับการฝึกอบรมพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นาอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนที่จะเป็นผู้บริหารแ ละหลังจากที่รับ
ตาแหน่งผู้บริหาร จึงทาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี เห็นความสาคัญของ
งานวิชาการ ซึ่งส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า การกาหนดภารกิจของโรงเรียน การจัดการด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 โดยครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเนื่องจากความพร้อมของโรงเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา อุปกรณ์
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ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งงบประมาณ ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีความ
พร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทาให้โรงเรียนขนาดใหญ่มีปริมาณทรัพยากรที่นามาใช้ในการบริหารจัดการ
เป็นระบบ ดังนั้นการดูแลพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานวิชาการมีความคล่องตัว และเป็นระบบกว่าโรงเรียนที่มี
ขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงส่งผลให้ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
3.1 ด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารควรให้ครูกาหนดเป้าหมายร่ วมกันและให้แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้กาหนดโครงการร่วมกันในการพัฒนางานวิชาการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการบริห ารการศึกษาของโรงเรียนใน
ปัจจุบันคือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนในโรงเรียนสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เป็นพลเมืองของโลกที่ดี และมีความรู้
ความสามารถ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะใช้ภาวะผู้นาของตนเองในการดึงภาวะผู้นาจากครูในโรงเรียนที่มี ความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นความจริงที่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาเพียงคนเดียวไม่สามารถ
ดูแลงานทุกๆ ด้านได้ทั้งหมด ดังนั้นครูในโรงเรียนจึงต้องการมีอิสระในการคิดด้วยการแสดงความคิดเห็น มีอิสระหมุนเวี ยน
ความเชี่ยวชาญ และความพยายามระหว่างกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน แบ่งภาระหน้าที่ระหว่างกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
3.2 ด้า นการจัด การด้า นการเรี ย นการสอน ได้ แก่ ผู้บ ริห ารสถานศึ กษาควรนิเ ทศติด ตาม โดยผู้บ ริห าร
สถานศึกษาเป็นผู้กาหนดปฏิทินการนิเทศ หรือมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดาเนินการนิเทศ แล้วรายงานผลต่อ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ทั้ งนี้ อ าจเนื่ อ งจากครู เ ข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ กระบวนการปฏิ บั ติ งาน ต้ อ งการปรั บ ปรุ งและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ในทางที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมีคุ ณลักษณะที่พึง
ประสงค์ รวมทั้งสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
3.3 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่ องจากการศึกษาในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นการขวนขวายหาความรู้ ครูจึ งต้องการได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ และนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ทั้งในการ
จัดการเรียนการสอนและการทางาน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผู้บ ริหารสถานศึกษาควรมี การประเมิน ความต้องการของผู้เรี ยนเกี่ย วกับการกาหนดเป้าหมายทาง
วิชาการของโรงเรียน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน
1.2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกากับ ดูแลการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบจุดเด่น จุดด้อยทางการเรียนของนักเรียน
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1.3 ผู้บริ หารสถานศึก ษาควรกระตุ้ นให้ค รูจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรีย นรู้ หรื อเทคนิควิธี ที่
หลากหลาย โดยให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา
1.4 สถานศึกษาควรมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน ไม่ใช่เพียงเพื่อส่งเสริมเพื่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาทางวิชาการที่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อนาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ระดับจังหวัด
ระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษานาไปพัฒนาตนเองและนาไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
2.3 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ส าเร็ จ ได้ เ พราะได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากบุ ค คลหลายฝ่ า ย ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ รอง
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก ดร.สิทธิชัย ดีล้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่
กรุณาช่วยเหลือให้คาปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตรวจข้อบกพร่องตั้งแต่ต้นจนสาเร็จเรียบร้อย และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่
ได้อานวยความสะดวกและประสานงานจัดทาวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท่ า น คื อ นายประสาน เลื อ ดทหาร ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น
ทัพราชวิทยา นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) และ นายวิษณุ เกิดใน
หล้า ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร ที่กรุณาตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ ตลอดทั้ง
ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น ได้แก่ โรงเรียน A, โรงเรียน B, โรงเรียน C ผู้วิจัยได้สารวจจากพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนที่มี
ระดับผลการเรียนดี ในโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนามาจัด การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จากนั้นนามาวิเคราะห์พัฒนาเป็น
ต้นแบบในการเรียนรู้ พบว่า ได้ต้นแบบการเรียนรู้คือ รูปแบบการสอนCCE พบว่า ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียน A เท่ากับ 84.84/85.25, โรงเรียน B เท่ากับ 82.81/83.75 และโรงเรียน C เท่ากับ 83.84/84.33 โดยมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทั้ง 3 โรงเรียน และผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และมี
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นหลังเรี ยนสูงกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ างมี ค วามแตกต่ างกัน อย่ างมีนั ยส าคั ญ ที่ ระดับ .03 .01 และ .02
ตามลาดับผลของความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนCCE อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
คาสาคัญ:รูปแบบการเรียนรู้, วิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ
Abstract

This research aims to the master development result of learning in science subject
for elementary students in Chiang Mai province which school has an excellent achievement
by students in Chiang Mai. To improve student achievement in schools that need to
improve student achievement at A school, B school, and C school. The researchers explored
the behavior of students had good grades in master school for the learning science subject.
Then analyzes to development a model to learning that the master was teaching learning
model CCE. Found that, the effectiveness of the lesson plan such as A school has
84.84/85.25, B school has 82.81/83.75 and C school has 83.84/84.33 form an efficiency
defined at 80/80. The three schools were effectively of the learning in science, and
achievement at post-test higher than pre-test with different the level of significance .03 .01
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and .02, respectively.The results of the satisfaction of students to organize learning activities
in the teaching learning model CCE with in the excellent satisfaction level.
Keywords:Teaching learning model, Science, Achievement, Satisfaction
บทนา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดให้การการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยกาหนดให้ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใจ
สติปั ญญา ความรู้แ ละคุณ ธรรม มี จริ ยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิ ต สามารถอยู่ ร่ว มกั บผู้ อื่น ได้ อย่ างมีค วามสุ ข
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวการสอนที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ (นิตยา ยลวิชัย, 2545)ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีความรักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)ในศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นพัฒนาชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสาหรับ
นักเรียน (ระพีพรรณ พงษ์ปลื้มและนวลศรี ชานาญกิจ , 2556) ซึ่งจะพบว่าการใช้ชุดกิจกรรมเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามลาดับ นอกจากนี้
กลวิธีการสอนก็เป็นสิ่งสาคัญสาหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ และอีกหนึ่งกลวิธีการสอนที่น่าสนใจ ดังนั้นในการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสาคัญ ที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาในปัจจุบัน และเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการการเรียน
การสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นผู้วิจัยจึงได้มีการ
ค้นหาแนวการสอนทีเ่ ป็นต้นแบบที่ถอดมาจากนักเรียนที่มีที่เก่งจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง นาไปจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง ขึ้น โดยได้มีการ
สร้างต้นแบบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนที่เป็นต้นแบบจากโรงเรียนใน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าโรงเรียน
ต้นแบบในจั งหวัดเชีย งใหม่ มี อยู่ห ลายโรงเรียน เป็นโรงเรี ยนที่ นัก เรีย นมี ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนที่ สูงได้รั บรางวั ลต่ างๆ
ระดับประเทศมากมายและยังมีโอกาสทางการเรียนมากกว่า นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนอาเภอรอบนอกซึ่งมีโอกาสทางการศึกษา
น้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่าหรือต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการ
สารวจค้นหาต้นแบบที่ดี และเป็นต้นแบบการเรียนรู้ โดยการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เพื่อนาต้นแบบการเรียนรู้ ไปพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ กับนักเรียนในโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาให้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น และสอบถามความพึงพอใจในการนาต้นแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ไชยยัณห์ ชาญปรีชารัตน์, 2543)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในวิชาวิทยาศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาผลการใช้ต้นแบบการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
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ระเบียบวิธีวิจัย
1.ศึกษา สารวจ ปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
จากการที่ได้ไปศึกษา สารวจปัญหา พฤติกรรม ด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียน
อาเภอรอบนอกที่ มีโ อกาสทางการศึ กษาน้อ ยกว่า เด็ กนัก เรี ยนในเมือ ง นัก เรี ยนไม่ชอบเรี ยนวิ ชาวิท ยาศาสตร์ จึงทาให้ มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป็ น ที่ ไ ม่ น่ า พอใจเท่ า ที่ ค วรจากที่ ไ ด้ ไ ปส ารวจปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ หาแนวทางที่ จ ะแก้ ไ ข
พัฒนาและส่งเสริมในนักเรียนด้วยศาสตร์การสอนด้านต่างๆ (ทิศนา แขมมณี ,2554) ให้กับโรงเรียนในอาเภอรอบนอกให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ สูงขึ้น และนักเรียนมี ความสนใจที่จะเรียน มีความสุข โดยการศึกษาได้สารวจ
รูปแบบการเรียนการสอน และพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนเก่งของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม
และเป็นที่ยอมรับ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ นามาเป็น ต้นแบบการเรียนรู้ ไปใช้ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาทางการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนอาเภอรอบนอกที่มีปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวให้พัฒนาอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
2.สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้เรื่องรูปแบบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามเป็นชุดของข้อคาถามที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ตั ว บุ ค คลในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ความรู้ สึ ก ความคิ ด เห็ น ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ การป ระเมิ น สภาพ
การประเมินการปฏิบัติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558ในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
3. สร้างต้นแบบการเรียนรู้
3.1 นาแบบประเมินพฤติกรรมที่ ได้ไปใช้สอบถามนักเรียนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีเยี่ยมในจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อที่จะนาแนวต้นแบบการเรียนนาไปใช้ส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
3.2 นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (บุญชมศรี
สะอาด, 2549)
3.3 เมื่อร่างต้นแบบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอน CCE ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
แล้วนาไปวิเคราะห์และตรวจสอบ เพื่อร่างต้นแบบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และจัดทารูปแบบการสอนเรื่องปรากฏการณ์โลก
และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
4. นาต้นแบบการเรียนรู้ไปใช้การสอน
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
โรงเรียน A, โรงเรียน B และโรงเรียน C ซึ่งได้ดาเนินการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ตามต้นแบบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอน CCE จานวน 9 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง และเวลาในการเตรียมความพร้อม 1
ชั่วโมงรวมทั้งหมดใช้เวลา 10 ชั่วโมง รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545)
5. ตรวจสอบความพึงพอใจ
นาผลการเรียนการสอนและการประเมินต่างๆ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ มา
วิเคราะห์หาข้อสรุป ว่านักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด(ทิศนา แขมมณี,2554)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิ เ คราะห์ แ บบสอบถามพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ งรู ป แบบการเรี ย นวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากแบบแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ เรื่องรูปแบบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
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ภาพที1่ รูปแบบพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
โรงเรียนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่
จากภาพที่ 1 ผลปรากฏว่า รูปแบบพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนแบบ D มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 51.43 จึงนามาใช้เป็น
แนวทางสร้างต้นแบบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอน CCE เพื่อนาไปจัดการเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างดัง
แสดงในภาพที2่
แบ่งกลุ่มวางแผนงาน
กาหนดเป้าหมาย ศึกษาเอกสาร
Learning
C Cooperative
เรียนรู้แบบร่วมมือ

มีความกระตือรือร้น
สนใจขวนขวายหาความรู้ร่วมกับผู้อื่น
จนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ
ตนเอง

E

Curiosity
C สนใจและขวนขวาย
หาความรูด้ ้วยความกระตือรือร้น
อภิปรายร่วมกัน วิเคราะห์ร่วมกัน สรุป

Elaboration
ขยายความรู้

นาข้อมูลความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงสรุป
นาเสนอในรูปแบบฝังความคิด

ภาพที่ 2 ต้นแบบการเรียนรู้โดยมีรูปแบบการสอนแบบ CCE
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ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของต้นแบบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอนCCE เรื่องปรากฏการณ์โลกและ
เทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80ผู้วิจัยได้นาต้นแบบการเรียนรูโ้ ดยมีรูปแบบการสอนCCE ไปใช้สอน
ในโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมีการแก้ไขและปรับปรุงต้นแบบการเรียนรู้โดยมีรูปแบบการ
สอนCCEในแต่ละขั้นตอนเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละโรงเรียนได้แก่ โรงเรียน A โรงเรียน B และโรงเรียนC ซึ่งเป็นโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น จึงได้ต้นแบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ โดยได้ผลประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของต้นแบบการเรียนรู้โดยมีรูปแบบการสอนCCE ของนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
โรงเรียน

คะแนน

คะแนนเต็ม
270
20
270
20
270
20

โรงเรียนA
โรงเรียน B
โรงเรียนC

x

S.D.

คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ

229.07
17.05
226.37
16.87
223.58
16.75

5.19
1.15
6.54
1.19
5.69
1.33

84.84
85.25
83.84
84.33
82.81
83.75

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของต้นแบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอน CCEเรื่องปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยี
อวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนA มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.84/85.25 โรงเรียนB มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.84/84.33และโรงเรียนC มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.81/83.75 ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เป็นต้นแบบการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนCCE มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
นอกจากนั้นได้มีวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของต้นแบบการเรียนรู้โดยมีรูปแบบการสอนCCEดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของต้นแบบการเรียนรู้โดยมีรูปแบบการสอน CCEจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ทั้ง 3 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียน

จานวนนักเรียน
( คน )

โรงเรียน A
โรงเรียน B
โรงเรียน C

20
15
20

ผลรวมของคะแนน
ดัชนี
(คะแนนเต็ม 540)
ประสิทธิผล
E. I.
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน
136
341
0.7765
102
253
0.7626
139
335
0.7509

จากตารางที่ 3 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของต้นแบบการเรียนรู้โดยมีรูปแบบการสอนCCE ของโรงเรียน A มีค่าเท่ากับ
0.7765ซึ่งหมายความว่ า ผู้ เ รีย นมี ค วามก้ า วหน้ า ในการเรี ยนเพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 77.65โรงเรีย นB มี ค่ า เท่ า กับ 0.7626
ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.26และโรงเรียน C มีค่าเท่ากับ0.7509 ซึ่งหมายความว่า
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ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.09และผู้วิจัยได้นาคะแนนที่วัดได้ก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนของทั้ง 3 โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียน A
โรงเรียน B
โรงเรียน C

คะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

ค่าเฉลี่ย
6.80
17.05
6.80
16.87
6.95
16.75

S.D.
1.44
1.15
1.52
1.19
1.36
1.33

ร้อยละ
34.00
85.25
34.00
84.33
34.75
83.75

t

t วิกฤต

21.83

2.3457

6.29

1.7291

27.20

2.5295

จากตารางที4่ พบว่า โรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมากที่สุดคือโรงเรียน C เท่ากับ 6.95 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 34.75และโรงเรียน A,โรงเรียนB มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 6.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.00และโรงเรียนที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากที่สุดคือโรงเรียนA เท่ากับ 17.05คะแนน คิดเป็นร้อยละ85.25 และโรงเรียนB มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
16.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ84.33 โรงเรียนC มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ16.75คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.75 ตามลาดับ
นักเรียนโรงเรียน A ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามต้นแบบโดยมีรูปแบบการสอน CCE มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .03 ค่า t ที่คานวณได้เท่ากับ 21.83 มากกว่าค่าวิกฤตซึ่ง
เท่ า กั บ 2.3457 และโรงเรี ย นB มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั งเรี ย นสู งกว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 ค่า t ที่คานวณได้เท่ากับ 6.29 มากกว่าค่าวิกฤตซึ่งเท่ากับ 1.7291 ส่วนโรงเรียน C มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .02 ค่า t ที่คานวณได้เท่ากับ 27.20 มากกว่าค่าวิกฤตซึ่งเท่ากับ
2.5295
ผลวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อต้นแบบการเรียนรู้โดยมีรูปแบบการสอนCCEหลังจากที่ทาการสอน
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง9 แผนแล้วผู้วิจัยได้นาแบบวัดความพึงพอใจไปวัดกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3
โรงเรียนพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ต้นแบบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอนCCE โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.54 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด จ านวน 4 ข้ อ
คือข้อ 1. นักเรียนพอใจที่ได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองข้อ 2. นักเรียนพอใจที่ได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ภายในกลุ่ม
ข้อ 3. นักเรียนพอใจที่มีส่วนร่วมในการวางแผนการทางานของกลุ่มและข้อ 10. นักเรียนพอใจที่สมาชิกทุกคนในทีมมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากจากจานวนทั้งหมด 11 ข้อ และเมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
ระดับความสามารถนักเรียนกลุ่มเรียนเก่งมีความพึงพอใจที่ช่วยให้กลุ่มประสบความสาเร็จได้ฝึกปฏิบัติและค้นหาคาตอบ
ร่วมกันในกลุ่ม มีส่วนร่วมวางแผนในการทางานของกลุ่มและไม่ชอบวิธีการแบ่งกลุ่มคละความสามารถเพราะบางครั้งการ
ท างานของกลุ่ ม ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เรี ย นปานกลางมี ค วามพึ ง พอใจกั บ สมาชิ ก ทุ ก คนในที ม มี น้ าใจ
มีความสั มพัน ธ์ที่ดี ต่อ กันส่ วนนั กเรี ยนกลุ่ม เรีย นอ่อ นพอใจกับวิ ธีการแบ่งกลุ่มคละความสามารถได้ ช่ว ยเหลือกั นในกลุ่ ม
มีความกระตือรือร้นสร้างความรับผิดชอบด้วย โดยในภาพรวมทุกกลุ่มสรุปว่าการจัดการเรียนรู้ ตามต้นแบบการเรียนรู้โดยมี
รูปแบบการสอน CCE ทาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ร่วมกับผูอ้ ื่นทาให้เกิดความสามัคคี และมีการช่วยเหลือกัน เกิด
ความกระตือรือร้น ในการหาความรู้ และสามารถานาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
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สรุปผล
การสร้างต้นแบบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอนCCE พบว่า มีผลประสิทธิภาพประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
CCE โดยการจัดการเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ โรงเรียน A เท่ากับ 84.84/85.25, โรงเรียน B เท่ากับ
82.81/83.75 และโรงเรียน C เท่ากับ 83.84/84.33 โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ทั้ง 3 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และมีผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ.03 .01 และ .02 ตามลาดับ ซึ่งผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันจริง การประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามต้นแบบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอนCCE เรื่องปรากฏการณ์โลกและ
เทคโนโลยี อ วกาศ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ปรากฏว่ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยรวมของ
ทั้ง 3 โรงเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะ
1. การสร้างต้นแบบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอน CCE และแผนการจัดการเรียนรู้ตามต้นแบบการเรียนรู้โดยมี
รูปแบบการสอน CCE สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้
2. ต้นแบบการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการสอน CCE สามารถเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้
สาเร็จรูปให้ครูสามารถนาไปจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองได้
3. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ1) เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดย
ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 56 อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยเสริมชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อน 2) ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อน และ4) แบบวัด
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มสัมพันธ์
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
คาสาคัญ: ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were to promote science process skillsand to studyscience learning
achievement of lower secondary level studentsusing science activity packages. The sample group was
30MathayomSuksa1 students in the first semester of the academic year 2014at Rajaprajanugroh 56
School, WiangSa District, Nan Province.This sample group was cluster sampling. The instruments consisted
of lesson plans with science activity packages on “Heat Energy”, science activity packagesto promote

758

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

science processskills, science process skill test and science learning achievement test. Statistics used in
data analysis included mean, standard deviation and paired-samples t-test
Research findings were as follows:
1. The students’ science process skill after using science activity packages was higher than before
learning at the significant level of .01
2. The students’ science learning achievement after using science activity packages was higher
than before learning at the significant level of .01
Keywords:Science Process skills,Science Activity Packages, Science Learning Achievement
บทนา
การพัฒนาให้คนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2545) โดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นได้มาด้วยความ
พยายามของมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2544)
ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นมาก ที่จะต้องมีการฝึกและปลูกฝังให้กับนักเรียน เพื่อจะใช้ใน
การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยความสาคัญที่ว่า
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ของธรรมชาติและเป็น
ทักษะทางสติปัญญาที่ดีที่สุดที่มนุษย์มี ฉะนั้นถ้าต้องการให้คนคิดเป็น คิดเก่ง คิ ดรอบคอบ และแก้ปัญหาเป็น การสอน
วิทยาศาสตร์จะต้องให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์นั้นก็มีส่วนสาคัญในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542)
ที่กล่าวไว้ว่า “.... ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งจาเป็นต่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่ งครูและนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์และความปลอดภัยในการปฏิบัติการ.... ” เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติการ
ทดลองนั้นเป็นกิจกรรมที่ความสาคัญในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรปัจจุบันซึ่งจะนานักเรียนไปสู่การเรียนรู้
ทักษะต่างๆ ทาให้นักเรียนเป็นคนช่างคิด รู้จักค้นคว้าเหตุผลและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นในการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์นั้นครูจะต้องคานึงถึงความสาคัญของการทดลอง ดังที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2546) กล่าวไว้ว่า
“ ....การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกอบไปด้วยส่วนของเนื้อหาและส่วนของปฏิบตั ิการควบคู่กันไป เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและกระบวนการต่างๆมากยิ่งขึ้น ครูควรเน้น การปฏิบัติการการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน เพราะการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนและฝึกนิสัยการทางานให้
นักเรียนเป็นคนรอบคอบ รู้จดั คิดตัดสินปัญหาด้วยตนเอง รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ต้องการเรียนรู้และรู้จักทางานด้วย
ความปลอดภัย....”
สอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ที่ได้เน้นถึงความสาคัญของการทดลองว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์
มาก ดังนั้นครูและนักเรียนต้องมีความรู้และทักษะปฏิบัติการในการใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลอง เช่นเดียวกับรายงานการวิจัย
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544) ที่สรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้านทักษะปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง จะทาให้นักเรียนเกิดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
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จากที่กล่าวมาข้างต้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จั ดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และจัดให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตรส่งเสริมความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน เช่นเดี ยวกันกับ
ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะและประดับ นาคแก้ว (2551) เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสรุปใจความ
ได้ว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการกระบวนการและ
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งที่สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น
คือ การทดลองซึ่งสามารถทาให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า ในแต่ละโรงเรียนมักจะพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากในการสอนวิทยาศาสตร์ครูจะเน้นเนื้อหามากเกินไป นักเรียนไม่ค่อยได้
ปฏิบัติการทดลองจริง สอนด้วยวิธีการบรรยายไม่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้นักเรียนขาดการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)
จากแนวคิดและปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
ทางวิท ยาศาสตร์ ใ ห้ เกิ ด ขึ้น ในตัว ผู้ เรี ย น ผู้ วิ จั ยจึ งได้ ศึ ก ษาค้ นคว้ า เอกสารต่ างๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การฝึ ก การพั ฒ นาทั ก ษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยอ้า งอิงตามแนวการจัดการกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533) และนักการศึกษาท่านอื่นที่ได้กาหนดทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 29 ทักษะ แต่ผู้วิจัยได้คัดเลือกทักษะปฏิบัติการที่ มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับ สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ใ นหน่ว ยการเรีย นรู้ ย่อ ยเรื่อ ง พลั งงานความร้ อน เพื่อ ฝึก ความสามารถทางด้ านทัก ษะ
ปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่
เน้น ทักษะปฏิ บัติ การทางวิท ยาศาสตร์ใ นนัก เรีย นระดับ ชั้นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 1 ทั้งนี้ผู้วิ จัยมี ความเชื่อว่ าชุ ดฝึก กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นั้นจะช่วยพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้ และ
ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะดังกล่าวในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องอันเป็นรากฐาน
นาไปสู่การเรียนวิทยาศาสตร์ในชั้นสูงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจั ยเชิงทดลองเพื่อศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จานวน 5 ห้องเรียน 150 คนที่เรียนในภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 จานวน 30 คน
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1 ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยเสริมชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อน
2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อน
4. แบบวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1.แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อน
1.1ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษา
1.2 ศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระ
1.3ศึกษาเอกสารและตาราต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานความร้อน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดของ
ข้อมูลเมื่อนาไปใช้สอนจริง
1.4วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ศึกษารายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน
1.5วิเคราะห์จุดประสงค์เนื้อหา กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.6สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 6 แผน หัวข้อเรื่องและจานวนชั่วโมงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หัวข้อเรื่อง และจานวนชั่วโมงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ หัวข้อเรื่อง
1
อุณหภูมิและการวัด
2
การถ่ายโอนความร้อน ( ตอนที่ 1 )
3
การถ่ายโอนความร้อน ( ตอนที่ 2 )
4
การดูดกลืนและการคายความร้อน
5
สมดุลความร้อนและการขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน
( ตอนที่ 1 )
6
สมดุลความร้อนและการขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน
( ตอนที่ 2 )
รวม

จานวนชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
18

1.7นาแผนจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
1.8นาแผนจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้วยวิธีการหาค่า IOC ซึ่งค่า IOC ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.8
แสดงถึงข้อสอบข้อนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.9นาแผนจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้หลังจากนั้นจึงนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู ตารา และรายละเอียดของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัดเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาเรื่องพลังงานความร้อน
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 50 ข้อ ลักษณะของข้อสอบเป็น แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
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2.4 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
2.5 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่า IOC ซึ่งค่า IOC
ที่ได้มีค่าเท่ากับ 1แสดงถึงข้อสอบข้อนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.6 นาแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อหาความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกโดยค่าความยากง่ายของข้อสอบ คือ
0.45 และค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ คือ 0.37
2.7 นาแบบทดสอบที่ได้จากข้อที่ 2.6 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
3.2 ศึกษาวิธีการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
3.3 สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยมีชุดกิจกรรมทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่
ชุดกิจกรรมที่ 1 เราจะใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์อย่างไรให้ถูกวิธี
ชุดกิจกรรมที่ 2 เราจะใช้นาฬิกาจับเวลาอย่างไรให้ถูกวิธี
ชุดกิจกรรมที่ 3 เราจะทาเครื่องหมายอย่างไรให้ถูกวิธี
ชุดกิจกรรมที่ 4 เราจะทาความสะอาดและรักษาเครื่องแก้วอย่างไรให้ถูกวิธี
โดยแต่ละชุดมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อชุดกิจกรรม
2. คาชี้แจง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
4. แนวคิด
5. เวลาที่ใช้ในการทากิจกรรม
6. สื่อที่ใช้
7. ขั้นตอนในการทากิจกรรม
8. การประเมินผล
3.4 นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.5นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาด้วยวิธี IOC ซึ่ง
ค่า IOC ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.6 แสดงถึงข้อสอบข้อนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.6นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อหาความเหมาะสมโดยการนาชุดกิจกรรมไปใช้กับกลุ่ม
ทดลองก่อนนาไปใช้จริง
3.7 นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ได้จากข้อที่ 3.6 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
4. แบบวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. นาหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยไปยังผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัย
2. ประสานงานกับครูฝ่ายวิชาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์
3. ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
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4. ทาการทดสอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง พลังงานความร้อนและชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความร้อนและแบบวัดทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์
5. ผู้วิจัยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 18 ชั่วโมง
6. ทาการทดสอบกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน (Post-test) โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
7. ทาการทดสอบกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงาน
ความร้อน
8. นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบด้วยวิธีการทางสถิติ
ผลการวิจัย
1. ด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ก่อนและหลัง ที่ได้รับ การสอนโดยใช้ชุดกิจ กรรมวิ ทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อ ง พลังงานความร้อน ปรากฏผลดั ง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ก่อนและหลังที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
คะแนน
ด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนตัวอย่าง

ก่อนเรียน
38.60
4.60
30

หลังเรียน
61.73
2.29
30

t
27.11

p
<.01

จากตารางที่ 2แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนคือ 61.73ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนคือ 38.60อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อศึกษาเป็นรายทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ก่อนและหลังที่ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
คะแนน
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ก่อนเรียน
ˉx

หลังเรียน
ˉx
S.D.

S.D.

การใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์
19.74
2.35
การใช้นาฬิกาจับเวลา
18.97
การทาเครื่องหมาย
16.39
2.08
การทาความสะอาดและรักษาเครื่องแก้ว
19.61
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1.71
2.11

1.32
30.71
29.81 1.22
30.13
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1.25
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ทักษะ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้ง 4 ทักษะ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่ได้รับการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังที่
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนตัวอย่าง

ก่อนเรียน
17.50
4.80
30

หลังเรียน
31.73
4.95
30

t
18.23

p
<.01

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนคือ 31.73 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนคือ 17.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนและหลังที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์
ความรู้ความจา
ความเข้าใจ
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้
การนาไปใช้

ก่อนเรียน
ˉx

S.D.

หลังเรียน
ˉx
S.D.

10.33
4.63
3.03

2.88
1.52
1.03

17
6.13
8.4

2.19
1.36
1.08

1.63

1.03

3.97

0.96

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้ง 4 ด้าน
สรุปและอภิปรายผล
สรุป
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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1. การศึกษาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
หลังการจัดการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
การเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.การส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจ กรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01ทั้งนี้อาจเพราะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่
1.1 การจัดทาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ผ่านขั้นตอนการสร้ างและใช้
เป็นระบบ
1.1.1 ก่อนจะเป็นชุดกิจกรรมนั้นจะต้องผ่านกระบวนการสร้างเครื่องมือ
ซึ่งได้แก่ การศึกษาทฤษฎีแนวคิด วิธีการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เมื่อทาการสร้างชุดกิจกรรมเสร็จแล้วนาเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา หลังจากนั้นนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้และใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างโดยได้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จานวน 4ชุด ได้แก่
1. เราจะใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์อย่างไรให้ถูกวิธี 2.เราจะใช้นาฬิกาจับเวลาอย่างไรให้ถูกวิธี 3. เราจะทาเครื่องหมายอย่างไรให้
ถูกวิธี 4.เราจะทาความสะอาดและรักษาเครื่องแก้วอย่างไรให้ถูกวิธซี ึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยองค์ประกอบ คือ ชื่อกิจกรรม คา
ชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวคิด สื่อ เวลาที่ใช้ ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม (ขั้นนาเข้าสู่กิจกรรม ขั้นกิจกรรรม ขั้น
อภิปรายขั้นสรุป)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างชุดกิจกรรม มีขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ จึงทาให้ชุดกิจกรร มมีประสิทธิภาพ
สามารถส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้การสร้างชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของสกาว แสงอ่อน (2546) ทาการวิจัยพัฒนาชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสับปะรดท้องถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมีผลการเรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลางและมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับดี
1.1.2การจัดเนื้อหาประสบการณ์ได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์และแบ่งเนื้อหาออกมาเป็นชุดๆ ซึ่งมี
การจาแนกรายละเอียดของเนื้อหา มีการเรียงลาดับจากเรื่องง่ายไปหาเรื่องยาก อีกทั้งชุดกิจกรรมนี้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ครูเป็นเพียงที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาหรือไม่เข้าใจในเนื้อหา ดังนั้นจึงสามารถช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
บทเรียนได้เป็นอย่างดี ทาให้เกิดกระบวนการคิด เกิดประสบการณ์จากการลงมือทาด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลโดยตรงกับเนื้อหาใน
ชุดกิจกรรมคือ ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง จะมีส่วนช่วยให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ อรอนงค์
ฟ้าคะนอง (2548) ที่ว่า “ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คือ การนาสื่อการเรียนการสอนหลากหลายมารวบรวมไว้เป็นชุด มีการ
จัดสื่อไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามที่เป้าหมายได้กาหนดไว้ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจและได้ทาการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง ”
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1.2 ชุดกิจกรรม เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีโอกาสให้นักเรีย นได้ลงมือปฏิบัติจริง
ทาให้นักเรียนเกิดทั กษะปฏิบัติ การทางวิ ทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้ าใจในการใช้เครื่อ งมือทดลองได้อย่างถูกต้องการ
ระมัดระวังในการใช้เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงการเก็บรักษาเครื่องมือและการทาความสะอาดเครื่องมือได้อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย ตามหลักของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักการศึกษาท่านอื่นๆ รวมไปถึงการออกแบบ
ชุดกิจกรรมของผู้วิจัยที่สอดคล้องกับความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลังงาน
ความร้อน จานวนทั้งหมด 4 ชุด โดยในแต่ละชุดกิจกรรมนั้นผู้วิจัยได้ ทาการสร้างใบงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆและการ
เก็บรักษาอุปกรณ์ที่ถูกวิธี โดยในใบงานนั้นจะเป็นคาถามแบบเติมคาตอบซึ่งรายละเอียดของแต่ละใบงานนั้นจะสอดคล้องกับ
ใบกิจกรรมนั้นๆ ดังที่ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545) ได้กล่าวถึงชุดกิจกรรมสรุปได้ว่า เป็นชุดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียน
ได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดเนื้อหาและประสบการณ์ที่ต้องการสร้างเสริมหรือพัฒนา โดยจะประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้ โดยจัดเป็นชุดๆ แล้วแต่ผู้สร้างชุดกิจกรรมจะทาขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยังช่วยให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจพร้อมที่จะสอนอีกด้วย และสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2546) ที่กล่าวไว้ว่า
“....การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกอบไปด้วยส่วนของเนื้อหาและส่วนของปฏิบัติการควบคู่กันไป เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและกระบวนการต่างๆมากยิ่งขึ้น ครูควรเน้นการปฏิบัติการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียน เพราะการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนและฝึกนิสัยการทางานให้นักเรียนเป็นคน
รอบคอบ รู้ จั ด คิ ด ตั ด สิ น ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง รู้ จั ก คุ ณ ค่ า ของสิ่ งที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ แ ละรู้ จั ก ท างานด้ ว ยความปลอดภั ย ....”
เช่นเดียวกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ที่ได้เน้นถึงความสาคัญของการทดลองว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์
มาก ดังนั้นครูและนักเรียนต้องมีความรู้และทักษะปฏิบัติการในการใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลอง
จากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ชุดนั้น ทาให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง โดยก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากชุดกิจกรรมนั้น นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย ใช้ไม่ถูกวิธี ซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จากชุดกิจกรรมแล้วทาให้นักเรียนมี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นและมีความสนใจในการทดลองมากยิ่งขึ้นและหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 4 ชุด ผล
ปรากฏว่า คะแนนทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์
ทักษะการทาเครื่องหมาย ทักษะการใช้นาฬิกาจับเวลา รวมไปถึงทักษะการทาความสะอาดและรักษาเครื่องแก้ว มีคะแนนหลัง
การเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 4 ทักษะ อันเนื่องมาจากการได้ลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดและมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทาให้มีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้น
1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้เลือกทาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพราะมีความเหมาะสมใน
การน าชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ใ นการเรี ย นการสอน ซึ่ ง ชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ นี้ จ ะส่ งเสริ ม ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก าร
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังที่รายงานการวิจัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544) ที่สรุปได้
ว่า นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง จะทา
ให้นักเรียนเกิดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
จะเห็นได้ว่า การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ที่กล่าวไว้ว่า“ ในการสอนนั้นควรเน้นที่กระบวนการที่นักเรียนเป็น
ผู้คิด ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยการเสริมกิจกรรมที่หลากหลายเข้าไป จึงจะทาให้นักเรียนมีโอกาสฝึกคิด
ฝึกปฏิบัติการ ฝึกการออกแบบบันทึกข้อมูลและฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล”
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
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จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์นั้นมีการลงมือปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยในการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นั้น ในขั้นตอนแรกครูจะทาการสาธิตก่อนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเอง เมื่อครูสาธิตการใช้ชุด
กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียนแยกเข้ากลุ่ม เพื่อทาการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมา
ซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ทาให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เนื่องจากในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ละชนิดนั้น นักเรียนเกือบทุกคนจะใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ไม่ค่อยถูกต้อง ดังนั้นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมานั้นมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นได้ สอดคล้องกับภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ที่กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งวัดได้จากการใช้เครื่องมือ
ในการวั ด โดยเน้ นการวั ดพฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ พฤติ กรรมด้า นความรู้ ความจ า ความเข้า ใจ ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการนาความรู้ไปใช้ ซึ่งลักษณะของแบบทดสอบวัดความรู้ความจาเป็นการถามให้นักเรียนระลึกถึงสิ่งที่เคย
เรียนมาแล้ว ด้านความเข้าใจอาจเขียนได้หลายลักษณะเช่น กาหนดสถานการณ์ใหม่มาแล้วให้ผู้เรียนระบุข้อเท็จจริง มโนมติ
หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ส่วนพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย
พฤติกรรมย่อยหลายพฤติกรรม โดยแบบทดสอบที่วัดแต่ละพฤติกรรมจะมีลักษณะที่ แตกต่างกันไป ส่วนการวัดด้านการนา
ความรู้ไปใช้จะมีลักษณะกาหนดปัญหาใหม่ มาให้นักเรียนแก้ โดยอาศัยความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมาแล้ว
จะเห็นได้ว่า การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น นักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) สนับสนุนว่า “ควรเน้นที่กระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบด้วยการเสริมกิจกรรมที่หลากหลายเข้าไป จึงจะทาให้นักเรียนมีโอกาสฝึกคิด ฝึกปฏิบัติการ ฝึกการออกแบบ
บันทึกข้อมูลและฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล” จากที่กล่าวมาข้างต้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
และจัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรส่งเสริมความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียน เช่นเดียวกันกับศรีลักษณ์ ผลวัฒนะและประดับ นาคแก้ว (2551, หน้า 66) กล่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
วิทยาศาสตร์ สรุปใจความได้ว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการกระบวนการและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ว่าการทดลองนั้นสามารถทาให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
สรุปได้ว่า การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น มีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความรู้ความ
เข้าใจ มีความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามขึ้นไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากการวิจัยผู้วิจัยมีข้อค้นพบสาหรับเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังต่อไปนี้
1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนสามารถเพิ่มจานวนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้ โดย
ดูจากทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเน้นให้แก่ผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และครูผู้สอนสามารถนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรับใช้กับหน่วยการเรียนรู้อื่นได้
2. ครูผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของชุดกิจกรรมมีการใช้สื่อ ครูจะต้องทาการศึกษาและสาธิตให้นักเรียน
ดูก่อน ซึ่งต้องคานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนด้วย ครูจะต้องกาชับให้ผู้เรียนระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์โดยเน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
3. ชุดกิจกรรมบางชุดมีรายละเอียดขั้นตอนค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าผู้วิจัยได้ออกแบบและวางแผนเรือ่ งเวลาไว้แล้ว เมื่อ
นาไปปฏิบัติจริงบางชุดกิจกรรมอาจจะใช้เวลามากกว่าเวลาที่ระบุอยู่ในชุดกิจกรรม ดังนั้นครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาผลวิจัยผลของการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใน
หน่วยการเรียนรู้อื่นนอกเหนือจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลังงานความร้อน
2. ควรมีการศึกษาผลวิจยั ของการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับชั้นอื่น แต่อาจมีการปรับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และแนวการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
ผู้เรียน
3. ควรศึกษาโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะปฏิบตั ิการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ในทักษะอืน่ ๆ
นอกเหนือจาก 4 ทักษะที่ผู้วิจัยได้ทาการสร้างไปแล้ว
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ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
Result of Using Learning Literature on Clay Bricks
Production by Using STEM Education Method
ถวิลจิต ชาตะเวที, พสุ ปราโมกข์ชน และอโนดาษ์ รัชเวทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
tawinjit57@gmail.com
บทคัดย่อ
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการทาอิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้ วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นกั เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
ป่าเหมือด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 10 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา จานวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน จานวน 7 แผน รวม 12 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา การนาเสนอข้อมูลใช้ตาราง
ประกอบคาบรรยาย สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน() ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)การหาประสิทธิภาพ E1,E2
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
การวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 5 เล่ม โดยรวมมีค่าเท่ากับ 83.40/ 84.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 35.00
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบ
สะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.76 , S.D. = 0.46)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ: กระบวนการทาอิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
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Abstract
Results of the documentation to learn about the bricks, using teaching STEM fields.The purpose
of this To study the scientific knowledge available on local knowledge. The story brick The teaching STEM
fields. Group learning the basics and Technology. Grade 6 efficiency of 80/80 to compare student
achievement before and after learning of students with documented learning about brick by teaching
STEM fields. And to the satisfaction of students per class documentation about using brick teaching STEM
fields. Grade 6 school at Bush House in a faint manner. On documentation to the brick using teaching
STEM fields. Group learning the basics and Technology. Grade 6 population-based study. including
students Grade 6 school at Bush House in a faint manner. Space Elementary Mai District second semester
of the first year in 2016 with 10 instruments to study the document to the brick using teaching STEM
fields of five books, lesson plans accompanying the document. learning of the plan includes seven 12hour test achievement. And satisfaction of students per class documentation about using brick teaching
STEM fields. Presentation of data tables with subtitles. The statistics used for data analysis.) IOC.) the
standard deviation (The percentage average ( (IOC) for the effective E1, E2.
The study indicated that
1. Performance of the documentation to learn about the bricks, using teaching STEM fields. Group
learning the basics and Technology. Grade 6, the overall volume is equal to 83.40 / 84.33, higher than the
threshold 80/80.
2. achievement before and after learning of the students. Grade 6 before and after learning about
the class documentation brick by teaching STEM fields. Group learning the basics and Technology. The
average score was higher than the previous 35.00 percent.
3. The results of the satisfaction of students per class documentation about using brick teaching
STEM fields. Group learning the basics and Technology. The overall average is the most satisfied (= 4.76, =
0.46) when considering that they all have the most satisfied.
Keyword: Learn about the bricks, using teaching STEM Educathion.
บทนา
การจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการและเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกส่วนของสังคม ส่งผลให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง
ทั้งในด้าน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเชื่อมกันอย่างเป็นระบบ
ประเทศไทยมีการปรับตัวและพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการปกครอง การศึกษา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบอีกว่าปัญหาการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดที่ผ่านมาส่งผลให้สังคมไทยต้องหันมาทบทวนถึงสาเหตุของ
ปัญหา สาเหตุ สาคัญประการหนึ่งเนื่ องจากปัญหาคุณ ภาพของการศึ กษาที่ยั งไม่ สามารถพั ฒนาคุภาพของนั กเรียนไทย
โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบของเยาวชนของชาติให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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ด้วยการเป็นคนดีต่อตนเองครอบครัวสังคม ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขได้อย่างน่าพึงพอใจ โดยข้อมูลได้เผยแพร่ทั่วไป
จากสื่อมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์เป็นประจา (ราตรี ชนะกาศรี. 2546 : 48 )
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดปัญหาสืบเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่เป็นระบบและไม่ได้รับวิทยาการใหม่ ๆ อีกปัจจัยที่
ทาให้เกิดก่อปัญหาอีกอย่างคือ นักเรียนขาดเรียนบ่อยประกอบกับอยู่ในสภาวะที่ครอบครัวต้องดิ้นรนในการประกอบอาชีพมา
เลี้ยงครอบครัว บางครั้งต้องขาดเรียนเพื่อช่วยผู้ปกครองในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นการเรี ย นที่ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานของระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และระดั บ ชาติ ที่ ตั้ ง ไว้ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
อังฤกษ และไม่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมส) ในรอบที่ 3
ประกอบกับสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ใกล้กับแหล่งการทาอิฐมอญจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านทุ่ง
ข้าวตอก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ที่มีการทาอิฐมอญมานานสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนที่ได้นาวัสดุดิบคือดินเหนียวที่มีในท้องถิ่นมาผสมกับวัสดุอื่น ๆ เพื่อ
ผลิตเป็นอิฐมอญที่มีคุณภาพดีนาไปก่อสร้างบ้านเรือนให้คงทนอยู่ได้นานไม่ ผุกร่อนไปตามสภาพอากาศ ซึ่งการทาอิฐมอญถือ
ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนาองค์ความรู้ในการทาอิฐมอญไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอนให้
ความรู้ในหลายสาขาวิชา โดยใช้รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์ทั้ง 4 สาขาวิชาจาก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คาว่าภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่นามาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของ
มนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พื้นความรู้ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคมยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า
ภูมิปัญญา(“ความหมายของภูมิปัญญาไทย,” ) ถือเป็นองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถี
ชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย
ซึ่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทาอิญมอญ สามารถแทรกการเรียนการสอนในรูปแบบการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา คาว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคาย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์
ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆมาบูรณาการเข้า
ด้วยกันในการดาเนินชีวิตและ “STEM” science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) การเรียนรู้ที่บูรณาการ การจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตั้งแต่ระดับขั้นการศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและรวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้
ประชากรรุ่นใหม่ได้มีความรู้และทักษะการเรียน รู้ในทางสร้างสรรค์แบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ที่โลกเรา
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะในการดารงชีวิต เพื่อให้เยาวชนไทยก้าวสู่การ
แข่งขันกับประชากรโลกได้ รวมทั้งเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 255 (คศ.2015) “สะเต็มศึกษา”นั้นจะช่วยพลิกโฉม
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสะเต็ม
ศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาเหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่เน้นการบูรณาการการเรียนรู้การนาไปใช้และการฝึกการคิดเพื่อ
แก้ไข ปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ ๆไม่ใช่การเรียนที่เน้นการท่องจาหรือการเรียนเพื่อนาไปสอบเท่านั้น ซึ่งการเรียนแบบ
สะเต็มศึกษานั้น จะเน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะตั้งคาถามให้เด็กสนใจและเรียนรู้ว่า สิ่งที่
เรียนในห้องเรียนนั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจาวันของเรา
จากปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่าในเกือบทุกสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดทาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทาอิฐมอญประยุกต์
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เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรูปเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา มาใช้สอนกับ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักงานการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนและประยุกต์การเรียนรู้ ทั้ง 4 สาขาวิชา คือวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering ) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) นามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นแนวทางให้นักเรียนนาไปประยุกต์ใช้เป็น
โครงงานอาชีพสาหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ โดยเรียนผ่าน เอกสาร
ประกอบการเรียนเรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา เพราะมีการสอดแทรกการเรียนการสอนภูมิปัญญา
เชื่อมโยงบูรณาการกับเนื้อหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering )
และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ช่วยให้นักเรียนได้นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม
แก้ปัญหา หาข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์สิ่งที่ค้นคิดสิ่งใหม่ ๆ สามารถนาไปประยุกต์กับการเรียนรู้และการใช้ในชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการทาอิฐมอญ และนามาสร้าง
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา จานวน 5 เล่ม
2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอน
แบบสะเต็มศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอน
แบบสะเต็มศึกษา
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิธกี ารรวบรวมข้อมูล
1) ประชากรและกลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
3) ข้อมูลและแหล่งศึกษาข้อมูล ได้แก่แหล่งผลิตอิฐมอญ บ้านทุ่งข้าวตอก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4) เครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินการศึกษา ในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Research) ผู้วิจัยได้กาหนดหัวข้อการดาเนินการศึกษาตามลาดับดังนี้
4.1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 5 เล่ม
4..2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง อิฐมอญ
โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา จานวน 30 ข้อ
4.3) การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 5 เล่ม ดาเนินการสร้างตามลาดับดังต่อไปนี้
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1. ขั้นวิเคราะห์
1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และจุดที่ต้องการจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2
1.2 ศึกษาเกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาอิฐมอญ ของชาวบ้านทุ่งข้าวตอก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1.3 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการเรียน
1.4 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้
1.5 ศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
1.6 กาหนดขอบข่ายของบทเรียน
2. ขั้นออกแบบ
2.1) การออกแบบสร้างเอกสารประกอบการเรียนโดยศึกษาวิธีการเขียนกาหนดจุดมุ่งหมายในการดาเนินการ
สร้างเอกสารประกอบการเรียน เพื่อนาไปเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วกาหนดเนื้อหาที่จะ
ใช้เขียนเอกสารประกอบการเรียนโดยเลือกเนื้อหามาจัดลาดับเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนจานวน 5 เล่ม ใช้เวลาในการสอน 7
แผน จานวน 10 ชั่วโมง ตามลาดับ ดังนี้
เล่มที่ 1 การศึกษาคุณสมบัติของดินและส่วนผสมเพื่อใช้ในการทาอิฐมอญ ในแผนที่ 1 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
เล่มที่ 2 ขั้นตอนการทาอิฐมอญ การออกแบบและการขึ้นรูปอิฐมอญโดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น ในแผนที่ 2
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
เล่มที่ 3 ขั้นตอนการเผาอิฐมอญโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแผนที่ 3 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
เล่มที่ 4 ขั้นตอนการดูดซึมของน้าในอิฐมอญและความแข็งของอิฐมอญ ในแผนที่ 4 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
เล่มที่ 5 การทาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยใช้ความรู้จากการทาอิฐมอญ ในแผนที่ 5 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
2.2) ในการออกแบบเอกสารประกอบการเรียนนั้น ผู้วิจัยได้ยึดสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จัดสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียนแต่ละเล่ม จานวน เล่มละ 10 ข้อ และแบบฝึกหัด
พร้อมทั้งเฉลยคาตอบ ได้ออกแบบตามองค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ ปกนอก ใบรองปก คานา คาชี้แจง ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สารบัญ ทดสอบก่อนเรียน เฉลยคาตอบ พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม
แบบฝึกหัด เฉลยคาตอบ ทดสอบหลังเรียน เฉลยคาตอบและบรรณานุกรม
3. ขั้นพัฒนา
ผู้วิจัยได้นาเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้ประเมินคุณภาพความ
เหมาะสมด้านรูปแบบ เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปทดลองใช้ โดย
สร้างแบบประเมินคุณภาพของ เอกสารประกอบการเรียน เรื่ อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ านวน 5 เล่ โดยใช้ ม าตรการประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ ของ
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 82) ดังนี้
ได้ 5 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ ุด
ได้ 4 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมาก
ได้ 3 คะแนน หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ได้ 2 คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อย
ได้ 1 คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สดุ
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แล้วนาผลการประเมินไปหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การแปลผลดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึงเหมาะสมมากที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึงเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึงเหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึงเหมาะสมน้อยที่สุด
ผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกหัดท้ายเล่มของแต่ละเล่มนาไปใช้ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ความเหมาะสมของเนื้อหา ลักษณะ
การใช้คาถาม ความเหมาะสมของตัวเลือกเพื่อนาคะแนนที่ได้มาหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบและแบบฝึกหัดแล้วให้คะแนนความ
คิดเห็น ดังนี้
+1
= แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้
0
= ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้
-1
= แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้
นาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือค่า IOC
โดยใช้สูตร IOC
=

R
N

(บุญเชิด ภิญโญอนั นต์พงษ์. 2547 : 55 ) ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 5 เล่ม
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
4. ขั้นทดลองใช้
4.1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองหาร อาเภอสันทราย สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 3 คน ที่มีผลการเรียนในระดับเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อหาประสิทธิภาพเบื้องต้นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อหาได้ประสิทธิภาพ
4.2 ทดลองแบบหนึ่งต่อสาม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหารอาเภอสันทราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการ
เรียนระดับเก่ง จานวน 3 คน ปานกลางจานวน 3 คน และอ่อน จานวน 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ
5. ขั้นนาไปใช้และประเมินผล
นาไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 10 คน ต่อไป
ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
1. ขั้นวิเคราะห์
การเตรียมการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจานวน 30 ข้อ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ศึกษาเทคนิคการเขียนข้อสอบศึกษาจาก
ตาราการวัดผลและประเมินผลศึกษา คู่มือครู ตารางานวิจัยของนักวิจัยหรือนักการศึกษาหลายท่านและกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงาน
พื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กาหนดไว้
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1.3 ศึกษาทฤษฏีหลักการ แนวทางการสร้างแบบทดสอบ
2. ขั้นออกแบบ
2.1 สร้างตารางกาหนดเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.2 จัดทาตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยยึดตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก (สร้างข้อสอบจานวน 50 ข้อเพื่อการทาการหา
คุณภาพและคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีคุณภาพไว้ใช้รวบรวมข้อมูล จานวน 30 ข้อ)
3. ขั้นพัฒนา
3.1 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จานวน 30 ข้อ โดยยึดตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านความเที่ย งตรงเชิง
เนื้อหาโดยใช้เกณฑ์ซึ่งคะแนนความคิดเห็นของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543 : 117) กาหนดเกณฑ์
จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อแล้วนาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (ICO - Index of Consistency) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 1.00
3.2 นาผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วคัดเลือกข้อสอบ
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 เก็บไว้ และปรับปรุงข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.50 ให้มีความถูกต้อง นาไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อสอบที่สมบูรณ์
4. ขั้นทดลองใช้
4.1 นาแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพและค่าความสอดคล้อง (IOC) ของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านหนองหาร
อาเภอสันทราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กลุ่มทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง โดยเลือกแบบแบบ
เจาะจง ได้แก่ นักเรียนมีผลการเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง 1 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน 1 คน
รวม 3 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวกันกับการทดลองกลุ่มหนึ่งต่อหนึ่งที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้
การสอนแบบสะเต็มศึกษา
4.2 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r)แล้วนามาปรับปรุงให้ได้
ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.02 – 1.00
จานวน 30 ข้อ
4.3 นาแบบทดสอบจากการคัดเลือก และได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จานวน 30 ข้อ ไปทดลอง ใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหาร ในกลุ่มนักเรียนหนึ่งต่อสาม ได้แก่ นักเรียนมีผลการเรียนเก่ง 3 คน นักเรียนที่มีผล
การเรียนปานกลาง 3 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน 3 คน รวม 9 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรแล้วนาผลมาคานวณหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR - 20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 130)
4.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้นามาใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 30 ข้อและจัดทา
แบบทดสอบหลังเรียนโดยนาแบบทดสอบก่อนเรียนชุดเดิมมาสลับข้อไปจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์
4.5 นาแบบทดสอบที่ได้ไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มประชากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่า
เหมือด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 10 คน ต่อไป
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ตอนที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา เป็นสื่อ
การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่ผู้วิจัยจัดทา
ขึ้นเพื่อใช้กับประชากรที่กาหนดไว้ มีขั้นตอนการจัดทา ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์
1.1.1 วิเคราะห์เนื้อหาทีจ่ ะสร้างสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมทีจ่ ะใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยเนื้อหาที่ใช้ใน
การสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้เป็นเนื้อหาของ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานพื้นฐานอาชีพ
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เล่ม ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้
ในแต่ละแผน
1.1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ โดยกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนด้านพุทธิพิสัย (พร้อม
พรรณ อุดม.2544 : 60-70) และตัวชี้วัดชั้นปี จากหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. ขั้นออกแบบ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งเนื้อหาของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
2.2 ศึกษาวิธีสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้จากหลักสูตรและเอกสาร
พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการและจากตาราของนักวิชาการต่างๆ
2.2.1 แบ่งเนื้อหาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา จานวน 5 เล่ม เป็นสื่อการเรียนรู้ โดยกาหนดเวลาเรียนแผน
ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 7 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง
2.2.2 กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและการวัดผลประเมินผลที่กาหนดไว้ให้สอดคล้องกันตามที่ได้ทาการวิเคราะห์ไว้
2.2.3 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ คือ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ มีการวัดผลประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนประจา
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งละ 10 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3. ขั้นพัฒนา
3.1 ผู้วิจัยได้นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอคณะผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมในด้านเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่ อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล และนามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม โดยการใช้แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
3.2ขั้นทดลองใช้นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้โดยใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา ทั้ง 5 เล่ม โดยทดลองกับกลุ่มหนึ่งต่อหนึ่ง กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนหนองหาร อาเภอสันทราย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ นักเรียนมีผลการเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง 1 คน นักเรียน
ที่มีผลการเรียนอ่อน 1 คน รวม 3 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวกันกับการทดลองใช้ภาคสนามของการใช้เอกสาร
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ประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา ทั้ง 5 เล่ม สรุปผลและปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้กับทดลองกับ
กลุ่มหนึ่งต่อสาม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองหาร อาเภอสันทราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ นักเรียนมีผลการเรียนเก่ง 3 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนปาน
กลาง 3 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน 3 คน รวม 9 คน สรุปผลและปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้กลุ่มประชากรต่อไป
3.3 ขั้นนาไปใช้และประเมินผล ผู้วิจัย นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่ม ประชากรที่กาหนดไว้ ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ้านป่าเหมือด อาเภอสันทราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 2 จานวน 10 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้
นาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้กับนักเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จานวน 10 คน การดาเนินการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้
การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
1) นาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา ไปใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
เล่มที่ 1 การศึกษาคุณสมบัติของดินและส่วนผสมเพื่อใช้ในการทาอิฐมอญ ในแผนที่ 1 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
เล่มที่ 2 ขั้นตอนการทาอิฐมอญ การออกแบบและการขึ้นรูปอิฐมอญโดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นในแผนที่ 2
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
เล่มที่ 3 ขั้นตอนการเผาอิฐมอญโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแผนที่ 3 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
เล่มที่ 4 ขั้นตอนการทดสอบการดูดซึมน้า และการรับแรงอัดของอิฐมอญ ในแผนที่ 4 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
เล่มที่ 5 การทาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยใช้ความรู้จากการอิฐมอญ ในแผนที่ 5 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น จานวน 7 แผน 12 ชั่วโมง
2) ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละเรื่อง
3) นักเรียนเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยศึกษาใบความรู้และทาแบบฝึกหัดจนจบ
เรื่อง เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
4 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา เมื่อเรียนจบใน
แต่ละเรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบฝึกหัด การวัดและประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู้ ความสอดคล้องของคาถามและคาตอบของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถูกต้อง สอดคล้อง ครอบคลุม เหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การ
สอนแบบสะเต็มศึกษา
2. สถิติในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบ สะเต็มศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) 80/80
2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้
ค่าที (t – test แบบ Dependent Samples)
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3.สถิติที่ใช้วิจัยอื่น ๆ ได้แก่
3.1 ค่าเฉลี่ย ( X )
3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
การวิจัยผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขอนาเสนอผลการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาตร์ จานวน 5 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 การศึกษาคุณสมบัติของดินและส่วนผสมเพื่อใช้ในการทาอิฐมอญ
เล่มที่ 2 ขั้นตอนการทาอิฐมอญ การออกแบบและการขึ้นรูปอิฐมอญ
เล่มที่ 3 ขั้นตอนการเผาอิฐมอญโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เล่มที่ 4 ขั้นตอนการทดสอบการดูดซึมน้า และการรับแรงอัดของอิฐมอญ
เล่มที่ 5 การทาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยใช้ความรู้จากการอิฐมอญ
ในส่วนของการวิจัยประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พิจารณาจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ทุกคนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรียน จากเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา
ทั้ง 5 เล่ม และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จานวนนักเรียน 10 คน
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่
1
2
3
4

(10)
8
8
9
8
9
10
8
9
8
9

(10)
8
7
8
8
9
9
7
9
9
8

(10)
9
8
9
9
8
9
8
8
9
9

(10)
8
7
8
8
9
8
7
9
9
8

5

(10)
9
7
7
7
8
9
8
9
9
9

รวม
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ประสิทธิภาพ E1/ E2 = 83.40/ 84.33

รวม
คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรียน
(50)
42
37
41
40
43
45
38
44
45
43
417
41.70
83.40

คะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน
(30)
24
28
25
23
25
28
27
24
25
24
253
25.30
84.33

จากตารางที่ 1 คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 10 คน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 83.40 คะแนน
เฉลี่ย ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.33 แสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดย
ใช้ ก ารสอนแบบสะเต็ ม ศึ ก ษา กลุ ่ม สาระการเรี ยนรู้ ก ารงานพื้ น ฐานอาชี พ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.40/ 84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทผี่ ู้วิจัยได้กาหนดไว้คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 แสดงว่าประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีประสิทธิภาพ 80/80 ตามที่กาหนด
ตอนที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้
การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองป่าเหมือด ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวนนักเรียน 10 คนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ดังปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอน
แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาผลคะแนนความก้าวหน้า (n=10)
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นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ

คะแนนก่อนเรียน
Pre-test (30)
14
17
13
14
15
16
14
15
17
16
151
15.10
50.33

คะแนนหลังเรียน
Post-test (30)
25
29
23
25
24
28
27
25
26
24
256
25.60
85.33

คะแนน
ความก้าวหน้า
11
12
10
11
9
12
13
10
9
8
105
10.50
35.00

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอน
แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.60 คิดเป็นร้อยละ 85.33 สูงกว่าก่อนการใช้
เอกสารประกอบการเรียน ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 15.10 คิดเป็นร้อยละ 50.33 จะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนมีคะแนน
ความก้าวหน้ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 10.50 คิดเป็นร้อยละ 35.00
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบ
สะเต็มศึกษา โดยทดสอบค่า t – test (n=10)
การทดสอบ

n

D

( D)

ก่อนเรียน
หลังเรียน

10
10

105

11025

2

2

n

t

1125

10

21.00

D

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับ .01, df 21 = 2.10 )
จากตารางที่ 3 จากตารางที่ 10 พบว่า ค่า t ที่คานวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ t นั่นคือ ค่าเฉลี่ยหลังการใช้
เอกสารประกอบการเรี ย น เรื่ อ ง อิ ฐ มอญ โดยใช้ ก ารสอนแบบสะเต็ ม ศึ ก ษา มี ค่ า มากกว่ า ค่ า เฉลี่ ย ก่ อ นการใช้ เ อกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า ผลการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษาทาให้ผู้เรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น
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ตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา ดังปรากฏตามตารางที่ 5
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน
10 คน มีผลดังปรากฏตาม ตาราง ที่ 4
ตารางที่4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ
โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา (N=10)

ข้อที่
รายการประเมิน
1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
2 นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นอยากเรียน
3 กิจกรรมการเรียนการสอนทาให้นกั เรียนได้ศึกษา
หา
ความรู้ด้วยตนเอง
4 เอกสารประกอบการเรียนทาให้นักเรียนตั้งใจในการทางาน
5 ครูผสู้ อนมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยกระตุ้น
ให้กาลังใจขณะเรียน
6 เอกสารประกอบการเรียนทาให้นกั เรียนค้นพบข้อสรุป
และนาข้อสรุป ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7 กิจกรรมของเอกสารประกอบการเรียนทาให้นักเรียน
มีความสุขและไม่เครียด
8 สื่อการเรียนการสอนที่ครูใช้ประกอบการสอนน่าสนใจมาก
9
10

x

S.D.

4.76
4.68

0.43
0.47

การแปล
ความหมาย
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.71
4.62

0.46
0.49

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.74

0.45

พึงพอใจมากที่สุด

4.68

0.47

พึงพอใจมากที่สุด

4.62

0.49

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.82

0.46

เอกสารประกอบการเรียนทาให้เกิดความกระตือรือร้น ที่จะ
เรียน
4.79
การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนช่วยให้นักเรียน
มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น
4.65
ค่าเฉลี่ย
4.76

0.41
0.49
0.46

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอน
แบบสะเต็มศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76 S.D.= 0.46 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับ
พึงพอใจมากที่สุดเรียงตามลาดับ ดังนี้ สื่อการเรียนการสอนที่ครูใช้ประกอบการสอนน่าสนใจมาก ( x = 4.82 , S.D. = 0.46)
รองลงมาคือ เอกสารประกอบการเรียนทาให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน ( x = 4.79 , S.D. = 0.41) นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ( x =4.76 , S.D. = 0.43) ครูผู้สอนมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและคอยกระตุ้นให้กาลังใจขณะเรียน ( x
= 4.74 , S.D. = 0.45) กิจกรรมการเรียนการสอนทาให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ( x = 4.71 , S.D. = 0.46)
นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นอยากเรียน และเอกสารประกอบการเรียนทาให้นักเรียนค้นพบข้อสรุปและนา
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ข้อสรุปไปใช้ในชีวิตประจาวัน ( x = 4.68 , S.D. = 0.47) การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนช่วยให้นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น ( x = 4.65 , S.D. = 0.49) เอกสารประกอบการเรียนทาให้นักเรียนตั้งใจในการทางาน และ
กิจกรรมของเอกสารประกอบการเรียนทาให้นักเรียนมีความสุขและไม่เครียด ( x = 4.62 , S.D. = 0.49)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญ โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 มีประเด็นสาคัญที่ควรอภิปรายดังนี้
1. ผลการหาประสิท ธิภ าพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ ง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 เป็น 83.40/ 84.33 ซึ่งค่าประสิทธิภาพของ83.40/ 84.33 ที่ได้ เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้น่า จะมีผลมาจากการที่ ผู้วิจัย ได้อ อกแบบ 83.40/
84.33 ให้มีภ าพประกอบที่มีสีสัน สวยงาม น่า อ่า น และใช้ภ าพการ์ตูน ช่ว ยกระตุ้น เร่ง เร้า ความสนใจของนัก เรีย น
รวมทั้ง การเลือ กชนิด ขนาดและสีข องตัว อัก ษรที่ใ ช้ ได้เ ลือ กออกแบบแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบในลักษณะปรนัยหรือ
คาถามสั้นๆ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ช่วยให้ ก ารเรีย นการสอนมีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น ซึ่ง เป็น ไปตามกฎการเรีย นรู้
ของธอร์นไดค์ (Thorndike อ้างใน ดารง วัฒนา, 2546 : 48) ในเรื่อง กฎแห่งผล กฎแห่งการฝึกหัด และกฎแห่งความ
พร้อม ส่งผลให้ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้หรือเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัลยา ศรีทิตย์ (2547 : 96) ได้ทา
การวิจัยการออกแบบเอกสารประกอบการเรียนการ์ตูนสาหรับเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การออกกาลังกาย โดยให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 85/85 ผลปรากฏว่า เอกสารประกอบ การเรียนแบบการ์ตูนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.46/88.97
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบ สะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.33 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.33 สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 15.10 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.60 นักเรียนทุกคนมีคะแนนเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการเรีย น และ
คะแนนความก้า วหน้า มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 10.50 คิด เป็น ค่า เฉลี่ย ร้อ ยละ 35.00 และผลการทดสอบค่า t-test แบบ
Dependent Sample พบว่า ค่า t ที่คานวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตของ t นั่นคือ ค่าเฉลี่ยหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบ สะเต็ม
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ ทาให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ น่าจะเป็นผลมาจากการที่ผู้วิจัยได้สร้างเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ ที่มีป ระสิท ธิภ าพสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด ประกอบกับ การใช้รูป แบบวิธีการสอนที่หลากหลายคือ การเล่นเกม การร้องเพลง และศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ป้ายนิเทศ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่า งบุคคลของนักเรียน จึงทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จารัส อิ่นคา (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 30.19
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ การจัด กิจ กรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การวิทยาศาสตร์ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.76 , S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีระดับพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้น่าจะมีผลมาจากการที่ ผู้วิจัยได้ใช้ภาพประกอบในเอกสารประกอบการเรียนที่มีสีสัน
สวยงาม น่าอ่าน และใช้ภาพการ์ตูนช่วยกระตุ้นเร่งเร้าความสนใจของนักเรียน ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่ สีสันของรูปเล่มสวยงาม
มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งใน และนอก
เวลาเรียน ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง จากผลการสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐ
มอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นไป
ตามลาดับขั้นตอนและเป็น ระบบ ตามหลัก การ แนวคิด ทฤษฎีแ ละจิต วิท ยาที่เ กี่ย วข้อ ง โดยได้ผ่า นการตรวจสอบของ
ผู้เ ชี่ย วชาญในด้า นความเที่ย งตรงของเนื้อหา การออกแบบในการนาเสนอ และการทดลองใช้เพื่ อ หาข้อบกพร่องและนา
ข้อบกพร่องนั้นมาพิจารณาแก้ไขก่อนนาไปใช้จริง จึงกล่าวได้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสม เมื่อนาไปใช้กับนักเรียนจึงทาให้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่ าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคั ญ ทางสถิติที ่ร ะดับ .01 นัก เรีย นทุก คนมีค ะแนนเพิ่ม ขึ้น แสดงให้เ ห็น ถึง พัฒ นาการและมี
ความก้าวหน้าในการเรียน และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการ
เรีย นรู ้ก ารวิท ยาศาสตร์ ส าหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านป่ าเหมื อด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 จากการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนให้สูงขึ้น
ทั้งนี้ มาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ก ารวิท ยาศาสตร์ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ และบทบาทของครู ดังนั้น การที่ครูผู้สอนจะนาเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้ การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ จึงจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบที่ก ล่า วมาข้า งต้น เพราะจะทาให้ก ารนาไปใช้ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.2 ต้ อ งศึ ก ษาคู่ มื อ การใช้ เ อกสารประกอบการเรี ย น เรื่ อ ง อิ ฐ มอญโดยใช้ ก ารสอนแบบสะเต็ ม ศึ ก ษา
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมดาเนินไป
อย่างเป็นลาดับขั้นตอน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
1.3 เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยหลังการใช้
มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ดังนั้น ครูผู้สอนจึงสามารถนา
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เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าได้
2. ด้านการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ ในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และในหลายระดับชั้น โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ
วิธีการนาเสนอให้สอดคล้องกับผู้เรียน
2.2 ควรทาการศึกษาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ
เอกสารอ้างอิง
จารุวรรณ ธรรมวัติ (2543 : 1) “ความหมายของภูมิปัญญาไทย”. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2016.
http://www.ipesp.ac.th/learning/thaistory/content1.html.
จิตติมา พุทธเจริญ (2543 : 19). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากรูปแบบเว็บเพจที่มีตอ่ การนาเสนอต่างกัน.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชยันต์ วรรธนุภตู ิ. (2540 : 8 - 11). ระบบความรู้พื้นบ้าน. การวิจัยและการพัฒนา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชวลิต การรื่นศรี (2542 : บทคัดย่อ) “การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประกอบเครื่องปั้นดินเผา”. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์
2016. http://library.kku.ac.th/abstract/thesis/mart/socd/2542/socd420008t.html.
ถวัลย์ มาศจรัสและพรพรต เจนสุวรรณ์. (2547). นวัตกรรมการศึกษาชุด.เอกสารประกอบการเรียนการ
ที่ท่องเที่ยวสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดประจวบคีรัขันธ์ วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ทีท่ ่องเที่ยวสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ธนสิทธิ์ จันทะรี (2542 : 161) “วิธีทาอิฐมอญ โดยโรงงานอิฐมอญพงษ์เจษฎา”. โรงงานอิฐมอญพงษ์เจษฎา อิฐมอญ อิฐแดง,
13 กรกฎาคม 2015. http://www.pongjadesada.com/42/.
นิรมล ศตวุฒิและศักดิศ์ รี ปาณะกุล. (2546). การเขียนเอกสารวิชาการ . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประคองศรี สายทอง (2545 : บทคัดย่อ). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถาน
ปรียาพร บุษยา (2547 : 143). “การศึกษาพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายของโอ่งมังกร จังหวัดราชบุรี”
พระนครเหนือ
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: เฮ้าท์ ออฟ เคอร์มสี ท์
ยศวีร์ สายฟ้า (2555). การส่งเสริมวิทย์เทคโนโลยีศลิ ปะและคณิตศาสตร์ด้วย STEAM Model
ศิวฤทธิ์ พงศ์กรรังศิลป์ (2547 : บทคัดย่อ) แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. วารสารการวิจัยและการพัฒนา คณะ
ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนม ครุฑเมือง กุล. (2549). การเขียนเชิงวิชาการ. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
สว่าง หลักเพชร (2541 :56). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องพลังงานกับชีวิตของนักเรียน.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2541). แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา . กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี
สุนันทา สุนทรประเสริฐ. (ม.ป.ป.). การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน. ชัยนาท: ชมรมพัฒนา
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ (2538 : 48 – 49. การถ่ายทอดความรู.้ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

785

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

Technology, Engineering, and Mathematics. Portsmouth, NH: Heinemann.
Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating Science,

786

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ได้รับการสอนแบบซิปปา
Critical Thinking Ability of Lower Secondary Students Taught
Through CIPPA Model
ทอฉาย ถาวรชาติ และพงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ได้รับการสอนแบบซิปปา 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ได้รับการสอนแบบซิปปา ประชากรที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดช่าง
เคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน เครื่องมือ ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี 2)แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ เรื่อง ทรัพยากรธรณี
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และ 3)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป 1)นักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณหลังการสอนแบบซิปปา เท่ากับ 18.97 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณก่อนการสอน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.63 2)นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการสอนแบบซิปปา เท่ากับ 20.87 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการสอนแบบซิปปา
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.47
คาสาคัญ: การสอนแบบซิปปา, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการคิด
ABSTRACT
The purposes of this research were to study critical thinking ability and science learning
achievement of Lower Secondary students taught through CIPPA Model. The population was 30
MathayomSuksa 2 students in the second semester of the academic year 2015 at Watchangkian School,
Chiang Mai Province. The instruments consisted of lesson plans on “Geological Resources” in which CIPPA
Model was used, critical thinking ability test with the reliability of 0.85 and science learning achievement
test on “Geological Resources” with the reliability of 0.89. Statistics used in data analysis included mean
and standard deviation by using computer program
Research findings were as follows: 1. The students’ mean of critical thinking ability score on
“Geological Resources” after being taught through CIPPA Model was 18.97 which was higher than that
before learning of 8.63 2. The students’ mean of science learning achievement score on “Geological
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Resources” after being taught through CIPPA Model was 20.87 which was higher than that before learning
of 9.47
Keywords: CIPPA Model, Critical Thinking, Learning Achievement, Thinking Ability
บทนา
การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และวิทยาการต่างๆ จึงทาให้การดารงชีวิตมีการแข่งขัน
และการพัฒนาตนเอง เพื่อการปรับตัวให้ทันกับสภาพการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญปลูกฝังความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งของตัวบุคคล หรือภายในสังคม
ได้ ดังที่สานักงานการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้ระบุไว้ว่า “การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพต้องพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์
และสังคม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีเหตุผล และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนปัญญาเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม” ในทานองเดียวกับที่ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2551,หน้า 92) ได้กล่าวว่า “การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรูต้ ามความสนใจ จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านความรูไ้ ด้เป็นอย่างดีและสามารถนาความรู้นั้นไป
ต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ”
วิทยาศาสตร์ถือว่ามีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนทั้งในชีวิตประจาวัน และการงานอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อม ล้วนเป็น
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ผสมกับความคิดสร้างสรรค์ของศาสตร์อื่นๆ ทาให้มนุษย์นั้นได้มีโอกาสได้พัฒนาวิธีการคิด ไม่ว่าจะ
เป็นความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์ จากที่กล่าวมาข้างต้นวิทยาศาสตร์
มีความสาคัญต่อชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นวิชาวิทยาศาสตร์จึงจัดเป็นวิชาหลักที่มีความสาคัญกับการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ หรือแม้แต่กระทั้งภัยธรรมชาติ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์นั้นกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ระบุว่า “วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีทักษะสาคัญทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยใน
การค้นคว้าหาความรู้ และช่วยให้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ”
ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจึงเน้นที่จะให้นักเรียนเป็นผู้กระทา และคิดเอง ครูผู้สอนมีหน้าที่
เป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับชัยอนันต์ สมุทวนิช (2543,หน้า 184) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
...ครู ในอนาคตต้ องยอมรับ การเปลี่ ยนแปลง ได้ แก่ การเปลี่ย นแปลงการเรีย นรู้ แหล่ งความรู้ และเห็ น
ความสาคัญของการแลกเปลี่ยน ระหว่างแหล่งความรู้ ผู้เรียนรู้ รวมถึงความรู้ในอดีต ครูในอดีตจึงต้องเป็นผู้มี
ความรู้มากกว่าคนทั่วไป และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นได้ แต่เมื่อการเรียนรู้เปลี่ยนไป ทุกคนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเอง จากทั้งประสบการณ์ตรง และเฉพาะตัว หน้าที่ของครูยุคใหม่หรือครูในยุคอนาคตจึงเป็นเพียงผู้
ให้บริการการสอน หรือตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของบุคคลอื่น...
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิดในทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องอย่าง มีเหตุมีผล รวมทั้งสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ครูผู้สอนจึงได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยนาเอาเทคนิค
และวิธีการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นความสาคัญที่ตัวผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ในทุกกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนรวมถึงการนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งกระบวนการจัดการสอนแบบซิปปาทาให้เกิดกระบวนการคิดในการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพราะการมีปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลเข้ามา
มาก ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ออกไปอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับที่ ทิศนา แขมมณี (2548,หน้า 50-51) ได้กล่าวไว้ว่า
...การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาเป็นลักษณะการจัดการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนเป็นผูส้ ร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกาย และกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นสมองของผู้เรียน ผู้เรียน
เกิดความจดจ่อในการคิด สนุกที่จะคิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี และความรู้
ความเข้าใจที่เกิดขึ้น จะมีความลึกซึ้งและอยู่คงทนหากผู้เรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ หรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย...
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนแบบซิปปาทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด และยัง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่างๆได้ ซึ่งทักษะดังกล่าว ถือว่าเป็นหนึ่งในลักษณะของผู้มีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับ Angelo (1995, อ้างใน ลักขณา สริวัฒน์,2549,หน้า 20) ที่ได้กล่าวว่า “การคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเป็ น การคิ ด อย่ า งมีเ หตุ ผ ล และ ใช้ ทั ก ษะในการคิ ด อย่ างซั บ ซ้ อ นขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ รับรู้ปัญหา แก้ปัญหา และหาข้อสรุป ”คล้ายกันกับที่ Ennis (1991,หน้า 6-7) ได้กล่าวถึงบุคคลที่มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณว่า “เป็นผู้ที่พิจารณาสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดได้ สามารถมอหาทางเลือกหลายๆทาง พูด เขียน
หรือสื่อความหมายชัดเจน ทั้งยังแสวงหาความรู้ความถูกต้องให้แม่นยามากที่สุดตามสถานการณ์ที่ต้องการสามารถ
วิเคราะห์การให้เหตุผล หรือการถามตอบที่เกี่ยวกับความชัดเจนหรือความถูกต้อง”
สามารถสรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีระบบ โดยมีการคิดพิจารณาใคร่ครวญ
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลรอบด้าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ ตัดสินใจว่าสิ่งใด ข้อความใดเป็นจริง ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูล
หลักฐานต่าง ๆ มาประกอบการคิด และการตัดสินใจ บุคคลที่รู้จักใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อมจะเป็นผู้ที่กระทา
กิจกรรมงานต่าง ๆ ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับ ศันศนีย์ ฉัตรคุปต์ และ อุษา
ชูชื่น (2545,หน้า 78) ที่ได้กล่าวว่า “การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากในการเรียนรู้และดาเนินชีวิตใน
โลกปั จ จุ บั น ซึ่ งเป็ น โลกของยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ต้ อ งอาศั ย การคิ ด และการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมาก เพราะคนที่ ป ระสบ
ความสาเร็จได้ในยุคข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ และที่สาคัญต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ”
สาหรับเนื้อหาเรื่อง ทรัพยากรธรณี ที่ผู้วิจัยพิจารณาเลือกใช้ในการจัดการสอนแบบซิปปาในครั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์ปัจจุบันนั้นเกิดภัยแล้ง ขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรียน และบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบซิ ปปาเพื่อ สร้ างความตระหนัก แก่ นัก เรี ยนรวมไปถึง มุ่งเน้ นให้เ กิด กระบวนการคิ ดและการแก้ปั ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ นาไปสู่กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ผลวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการสอนแบบซิปปา
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทีไ่ ด้รบั การสอนแบบซิปปา
วิธกี ารวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
วัดช่างเคี่ยน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน
การวิจั ยในครั้ งนี้ เป็น การจั ด การสอนแบบซิป ปา ที่ส่ งเสริม การคิ ดอย่ างมีวิจ ารณญาณ ส าหรับ นักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เนื้อหาเรื่อง ทรัพยากรธรณีซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ทรั พ ยากรธรณี โดยใช้ แ บบวั ด ความสามารถอย่ า งมี
วิจารณญาณ และใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนการสอนนักเรียน
ตามรูปแบบการสอนแบบซิปปา ใช้เวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการสอนได้ทาการวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการสอน แล้วนาผลการวัดมาวิเคราะห์ตามหลักทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบก่อนสอนหลังสอน โดยคานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและทดลองใช้
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการจัดทาแผนจัดเรียนรู้ ดังนี้
1. แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี
1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ทรัพยากรธรณี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยแบ่งเนื้อหาการจัดการสอน จานวน 8 แผน หัวข้อเรื่อง และจานวนคาบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หัวข้อเรื่อง และจานวนคาบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แผนการจัด
การเรียนรู้ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หัวข้อเรื่อง
กระบวนการเกิดดิน
สมบัติบางประการของดินและการใช้ประโยชน์
หินอัคนี
หินตะกอนและหินแปร
วัฏจักรของหิน
แร่
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
แหล่งน้า
รวม
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จานวนคาบ
2
2
2
3
1
2
1
3
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1.2 สร้างแผนการสอนแบบซิปปา สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี
จานวน 8 แผน ซึ่งแผนการเรียนรู้จะเป็นไปตามขั้นตอนการสอนแบบซิปปาที่ผู้วิจัยได้กาหนดขึ้น โดยส่วนของกิจกรรมการ
เรียนการสอนประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นนา 2) ขั้นกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้ วยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนไหวร่างกาย การเรียนรู้กระบวนการ และการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ และ3) ขั้นสรุป
1.3 นาแผนการสอนที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องด้าน
ความตรงของเนื้อหา ด้านภาษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.4 นาแผนการจัดการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ดังนี้ 1) อาจารย์วีณา
ปานขลิบ ครู คศ.3 ชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 2) อาจารย์ นวลจันทร์ เหลืองสุวรรณ์
ครู คศ.3 ชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองเต่า จังหวัดนครสวรรค์ 3) อาจารย์วิศัลยา ใหญ่โต ครู คศ.3 ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนแดงประชานุกู ล จังหวัดนครสวรรค์ 4) รองศาสตราจารย์สาลี่ งามคีรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชีย งใหม่ เพื่ อตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยถือ
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.89
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัยสาหรับวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2.3 เขียนนิยามปฏิบตั ิการของแบบทดสอบการวัดการคิด โดยนิยามปฏิบัติการของความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีดังนี้
การกาหนดปัญหา หมายถึง การทาความเข้าใจกับปัญหาจากข้อมูลทรัพยากรธรณีได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และ
สอดคล้องกับหัวข้อการอภิปราย
การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การกาหนดขอบเขตของปัญหา การตั้งคาถามที่ต้องการศึกษาและใช้เหตุผลอธิบาย
การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การเลือกข้อมูลที่รวบรวมมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณีระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้
ชัดเจน และมีความหลากหลาย
การจัดระบบข้อมูล หมายถึง พิจารณาความถูกต้องและความพอเพียงของข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ
ว่าแหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และบอกได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น
การสรุป และประเมินข้อสรุป หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตัดสิน และพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ข้อสรุปที่เกี่ยวกับปัญหาเพื่อยืนยันข้อสรุปเดิมหรือปรับข้อสรุปใหม่ถ้ามีหลักหรือเหตุผลเพิ่มเติม
การนาไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การระบุประโยชน์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และการดูแลรักษาทรัพยากรณ์ทาง
ธรรมชาติ
2.4 สร้างแบบวั ดความสามารถในการคิด อย่างมี วิจารณญาณวิ ชาวิท ยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี
เพื่อวัดความสามารถอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ด้าน ต่อสถานการณ์ จานวนทั้งหมด 8 สถานการณ์ รวมทั้งสิ้น 60 ข้อ
2.5 นาแบบวัดความสามารถที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความ
ถูก ต้อ งด้ า นความตรงของเนื้อ หา ด้ า นภาษา จากนั้น ปรับ ปรุ งแก้ ไขข้อ บกพร่อ งตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์
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2.6 วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมในหน่วย
การเรียนรู้ โดยวิธีหาค่า IOC (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) เพื่อหาผลรวมของคะแนนในข้อสอบแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ถือว่าเข้าเกณฑ์ โดยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า IOC รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
2.7 การหาคุณภาพและคัดเลือกข้อสอบ ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากที่ทาการวิจัยมี
จานวน 1 ห้องเรียน จึงต้องทาการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการเรียนในเนื้อหา เรื่อง ทรัพยากรธรณี
มาแล้ว จากนั้นมีตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเพื่อคานวณหาความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของข้อสอบปรนัย
โดยอาศัยเทคนิค 27% ของChung The Fan แล้วพิจารณาเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย 0.20-0.80 และค่าอานาจ
จาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จานวน 30 ข้อ ซึ่งได้ค่าความยากง่ายทั้งฉบับเป็น 0.58 รายข้ออยู่ระหว่าง 0.25 -0.75 และค่า
อานาจจาแนกทั้งฉบับเป็น 0.34 รายข้ออยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80
2.8 หาความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder
Richardson ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
2.9 นาแบบทดสอบวัดความสามารถอย่างมีวิจารณญาณไปใช้กับประชากรที่ต้องการศึกษา
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี
3.1 ศึกษาเอกสาร ตาราและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ แนวการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และหนั ง สื อ ประกอบการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้
เรื่อง ทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
3.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและพฤติกรรมที่ต้องการวัดในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ทรัพยากรธรณี โดยจาแนกพฤติกรรมที่ต้องการวัดออกเป็น 6 ด้าน คือ ความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบเลือกตอบชนิด
4 ตัวเลือก หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี จานวน 60 ข้อ โดยให้คลอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด
3.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา ความเหมาะสมของตัวเลือกและตัวลวงตลอดจนภาษาแล้วปรับปรุงแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ (ดังรายนามในขั้นตอนการวิจัยข้อ
1.4) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของตัวคาถาม ตัวเลือก และตัวลวง แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1.00
3.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ไปลองใช้ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากประชากรที่ทาการวิจัย มีจานวน 1 ห้องเรียน จึงต้องทาการทดสอบกับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ผ่ า นการเรี ย นในเนื้ อ หา เรื่ อ ง ทรั พ ยากรธรณี มาแล้ ว เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อ หา
ความเหมาะสมของตัวเลือกและความเหมาะสมของเวลา
3.7 การหาคุณภาพและคัดเลือกข้อสอบ โดยวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเพื่อคานวณหาความยากง่าย และค่า
อานาจจาแนกของข้อสอบปรนัย โดยอาศัยเทคนิค 27% ของ Chung The Fan แล้วพิจารณาเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก
ง่าย 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จานวน 30 ข้อ ซึ่งได้ค่าความยากง่ายทั้งฉบับเป็น 0.40 รายข้ออยู่
ระหว่าง 0.25-0.75 และค่าอานาจจาแนกทั้งฉบับเป็น 0.32 รายข้ออยู่ระหว่าง 0.25 – 1.00
3.8 หาความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder
Richardson ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
3.9 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปใช้กับประชากรที่ต้องการศึกษา
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณหลังการสอนแบบซิปปา เท่ากับ 18.97
สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณก่อนการสอน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.63
2. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนแบบซิปปา เท่ากับ 20.87 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการสอนแบบซิปปา ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.47
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับ
การสอนแบบซิปปา ปรากฎผลดังตาราง 2และ 3
ตางราง 2 ค่าเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอนของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอนแบบซิปปา
ขั้นที่
1
2
3
4
5
6

ค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็มขัน้ ละ 5 คะแนน)
ก่อนสอน
หลังสอน
1.83
3.83
1.40
3.13
1.53
2.97
1.23
3.00
1.20
2.80
1.43
3.23

รายการ
การกาหนดปัญหา
การตั้งสมมติฐาน
การรวบรวมข้อมูล
การจัดระบบข้อมูล
การสรุป และประเมินข้อสรุป
การนาไปประยุกต์ใช้

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบซิปปามีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังสอนในขั้นที่ 1 การกาหนดปัญหา เท่ากับ 3.83 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนสอนซึ่งเท่ากับ 1.83
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังสอนในขั้นที่ 2การตั้งสมมติฐาน เท่ากับ 3.13 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนสอนซึ่งเท่ากับ 1.40 ค่าเฉลี่ย
คะแนนหลังสอนในขั้นที่ 3 การรวบรวมข้อมูล เท่ากับ 2.97 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนสอนซึ่งเท่ากับ 1.53 ค่าเฉลี่ยคะแนน
หลังสอนในขั้นที่ 4 การจัดระบบข้อมูลเท่ากับ 3.00 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนสอนซึ่งเท่ากับ 1.23 ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังสอน
ในขั้นที่ 5 การสรุปและประเมินข้อสรุปเท่ากับ 2.80 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนสอนซึ่งเท่ากับ 1.20 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลัง
สอนในขั้นที่ 6 การนาไปประยุกต์ใช้เท่ากับ 3.23 สูงกว่าค่าเฉลี่ยนคะแนนก่อนสอนซึ่งเท่ากับ 1.43 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาตร์แบบซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น

793

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตางราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและ
หลังได้รับการสอนแบบซิปปา
คะแนนความสามารถ
ก่อนการสอน
หลังการสอน
ในการคิดอย่างมีวิจาณญาณ
(30 คะแนน)
(30 คะแนน)
ค่าเฉลี่ย

8.63

18.97

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.21

2.92

จานวน (คน)

30

30

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบซิปปามีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังสอนเท่ากับ 18.97 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนสอน
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.63 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาตร์แบบซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบซิปปา หน่วย
การเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรณี ปรากฏดังตาราง 4
ตางราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาตร์ของนักเรียนก่อนและหลังที่รับการสอนแบบซิปปา
คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

ก่อนการสอน
(30 คะแนน)

หลังการสอน
(30 คะแนน)

ค่าเฉลี่ย

9.40

20.87

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.66

3.59

จานวน (คน)

30

30

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบซิปปามีค่าเฉลี่ยคะแนนของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการสอนเท่ากับ 20.87 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนสอนมีค่า
เท่ากับ 9.40 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบซิปปาสูงขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่อง ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทีไ่ ด้รับการสอน
แบบซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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จากการศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบ
ซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี โดยใช้แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จานวน 30 ข้อ โดยมีสถานการณ์หรือข่าวเกี่ยวกับ
เรื่อง ทรัพยากรธรณี จานวน 5 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์ มีจานวน 6 ข้อ ตามขั้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ได้แก่ การกาหนดปัญหา การตั้ งสมมติฐาน การรวมรวมข้อ มูล การจัด กระทาข้อมูล การสรุปและประเมิน ข้อสรุป และ
การนาไปประยุกต์ใช้ ตามลาดับ พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถอย่างมีวิจาณญาณหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน
แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนแบบซิปปาที่ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นั้ นสามารถฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะ
การคิ ด อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนจากการท ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบซิ ป ปา ซึ่ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พุท ธศั ก ราช 2542 การศึก ษาส่ วนที่ ว่า ด้ วยการคิด สรุ ปได้ ว่า “ให้ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ นการโดย
ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทาเป็น และเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” ซึ่งกรมวิชาการ (2539,หน้า 9) ได้ระบุว่า “การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาเป็นการดาเนินการสอน
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดทั้งฝึกฝน
กระบวนการต่างๆ” ซึ่งคล้ายกันกับคากล่าวของทิศนา เขมมณี (2545,หน้า 35) ว่า “การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา คือเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน
สามารถกระตุ้ น สมองของผู้เ รี ย นเกิ ดความจดจ่ อในการคิ ด สนุ กที่ จ ะคิ ด เมื่ อ การคิ ดมี บ ทบาททางการศึ ก ษามากขึ้ น จึ ง
จาเป็นต้องมีการส่งเสริมเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ” ดังที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(2547. หน้า 58) ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ซึ่ง เป็นไปในทางเดียวกันกับ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ (2543, หน้า 23) ซึ่งระบุว่า
“การคิดอย่างมีวิจารณญาณจัดเป็น กระบวนการคิดขั้นสูง เป็นกระบวนการคิดที่สาคัญและจาเป็นในการใช้พิจารณา หรือ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล หากบุคคลสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญาณแล้ว ก็จะได้ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้ว
สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ เช่น นาไปใช้แก้ปัญหา การตัดสินใจที่จะทาไม่ทาการริเริ่มสร้างสิ่งใหม่” ซึ่งครอบคลุม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1)การกาหนดปัญหา 2)การตั้งสมมติฐาน 3)การรวมรวมข้อมูล
4)การจัดระบบข้อมูล 5)การสรุปและการประเมินข้อสรุป และ 6)การนาไปประยุกต์ใช้ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เกิดขึ้นนั้นช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนให้สูงขึ้นดังนี้
การกาหนดปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในขั้นนี้ครูผู้ สอนได้ใช้คาถามที่เกี่ยวเนื่องกับ สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
ที่นักเรียนพบเจอหรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในชั่วโมงนั้นๆ เพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน และให้นักเรียนเลือกประเด็น
ปัญหาที่สนใจจากสถานการณ์ในชีวิตประจาวันหรือข่าวนั้นได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่นเดียวกับคา
กล่าวของ Paul (1993,อ้างใน ทิศนา แขมมณี และคณะ,2544, หน้า 150) ว่า “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสัมพันธ์กับ
การแก้ปัญหา การตั้งประเด็นปัญหาพร้อมทั้งระบุปัญหาสาคัญที่ต้องการแก้ หรือปัญหาสาคัญที่ต้องการรู้ จึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่
จาเป็นในการแก้ปัญหา” ดังนั้นขั้นนี้จึงเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง
การตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นตอนที่เมื่อนักเรียนสามารถกาหนดปัญหาได้แล้ว นักเรียนมีการพิจารณาหาทางเลือก
หลายๆแนวทางในการแก้ปัญหา และสามารถเลือกสมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุด ดังนั้นขั้นนี้ทาให้นักเรียนฝึกการคาดคะเน
การแก้ปัญหาและมองเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผลกับปัญหานั้นๆ
การรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้นักเรียนมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
หรือจากความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสมมติฐานที่นักเรียนกาหนดไว้ โดยในการเรี ยน
การสอนนั้นครูผู้สอนได้จัดกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ เมื่อนักเรียนค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่รวบรวมมาในกลุ่มอีกด้วย ดังรูปที1่
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รูปที่ 1 ผลงานของนักเรียนในกระบวนการกลุ่ม
จากรู ป ที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ผลงานของนั ก เรี ย นในกระบวนการกลุ่ ม ซึ่ งครู ไ ด้ ก าหนดหั ว ข้ อ ศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
โดยนั ก เรี ยนได้ท าการศึ กษาลัก ษณะทางกายภาพและประโยชน์ข องดิ น 3 ชนิด คื อ ดิ นเหนีย ว ดิ นร่ วน และดิ น ทราย
จากความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียน หรือความรู้และประสบการณ์ของเพื่อนภายในกลุ่ม นักเรียนภายในกลุ่มเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งอยู่ในขั้นกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ และยังเกิดกระบวนการ คิดใน
การเลือกสรุปความรู้องค์รวมภายในกลุ่มของนักเรียน ซึ่ง คล้ายกันกับแนวคิดของ อุษณีย์ โพธิ์สุข (2544,หน้า 61) ได้กล่าวไว้
ว่า “การรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือจากแหล่งต่างๆ รวมถึง
การดึงข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้ การรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การคิด
การสังเกต ทั้งสังเกตด้วยตนเอง และการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลของผู้อื่น ” ดังนั้นขั้นตอนนี้ทาให้นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าหรือดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากหลายๆแหล่งข้อมูล เพื่อมาสนับสนุนประเด็นปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
การจัดระบบข้อมูล ในขั้นตอนการจัดระบบข้อมูลนี้นักเรียนได้นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาพิจารณาว่าข้อมูลที่
นักเรียนรวบรวมมานั้นมีความเพียงพอ พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งที่มา ในขณะเดียวกันก็ต้องประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูล และจาแนกความแตกต่างของข้อมูลระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อมูล
ที่ชัดเจน ข้อมูลที่คลุมเครือ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และสามารถจัดจาดับความสาคัญของข้อมูลได้ ดังคากล่าวของ สิทธิพล
อาจอิ น ทร์ (2550,หน้ า 45) ว่ า “ลั ก ษณะการแสดงออกของผู้ ที่ มี ก ารคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณนั้ น จะสามารถวิ นั จ ฉั ย
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้ และยังสามารถจาแนกความแตกต่าง และประเภทของข้อมูลได้ดีอีกด้วย ดังนั้นขั้นตอนนี้
ทาให้นักเรียนสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือ ความแตกต่าง และประเภทของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลได้เพื่อนาไปใช้ในการลง
ข้อสรุปได้”
การสรุปและการประเมิ นข้อสรุป ขั้นตอนนี้นักเรียนเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจสรุปอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่หรือเมื่อ
มีเ หตุ ผลเพี ยงพอ พิ จารณาถึ งความเหมาะสมของข้ อสรุป ที่เ กี่ย วกั บปั ญหาว่ าสอดคล้ องกับ ปัญ หาหรื อไม่ สามารถตอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ และสามารถสรุปปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล จากนั้นนักเรียนสามารถยืนยันข้อสรุปเดิม หรือปรับ
ข้อสรุปใหม่ถ้ามีข้อมูลใหม่หรือเหตุผลเพิ่มเติมใหม่ที่สมเหตุสมผลมากกว่า ดังนั้นขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถตัดสินข้อสรุปของ
ปัญหา โดยอาศัยเหตุผลหลักฐานและแนวคิดที่เหมาะสม และประเมินข้อสรุปได้อย่างเที่ยงตรง
การนาไปประยุกต์ใช้ ขั้นตอนนี้นักเรียนนาข้อสรุปของปัญหาซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี นาไปประยุกต์ใช้
โดยการระบุประโยชน์ของทรัพยากรธรณี หรือวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากข้อสรุป อย่างสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได้จริง
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ในชี วิ ต ประจ าวั น ดั งนั้ น ขั้ น ตอนนี จ ะเป็ น การฝึ ก ฝนการน าความรู้ ค วามเข้ า ใจของนั ก เรี ย นไปใช้ ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มความชานาญหรือความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิ จัยนามาใช้ในครั้งนี้ ทาให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นได้จาก
กระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดที่กล่าวมา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ ด้รับการสอนแบบซิปปา
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การสอนแบบซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากร
ธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 30 ข้อ พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลั งการเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนแบบซิปปาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง ตามที่ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2542, หน้า 10-13) ได้กล่าวถึง “การสอนแบบซิปปาในการจัดการเรียนการสอน
โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด ดังนี้ 1)การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 2)การมี
โอกาสปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้กับผู้อื่น 3)การได้เคลื่อนไหวร่างกายให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางร่างกาย 4)การได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการ ได้ร่วมมือร่วมแรงทางานโดยใช้กระบวนการต่างๆที่สัมพันธ์กัน และ 5)การมีโอกาสได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานการณ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน” เช่นเดียวกับที่กรมวิชาการ (2539) ที่ได้ระบุว่า “การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
แบบซิปปาโมเดล เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูล และสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง”
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วยังต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย รวมทั้ง
ต้องอาศัยทักษะกระบวนการต่างๆจานวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งอยู่ใน
ขั้นกิจกรรมในการเรียนการสอน ในขั้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองนั้น เมื่อครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนแล้ว นักเรียน
จะเกิดการดึงความรู้จากความรู้เก่าหรือจากประสบการณ์เดิม นักเรียนยังสามารถแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้
อีกด้วย ซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนาหรือคาชี้แนะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่างๆ จากนั้นผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่นหรือ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนได้แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถทางการเรียน
ที่มีทั้ง เด็กเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจะเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และ
การทางาน ทาให้นักเรียนมีโอกาสได้ทางานร่วมกับผู้อื่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างได้แสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการคละความสามารถทางการเรียนรู้นี้นักเรียนที่เรียนอ่อนจะได้ รับการกระตุ้น
จากเพื่อนนักเรียนในกลุ่ม ทาให้ผลการเรียนของนักเรียนในกลุ่มอ่อนนั้นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การจัดการเรียนการสอน
แบบซิปปานี้ยังให้ความสาคัญกับการเคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง ผู้เรียนจึงเกิดความกระตือรือร้นและสามารถดึงความสนใจจากผูเ้ รียน ทาให้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น ดังรูป 2
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รูปที่ 2 แสดงการทากิจกรรมการสอนแบบซิปปา
จากรูปที่ 2 แสดงการทากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว ในการทา
กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนเกิดการกระตือรือร้น เกิดความรู้ซึ่งได้จากการลงมือกระทาด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
ทิศนา เขมมณี (2545, หน้า 124) ได้กล่าวไว้ว่า “กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย มีส่วนช่วยให้ประสาท
การรับรู้ของผู้เรียนตื่นตัวพร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อผู้เรียนได้มีการปฏิบัติกิจกรรมต่างด้ วย
ตนเองแล้ว ทาให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการต่างๆจากการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งกระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการคิด เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น” จากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการสร้าง
ความรู้ใหม่เกิดขึ้น ครูจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจากการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ในทานองเดียวกับที่ อรทัย มูลคา (2542,
หน้า 92) ได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ว่า “เป็นขั้นตอนการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนาความรู้ความเข้าใจของตนเอง
ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความชานาญ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจา
ในเรื่องนั้น”
ดั ง นั้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การจั ด การสอนแบบซิ ป ปา สามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
แบบซิปปาสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้
จากวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณนัน้ มีข้อเสียซึ่ง
ผู้วิจัยได้รวบรวม และเสนอแนะต่อผู้ต้องการนาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
1. ในการใช้สื่อเพื่อค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนควรให้ความรู้ในการใช้สื่ออย่างถูกต้อง เช่น การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ครูผู้สอนควรชี้แนะและดูแลในการค้นแหล่งข้อมูล เนื่องจากในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี แหล่งข้อมูล หรือเวปไซต์
ที่ไม่เหมาะแก่การเรียน ครูผู้สอนจึงจาเป็นต้องให้คาชี้แนะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่การค้นคว้า
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2. ครูผู้สอนควรจะมีความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการสอนแบบซิปปา และการส่งเสริมความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นอย่างดี ซึ่งครูผู้สอนควรเข้าใจหลักการและจุดประสงค์ในเรื่องนั้นๆ แล้วจึงอฺธิบายวิธีการ กระบวนการ
หรือขั้นตอนต่างๆให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
3. ในกระบวนการกลุ่มครูผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม
มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นภายในกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วม ไม่ปล่อยให้ผู้เรียนคนใด
คนหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งทากิจกรรมภายลาพัง
4. ถ้าจะนางานวิจัยนี้ไปใช้สาหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ขั้นตอนในการจัด การเรียนการสอนนั้นควร
ปรับให้เหมาะสมกับอายุและเนื้อหาของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ของนักเรียน ซึ่งในยุคสมัยปัจจุปันการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาเป็นในการดารงชีวิตในปัจจุบัน
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา กับเนื้อหาที่เหมาะสม เช่น เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพราะ
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปานี้สามารถบูรณาการได้กับเนื้อหานี้ได้ เนื่องจากทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ รวมไป
ถึงการประยุกต์ใช้ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ดีอีกด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน จานวน 8 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญประเมินร่างต้นแบบโมเดลการวิเคราะห์แบบ ED –SCI MODELจานวน 5ท่านและผู้เชี่ยวชาญการรับรองวิธีสอน
ต้นแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนจานวน 5ท่านรวมเป็น
จานวนทั้งสิ้น18 ท่าน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินและแบบ
รับรองต้นแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนสถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
สอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วย6 องค์ประกอบ คือ (1) การ
วางแผนรูปแบบการเรียนการสอน (2) การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความรู้ (3) การออกแบบ(4) การพัฒนาขั้นตอนการสร้าง
นวัตกรรมสามารถจาแนกการสร้างความรู้ ออกเป็น 5 ขั้นตอนAnalysis , Design ,Development, Implementation
,Evaluation (5) การเลือกซอฟต์แวร์ และ(6) การประเมินผลได้รับรองการการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากผู้เชี่ยวชาญใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.15, S.D.= 0.43)
คาสาคัญ: การเรียนรู้แบบผสมผสาน, ED-SCI model , วิทยาการคอมพิวเตอร์
Abstract
The purpose of this research was to develop the Blended Learning Using Knowledge Creation
Process to Construct Innovation for Computer Science Standard, Pibulsongkram Rajabhat University. The
samples in the study consisted of a total of eighteen persons which comprised of eight experts of
blended technology combined with knowledge creation process for teaching innovation, five experts of
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certified teaching strategy model, and five experts of evaluated teaching strategy model, specific selected
sampling was used. The tools for data collections were an in-depth interview form, an evaluation form,
and a certificate form for ED –SCI model. The data were analyzed by using mean and standard deviation.
The results of the study revealed that the develop the Blended Learning Using Knowledge
Creation Process to Construct Innovation for Computer Science Standard as follows : (1) planning (2)
analyzing (3) designing(4) developing (5) role playing and (6) evaluating. The experts also certified the
develop the Blended Learning Using Knowledge Creation Process to Construct Innovation for Computer
Science in ED-SCI model at the good level.( X = 4.15, S.D.= 0.43)
Keywords: Blended Learning, ED-SCI Model, Computer Science
บทนา
จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผลผลิตชุมชน ตลอดจน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาการ
คอมพิวเตอร์นับเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจ จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งต้องมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ที่กาหนดทิศทางและการ
พัฒนา ICT เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยซึ่งต้องการบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเป็นจานวน
มาก
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก วิ ชาการ
คอมพิวเตอร์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพความก้าวหน้าของวิชาการ การจัด
กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งเน้ นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านเทคนิค
วิธีการจัดการงานอาชีพและด้านความมีคุณธรรมนาความรู้
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจาเป็นต้องกระทาในเชิงรุกโดยพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศและสากลโดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจาเป็นต้องมีความพร้อมที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีและมีความสามารถ
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรมลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี การวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีประสิทธิภาพ
การสร้างการเรียนรู้หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของวิทยาการและเทคโนโลยี ทาให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดมากขึ้นตามไปด้วยการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นมีความก้าวหน้า
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจึงทาให้ผู้สอนและผู้เรียนต่างต้องปรับตัวตามอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน การเรียนรู้ในยุคที่
วิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้านี้มิได้เกิดภายในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างรอบด้านอย่างไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีนั่นเอง การเรียนการสอนจะไม่เป็นเพียงกระบวนการส่งผ่านความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนเท่านั้น
แต่ จ ะเป็ น กระบวนการที่ มี ค วามหมายมากขึ้ น และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น กา ร ผู้ เ รี ย นสามารถเป็ น ผู้ คั ด สรร
และสั ง เคราะห์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ยนแปลงจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ดิ ม เน้ น ผู้ ส อนเป็ น ส าคั ญ
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เน้นผู้สอนเป็นสาคัญไปสูก่ ารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (กาญจนา จันทร์ประเสริฐ์,2556)และยังเป็นกลไกหลักใน
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดด โดยเฉพาะความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และทาให้เกิดโอกาสมากมายด้านเศรษฐกิจ แต่ก็ทาให้เกิดภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ๆต่อสังคมจึงมีความ
จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมาก โดยต้องมีทั้งการพัฒนา
หรือสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสาน
ร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ที่มีเป้าหมายเพื่อการผลิตนักศึกษามุ่งสู่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ[1]ข้อมูลจากการวิจัย และการพัฒนาผู้เรียนชี้ให้เห็นถึงความ
จาเป็นต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ว่ามีความสาคัญมากที่สุด และยังเป็นที่ต้องการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยนวัตกรรมการสอนมากที่สุดอีก
ด้วย
นอกจากนี้การเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเองและสามารถพัฒนา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเพิ่มขีดความสามารถของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มุ่งสู่
ตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ รวมทั้งยังสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ทางการสร้างนวัตกรรมด้วย
การพัฒนาผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีทักษะและคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ให้มีความรู้ ทักษะและศักยภาพสูงขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสอบมาตรฐานวิชาชีพที่มีการกาหนดไว้ในระดับสากล
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย National Qualification Framework for Higher Education in Thailand (NQF) ทั้งนี้สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านนากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านICT ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับ
กระทรวงแรงงานกาหนดขึ้นนามาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพหากจะดาเนินการในส่วนนี้
ให้เป็นที่ยอมรับจะต้องนาร่วมดาเนินการกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการต่อไป(จีรวร
รณ นกเอี้ยงทอง,2558)
ในศตวรรษที่ 21 ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology: ICT) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การหลอมรวม และการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงหลีกไม่พ้นที่
จะต้องนาเอา ICTต่างๆ ที่มีอยู่ใ นปัจจุบันและผู้เ รียนคุ้นเคยเป็ นอย่างดีเข้ามาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยต่างๆ พบว่า การใช้ ICT เอื้อให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้และทาให้การเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างมีความหมายและส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อัน
ได้แก่ ทักษะการคิด การทางานเป็นที ม การสื่อสารและการก ากับตนเอง อีกทั้งการเรียนรู้โ ดยใช้ เทคโนโลยีผ สมผสานด้ว ย
กระบวนการสร้างความรู้ เป็นฐานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมการสอนเป็นการเรียนรูผ้ ่านรูปแบบใหม่เป็นการเปิดโอกาสสาหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ผ่านการสร้าง
นวัตกรรมออนไลน์ โดยอาศัยซอฟต์แวร์ฟรี เป็นรูปแบบที่เหมาะสาหรับการเรียนรู้ที่มีผู้ส อนเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะ แนะนาและ
ช่วยเหลือผู้เรียน แทนการที่ผู้สอนจะเป็นผู้นาและผู้เรียนเป็นผู้ตามแต่เพียงฝ่ายเดียวในแบบแผนการสอนและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้
สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนา
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กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยน
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยี พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน(ประสงค์ ปราณีพลกรัง,2556)
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญและให้ความสนใจใน
การพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อเป็นต้นแบบสาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 8 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน จานวน 5ท่านและผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาต้นแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของ
สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏพิ บูลสงครามจ านวน 5 ท่า น มี วุฒิก ารศึ ก ษาระดับปริญญาเอกสาขาวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจานวนรวมทั้งสิ้น 18ท่าน
ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน
มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
สร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. แบบประเมินกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
สอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
การสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วย
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน ผลกระทบ ประโยชน์ ความ
ต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน สื่อและกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมเพื่อ
นามาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม
การสอน จานวน 8 ท่านและสรุปความผลการสัมภาษณ์ เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอน และกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้าน
กระบวนการของระบบขั้นตอนการใช้นวัตกรรม สื่อและกิจกรรมการวิเคราะห์และพัฒนา ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆและวิธีการวัด
และประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. จาแนกองค์ประกอบและขั้นตอนของกรอบแนวคิดของการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการ
สร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมได้ 6 องค์ประกอบคือ(1) การวางแผนรูปแบบการเรียนการสอน (2) การวิเคราะห์กระบวนการสร้าง
ความรู้ (3) การออกแบบ(4) การพัฒนาขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมสามารถจาแนกการสร้างความรู้ ออกเป็น5 ขั้นตอนAnalysis ,
Design ,Development, Implementation ,Evaluation (5) การเลือกซอฟต์แวร์ และ(6) การประเมินผล[11]ในการนี้ผู้วิจัยได้
กาหนดเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบและขั้นตอนร้อยละ 75 ขึ้นไปมาจัดทาเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ
การเรี ยนรู้แ บบผสมผสานด้ว ยกระบวนการสร้ างความรู้ เพื่ อสร้า งนวัต กรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจาแนกและสังเคราะห์จากหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษา โดยมีคณ
ุ สมบัติ มีความรู้
เชิงทฤษฏีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทักษะเชิงปฏิบตั ิ อย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือ
ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปและเป็นผู้ใฝ่รู้ และแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร
การจัดการ และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. นากรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการเรียนรู้
เทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน จานวน 5ท่าน ประเมินด้วยแบบประเมินกรอบ
แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน ที่พัฒนามาจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบโมเดลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรน์นิ่งได้ รูปแบบโมเดล ED–SCI MODEL รูปที่ 1 เพื่อถามความคิดเห็น
และให้ข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับคุ ณลักษณะและกระบวนการขององค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ รูป แบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน โดยผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน
ในต้นแบบในประเด็น ทดลองกับรายวิชา คอมพิวเตอร์สาหรับครู และรายวิชา ระบบสื่อประสมเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนผลการ
ประเมินแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
สร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 18 ท่าน
กระบวนการมาตรฐาน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ผลการประเมินกรอบ

(1) การวางแผนรูปแบบการเรียนการสอน
- สรุปขั้นตอนมาตรฐานรายวิชาที่ทดลอง

- ด้านความสามารถของระบบ
- ผู้เชี่ยวชาญให้ปรับปรุงวิธีการใช้เครื่องมือ

- ด้านเนื้อหาของบทเรียน
เนื่องจากบ้างเครื่องมืออาจมีการติดลิขสิทธิ์

- ด้านเครื่องมือโปรแกรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ควรทราบ

- ด้านการบูรณาการเครือข่าย

- ด้านกิจกรรมการเรียนรู้

- ด้านผลการเรียนรู้

(2) การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความรู้
ปรับใช้ขั้นตอนวิธีการสอนนวัตกรรม

(3) การออกแบบ

(4) การพัฒนาขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม
ใช้วงจรคุณภาพ ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ขั้นตอน
ตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาองค์ประกอบ
- Analysis
การเรียนรู้
- Design
- Development
- Implementation
- Evaluation

(5) การเลือกซอฟต์แวร์
เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถบูรณาการการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ถูกต้อง

(6) การประเมินผล
มีขั้นตอนกระบวนการ ED-SCI Model
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวน
การสร้ า งความรู้เ พื่ อสร้ า งนวั ต กรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิ ชาคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพิ บู ล สงคราม ทั้ ง
องค์ประกอบ คือ (1) การวางแผนรูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ด้านสรุปขั้นตอนมาตรฐาน
รายวิชาที่ทดลอง ผู้เชี่ยวชาญให้ปรับปรุงวิธีการใช้เครื่องมือเนื่องจากบ้างเครื่องมืออาจมีการติดลิขสิทธิ์และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพที่ควรทราบ (2) การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความรู้ (3) การออกแบบ (4) การพัฒนาขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมสามารถ
จาแนกการสร้างความรู้ ออกเป็น5ขั้นตอนAnalysis Design Development Implementation Evaluation (5) การเลือก
ซอฟต์แวร์ และ(6) การประเมินผล ได้เลือกวิธีการขั้นตอนกระบวนการ ED-SCI Model
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาสรุปเป็นต้นแบบการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ(1) การวางแผนรูปแบบการเรียนการสอน (2) การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความรู้ (3) การ
ออกแบบ (4) การพัฒนาขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมสามารถจาแนกการสร้างความรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอนAnalysis , Design
,Development, Implementation ,Evaluation (5) การเลือกซอฟต์แวร์ และ(6) การประเมินผล
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5. นาต้นแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
สอนให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านประเมินความเหมาะสมของต้นแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานด้วย
กระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนเรียกกระบวนการต้นแบบว่า ED-SCI MODEL
สรุปผลการวิจัย
ผลการประเมินความเหมาะสมของต้นแบบการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากผู้เชี่ยวชาญ แสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับต้นแบบการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
S.D. การแปลผล
1.Analysis : ความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นเรื่องที่เลือกในการนาเสนอ
4.21 0.43
มาก
2.Design : วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การเรียงลาดับ กลยุทธ์การเรียนการสอน
4.17 0.49
มาก
3. Development:เนื้อหาการพัฒนา สตอรี่บอร์ด
4.08 0.39
มาก
4. Implementation:การติดตั้งและการกระจาย กิจกรรม กลยุทธ์การการปรับปรุง
4.10 0.46
มาก
5. Evaluation:ผลลัพธ์ พฤติกรรม
4.16 0.47
มาก
4.15 0.43
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าต้นแบบการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการ
สร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้ง5 ขั้นตอน คือ
Analysis , Design, Development, Implementation ,Evaluation มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( X = 4.15, S.D.= 0.43)
การพั ฒนากระบวนการเรีย นรู้เ ทคโนโลยีผ สมผสานด้ วยกระบวนการสร้า งความรู้ เพื่ อสร้า งนวัต กรรมการสอน มี
รายละเอียดขององค์ประกอบและขั้นตอน ดัง ตารางที่ 3 และภาพที่ 1
กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสาน Analysis Design Development Implementation Evaluation





1.การวางแผนรูปแบบการเรียนการสอน





2.การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความรู้





3.การออกแบบ





4.การพัฒนาขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม





5.การเลือกซอฟต์แวร์





6.การประเมินผล
สรุปผลการประเมินความเหมาะสมในภาพรวมจากทั้ง 6 องค์ประกอบ 5 ขั้นตอน มีความเหมาะสม ผ่านกระบวนการส่งต่อพัฒนา
เป็น ED-SCI Model

806

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ภาพที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรูเ้ พื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
จากภาพที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน
มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ก
1. การประเมินผลก่อนเรียน (Evaluate) มีขั้นตอนดังนี้
1.1 กาหนดแนวความคิด รูปแบบการเรียนการสอนได้แก่ความต้องการ กลุ่ม เป้าหมาย และหัวข้อเรื่อง/
ประเด็นปัญหารูปแบบการเรียนการสอนและข้อจากัดของการพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน
มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยประเมินผลผู้เรียนก่อนเริ่มกระบวนการเป็นการพัฒนาและแยกกลุ่มผู้เรียนเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการวางแผนรูปแบบการเรียนการสอน
1.2 แผนการเรียนการสอนได้แก่ ศึกษาคาอธิบายรายวิชา
2.การพัฒนา (Develop) มีขั้นตอนดังนี้
2.1 จากขั้นตอนการประเมินผูเ้ รียน ทาการพัฒนาผู้เรียนเป็นการรวบรวม วิเคราะห์และประเมินข้อมูล
เกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ความคาดหวัง ความรูส้ ึก แนวความคิดและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีผสมผสาน
ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ทางสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
ถนัดในการพัฒนาเนื้อหาและการพัฒนาสตอรี่บอร์ดงานเพื่อการออกแบบบทเรียน
2.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรความเป็นไปได้ด้านค่าใช้จ่าย ด้านใช้จริง และแหล่งในการ
ทดลองเป็นการระบุและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลย้อนกลับของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเลือกเครื่อง
มือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างนวัตกรรมออนไลน์
2.3 การพัฒนาเนื้อหาและการเลือกเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้กาหนดและแยก
ประเด็นไปพร้อมๆ กันโดยสารวจข้อดีและข้อเสีย
2.4 การพัฒนากระบวนการใช้วิธีห้องเรียนเสมือนจริงเป็นเหตุ การณ์การเรียนรู้ (เช่น PowerPointภาพนิ่ง,
วัสดุเสียงหรือวิดีโอ) มันจะเรียกว่าการเรียนรู้(Synchronous learning )วิธีนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะต้องอยู่ในสถานที่
สาหรับการเรียนทั้งและผู้ให้บริการ (เช่นซอฟต์แวร์สาหรับห้องเรียนเสมือนจริงและการเชื่อมต่อดี
2.5 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบออนไลน์ประกอบด้วยกระบวนการ 5
ขั้น 1)Analysis2)Design 3)Development 4)Implementation 5)Evaluation
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3. ตารางรายการ,โปรแกรม /หลักสูตร (Schedule) มีขั้นตอนดังนี้
3.1 กาหนดโปรแกรม /หลักสูตรดาเนินการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการการโปรแกรม(LMS)
ด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source ประกอบด้วย การบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ผู้สอนเตรียมมาพูดกับ
ผู้เรียนในเรื่องเทคนิคการสร้างนวัตกรรมทางอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ได้แก่ นาเสนอเนื้อหาไว้บนWeb Page หรือการเขียนด้วย
กระดานอีเล็กทรอนิกส์(e-Whiteboard)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของกันและกันในระยะเวลาเรียนที่กาหนดไดแก่
การใช้ Webboard,chat,Facebook,Line,IM
3.2 สื่อในการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา วิธีการถ่ายทอดและจังหวะเวลาที่นา
สื่อนั้นมาใช้จะช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาโปรแกรม หลักสูตรได้ง่ายขึ้น สื่อประกอบด้วย Text
,Graphic ,Audio, Video, Animation, Live Broadcast
3.3 การใช้โปรแกรมที่นาเสนอBandwidth ขนาดเล็ก เหมาะกับบทความสาหรับอ่านที่อยู่ในรูปแบบ
Powerpointและ HTML และ ภาพจาลองที่มีขนาดเล็ก
4. นิสิต ผู้เรียน นักศึกษา (Collegian) มีบทบาท
4.1 พัฒนาโปรแกรมออนไลน์
4.2 พัฒนาเนื้อหา
4.3 ทดลองใช้สื่อโปรแกรม
4.4 พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีผสมผสาน
4.5 พัฒนาแบบประเมิน
5. ผู้สอน (Instructor)มีหน้าที่
5.1 ประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียน
5.2
พัฒนาขั้นตอนการเรียนการสอน พัฒนาเนื้อหา พัฒนาองค์ประกอบการฝึกโปรแกรม พัฒนา
แบบทดสอบ
5.3 กาหนดโปรแกรมและหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีผสมผสานด้วย
กระบวนการสร้างความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนได้ตามวิธีการ ED-SCI Model
6. การประเมินผล (Evaluation) มีขั้นตอนดังนี้
6.1 การประเมินผลผู้เรียนก่อนการทากิจกรรมด้วยกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อการแยกกลุ่ม
ผู้เรียนในการเลือกใช้วิธีการโปรแกรมในการพัฒนาตา วิธีการ ED-SCI Modelตามระดับความยากง่ายของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
6.2 การประเมินผลระหว่างการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้ บบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
สร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยการกาหนดและแบ่งกลุม่ การ
ปฏิสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง (Synchronous) เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด (Real Time) มีปฏิกิริยาสนองกลับ
(Feedback) ในเวลาเดียวกันและทันทีทันใด ซึ่งมีความสาคัญมากสาหรับการเรียนเป็นกลุม่ ผูส้ อนใช้เทคโนโลยีผสมผสาน
Chat,Line,Facebook,Application sharing ,Livewebcastion,Polling
6.3 การประเมินผลหลังเรียนด้วยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นการปฏิสัมพันธ์แบบตาม
อัธยาศัย (Asynchronous) เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ถูกหน่วงเวลาออกไปซึ่งผู้เรียนไม่จาเป็นต้องเรียนพร้อมกัน ทางานพร้อมกั น
ดั ง นั้ น ผู้ เ รี ย นจึ ง สามารถควบคุ ม เวลาการเรี ย นตามสภาพแวดล้ อ มของตนเอง ผู้ ส อนใช้ วิ ธี ก าร Webboard,email,Line,Messenger,Blog ,Wiki,Discussion forum
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อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐานของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้ง 6 องค์ประกอบคือ (1) การวางแผนรูปแบบการเรียนการสอน (2)
การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความรู้ (3) การออกแบบ(4) การพัฒนาขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมสามารถจาแนกการสร้างความรู้
ออกเป็น 5 ขั้นตอนAnalysis , Design ,Development, Implementation ,Evaluation (5) การเลือกซอฟต์แวร์ และ(6) การ
ประเมินผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกาลิน พูนพิพัฒน์ ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์และพิชัย สดภิบาล [9] ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบที่
ต้องคานึงในการพัฒนา e-learning พบว่า ผลการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ICT) ทาให้ปัจจุบันโลก
ของเราเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโลกที่ไร้พรมแดนนานาประเทศซึ่งตระหนักถึ งการเปลี่ยนแปลงนี้ ต่างก็พยายามที่จะน า
อินเทอร์เน็ตเข้ามาปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญสามารถเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา สอดคล้ องกับศิริลักษณ์ เส็งมี(2556) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนมีองค์ประกอบการพัฒนา พบว่า การสร้างวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ประกอบด้วย 19
กิจกรรม ปฏิบัติจัดการความรู้จนเป็นนิสัย ประกอบด้วย 22 กิจกรรมจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 17 กิจกรรม
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบด้วย 19 กิจกรรม นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 17 กิจกรรม การบันทึกวิธี
ปฏิบัติงาน การเผยแพร่ความรู้ ขั้นตอนดาเนินการประกอบด้วย ระยะก่อตัว (Knowledge Management Foundation) ระยะ
พัฒนา (Knowledge Management Circle) ระยะคุณภาพ (Knowledge Management Quality)และสอดคล้องกับ วิภาสิทธิ์
หิรัญรัตน์ (2557) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแต็ดระหว่างห้องเรียนเสมือนแบบปกติกับห้องเรียน
เสมือนที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนพบว่า ผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนที่มีการช่วย
เสริมศักยภาพทางการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนทีเ่ รียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนแบบ
ปกติและมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันที่ เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนแบบปกติกับผู้เรียนที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการ
เรียนต่างมีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยผู้เรียนส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มได้เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทห้องประชุมแบบ
เห็นหน้า ห้องสนทนา การส่งข้อความ และกระดานสนทนา ตามลาดับเหมือนกัน
ในการศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกระบวนการสร้างความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน มาตรฐาน
ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมได้ดีกว่า วิธีการประเมิน
รูปแบบอื่นโดยมีการประเมินผู้เรียนได้ดา้ น การประเมินผลผู้เรียนก่อนการทากิจกรรมด้วยกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อ
การแยกกลุ่มผู้เรียนในการเลือกใช้วิธีการโปรแกรมในการพัฒนาตา วิธีการ ED-SCI Model และยังการประเมินผลหลังเรียน ซึ่ง
สอดคล้อง กับนฤมล ยุตาคม(2556) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริม สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอน
เนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า อาจารย์พี่เลี้ยงจานวน 58 คนและอาจารย์นิเทศ 17 คน
รับรองรูปแบบการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องสามารถนามาใช้ในการเรียนการสอนแบบโปรแกรมสามารถ
พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทกสาขาปัจจัยที่
สนับ สนุน การพัฒ นานิ สิตได้แ ก่ หลักสู ตรการอบรมที่เ น้น การสร้า งความรู้ด้ว ยตนเองความต่ อเนื่ องและความคุ้ นเคยการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิตในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสอดคล้องกับ
ทรงศักดิ์ สองสนิท(2552)ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนแบบโครงงานผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบการสอน 3 กลุ่มจานวน 20 คน ผลการประเมิน
เหมาะสมได้สังเคราะห์ 4 ขั้นตอน เรียกว่า CoLPA model (Collaborative project approach model) จานวน 6 โมดูล
ประกอบด้วยโมดูลที่ 1 Knowledge moduleโมดูลนี้ใช้สาหรับจัดเตรียมข้อมูลความรู้กาหนดกรอบรูปแบบเนื้อหาให้มีความ
เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนโมดูลที่2 Learning moduleใช้สาหรับบริหารจัดการข้อมูลลาดับของเนื้อหาสาระเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาบทเรียนตรงตามระดับความสามารถโมดูลที่ 3 Learner module ใช้สาหรับบริหารจัดการ
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ข้อมูลผู้เรียนเพื่อใช้ประกอบในการทากิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาสาระใหม่โมดูลที่ 4 Agent module ใช้สาหรับบริหารจัดการ
ข้อมู ลของผู้ส อนที่ เป็น เอเจนต์ หรือ ตัวแทนผู้สอนจริ งโมดูลที่ Communication moduleใช้ เพื่อ กาหนดและตรวจสอบ
ให้ ผู้ เรี ย นและผู้ ส อนสามารถผ่ า นเข้ าระบบเพื่อ ท ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได้ โมดู ล ที่ 6 Collaborative project
approachmoduleใช้เพื่อสนับสนุนให้ ผู้เรียนทากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยการทากิจกรรมโครงงานกลุ่ม ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
Transformational Leadership of School Administrators Affecting
the Professional Development of Teachers in Schools under
the
Office of Chachoengsao Primary Education Service-area 1
อรอุษา มหาสุวรรณ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา: 1) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษากับ การปฏิบ ัต ิง านตามมาตรฐานวิช าชีพ ครู ของครูใ นสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน
322 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามด้านภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น .97 และ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครูมีค่าความเชื่อมั่น .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิช าชีพ ครู ของครูใ นสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับมากที่สุด (rxy=.827) 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยน
แปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.70อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงลาดับค่าอานาจพยากรณ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุ ดมการณ์ การสร้ างแรงบั นดาลใจ การกระตุ้ นทางปั ญ ญา และการค านึ งถึ งความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
โดยสามารถเขียนเป็นในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
y’ = .885 + .253X1 + 197X2 +.190X3 +.156X4
Z’y = .302X1 + .236X2 +.239X3+.158X4
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประถมศึกษา
ABSTRACT
The purposes of this research were to study: 1) the relationship between
transformational leadership of school administrators and the professional development
of teachers in schools under the Office of Chachoengsao Primary Education ServiceArea 1 2) the transformational leadership of school administrators affecting the
professional development of teachers in schools under the Office of Chachoengsao
Primary Education Service-Area1. The sample consisted of 322 school administrators
and teachers under the Office of Chachoengsao Primary Education Service-Area 1. The
research instrumentwas arating scale questionnaire. The reliability of transformational
leadership questionnaire was 0.97 and professional development questionnaire of
teachers was .96. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation,
Pearson’sProduct Moment Correlation Coefficient, and multiple regression analysis.
The research results were as follows: 1) There was a positive relationship
between transformational leadership of school administrators and the professional
development of teachers in schools under the Office of Chachoengsao Primary
Education Service-Area 1, at the highest level. (rxy=827). 2) The transformational
leadership of school administrators could predict the professional development of
teachers at the percentage level of 68.70%, with a .01 level of statistical significance.
Rankings of the prediction scores, from high to low, were as follows: idealistic influence,
enhancement of inspiration, intellectual stimulation, and consideration of individuality. The
prediction equation of raw scores and standardized scores were:
y’ = .885 + .253X1 + 197X2 +.190X3 +.156X4
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Z’y = .302X1 + .236X2 +.239X3+.158X4
Keywords: transformational leadership, professional development, primary education
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 7 มาตรา 53 กาหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในกากับของกระทรวง มี
อานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับ ดูแล การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของ
รัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกาหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า
18) และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กาหนดให้มีข้อบังคับ
ว่ า ด้ ว ย มาตรฐานวิ ชาชี พ ประกอบด้ ว ยมาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ชาชี พ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนคุรุสภากาหนดเป็นข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548” (สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549, หน้า 19-20) ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของครูเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาครูการพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาเด็ก พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้ามาตรฐานวิชาชีพครูจึงทาให้ผู้เรียนผู้ปกครองและสังคมมีความเชื่อมั่นต่อการประกอบ
วิชาชีพครูว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการตามมาตรฐาน การเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐานและวิชาชีพครู
เป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ
ครูซึ่งบุคลากรที่พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพทางสังคมคือครู
(ปนัดดา วัฒโน, 2554, หน้า 23, นารีรัตน์ เจริญเดช, 2555, หน้า 15, สังคม แสงไพศาล, 2556, หน้า
11) ดังนั้น ครูจึงต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการให้การศึกษาอบรม
แก่ศิษย์ ในทุกๆด้าน เพราะครูเป็นกุญแจสาคัญของการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียน (สุวรรณี หาญกล้า,
2550, หน้า 16) ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและการพัฒนางานของครู ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูต้อ งปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 12 มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุก
ข้อและมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอเพราะการประกอบวิชาชีพครูจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี ตาม
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ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548 หน้า 43 - 44)
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานดั งกล่ า วจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ค รู ป ฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการจั ด
การศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพการสอนของครูครูมีหน้าที่ใน
การพัฒนาคน จึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูรูปแบบใหม่ด้วย (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2552, หน้า 2)
ผู้ที่มีความสาคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและพัฒนาคุณภาพของการศึกษาอีกท่าน
หนึ่งคือ ผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับ สตีวอท (Stewart, 1985, p.92) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตาม การปฏิบัติงานของ
ครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูนั้น ผลของการปฏิบัติงานมาจากภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ดังนั้น ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างมากในการที่จะส่ งผลให้ครูปฏิบัติงานให้ได้ผลตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (วรรณภา คนกล้า,2552, หน้า 2-3) ผู้บริหารสถานศึกษาจักต้องมี
ภาวะผู้นา เพราะภาวะผู้นาเป็นสิ่งที่จาเป็น และมีความสาคัญสาหรับองค์การทุกระดับทั้งในขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ภาวะผู้นาของผู้บริห ารย่อมจะนาพาองค์การให้ประสบความสาเร็จ สุทิน
สุทธิอาจ(2550, หน้า 15)ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษานับว่ามีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนให้ครูมีการปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลให้
เกิดการพัฒนาครู ดังแนวคิดของ บาสและอโวลิโอ Bass & Avolio (1999, p.9 -10) กล่าวว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติงานให้สูงขึ้นจากที่คาดหวังและเป็นภาวะผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในสภาวะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุค (Yukl, 2010,
A, p.14) ที่พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และรัตติกรณ์
จงวิ ศาล (2556, หน้ า 259) สรุ ปไว้ว่า จากการศึ กษางานวิ จัย จานวนมาก พบว่า ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงเป็นภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ รุจิรัตน์ นาคะรั มภะ
(2554, หน้า 112 ) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อความเป็นครูมือ
อาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สาหรับงานวิจัยของ กอบศักดิ์ มูลชัย (2554, หน้า 100 ) พบว่าภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูโดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกัน รวมทั้งงานวิจัยของ วรรณภา คนกล้า (2552, หน้า 82) ผลการวิจัย พบว่า
ภาวะผู้นาส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู และ ภาวะผู้นามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู นอกจากนั้ น รังสรรค์โฉมยา
(2552, หน้า 11) สรุปไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาเพื่อให้ครูใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกมานั้น
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มีผลต่อการทาให้ครูเกิดขวัญกาลังใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานของครูให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับการบริหารงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554 –
2556 พบว่า สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองพบว่า เกี่ยวข้องกับด้านครู คือ ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของสถานศึกษามีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ในส่วนของการเผยแพร่ผลงาน
และการใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งสาเหตุ โดยภาพรวมเนื่องจากระบบสารสนเทศยังไม่เอื้อ ต่อการจั ด
การศึก ษาและยั งไม่ เ พีย งพอ ครู ยั งใช้ เทคโนโลยีใ นการพัฒ นาการปฏิ บัติ งานน้ อย เนื่ อ งมาจากตั ว
ครูผู้สอนที่ยังไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ครบทั้ง 12 มาตรฐาน (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2557, หน้า 9)
จากที่กล่าวมานั้นก็ยังมีครูบางส่วนที่ไม่เข้าใจและยังไม่เห็ นความสาคัญของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่ครูจะต้องปฏิบัตแิ ละพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อใช้ในการประเมินการ
รับและการต่อใบประกอบวิ ชาชีพครู รวมไปถึ งใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน เพื่อรับรางวัลครู ดีเด่นของ
หน่วยงานต้นสังกัดทาให้มีผลกระทบต่อนักเรียนและรูปแบบการเรียนรู้ ดังนั้นข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น
บ่งชี้ได้ว่า ครูไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ครบ 12 มาตรฐานซึ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์และส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Yukl,
2010, p.14, รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ, 2554, หน้า 112, กอบศักดิ์ มูลชัย,2554, หน้า 121, วรรณภา คน
กล้า, 2552,หน้า 109 )
จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู ใ นสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและกาหนดนโยบาย
การบริหารจัดการด้านบุคลากรและด้านต่างๆ ของการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้สูงขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1
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2. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 142 โรงเรียน ใน 4 อาเภอ คือ
อาเภอเมือง อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอบางน้าเปรี้ยวและอาเภอบางปะกง รวมทั้งสิ้น 1,938 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 322 คน ได้มาโดยการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan , 1970, p. 608) กาหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ จาแนกตามอาเภอ 4 อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอบ้านโพธิ์
อาเภอบางน้าเปรี้ยว และอาเภอบางปะกง จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เ ป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยยึดหลักการตาม
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง น ามาเป็ น แนวทางในการสร้ า งแบบสอบถาม โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งหน้าทีแ่ ละประสบการณ์ในการทางาน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
…………….1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือ
จากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 เพื่อขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจานวน 322 ฉบับ
…………….2. ผู้วิจัยนาหนังสือเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนาหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
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ที่ได้กาหนดเป็นกลุม่ ตัวอย่าง เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป
…………….3. การส่งแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั ส่งด้วยตนเอง จานวน 322 ฉบับ
…………….4. การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยเดินทางไปรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถาม
ไปแล้ว 2 สัปดาห์ ได้รับคืนมา 322 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
…………….5. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และนาไปวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ได้ดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการคานวณหาค่า ร้อยละ
ค่าความถี่
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูนามาหา ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลข้อมูลตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121)
3. การวิเ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงกั บการปฏิบั ติ งานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment
Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) (อังคณา กุลนภาดล, 2556,
หน้า 125)
4. การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานวิ ชาชี พ ครู ของครู สั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1 โดยการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) Enter Mothod
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและการ
ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาฉะเชิ งเทราเขต 1 มีค วามสัม พัน ธ์ทางบวกในระดับ มากที่สุ ด โดยมีค่า สัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .829
2. ผลการศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการ

818

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีอานาจพยากรณ์การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ได้ร้อยละ 68.70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้คือ y’ = .885 + .253X1 + 197X2 +.190X3 +.156X4 และ
Z’y = .253X1 + .197X2 +.190X3 +.156X4
สรุปและอภิปรายผล
1. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy) เท่ากับ .827 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิ ช าชี พ ครู นั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงนั บ ว่ า มี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนให้ครูมีการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
บาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, หน้า 252 - 255) พบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด และกนกวรรณ วิเชียรเขต
(2551, หน้า 124) กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน
สามารถพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ รังสรรค์ โฉม
ยา (2552, หน้า 11) กล่าวว่า การแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก การสนับสนุนตามบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นวิธีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารในสถานศึกษา คือ ผู้ บริหาร
สถานศึกษามีการส่งเสริมช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาเพื่อให้ครูในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ที่แสดงออกมานั้น มีผลต่อการทาให้ครูเกิดขวัญ
กาลังใจและพึงพอใจในการปฏิบั ติงานและส่ งผลให้ค รู ปฏิ บัติ งานของครู ให้ บรรลุเ ป้า หมายอย่า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิจัยของ กอบศักดิ์ มูลชัย (2554, หน้า 100) ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
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สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบ
ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่า งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจึงทาให้การดาเนินงานของครูใน
สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณภา คนกล้า (2552, หน้า 109) ศึกษา
เกี่ยวกับ ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู
สั งกั ด กรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ น ามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ งานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 112) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่ า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสังคม แพงแสงไพศาล (2556, หน้า 116) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า การสับสนุนตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อนให้ครูปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู จนเกิดความศรัทธา เคารพ ยกย่อง นับ
ถือ ไว้วางใจ มีวิสัยทัศน์ทชี่ ัดเจน มีความเด็ดขาด เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของครู
ทาให้ครูรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาก็จะประสบผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับแนวคิดของบาส (Bass, 1998, p.39) กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เป็น
องค์ประกอบสาคัญของกระบวนการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้นาแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในการ
บริหารงานในองค์การเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ตามได้ยึดถือและปฏิบัติตาม การกระทาดังกล่าว จะมีผลต่อ
การพัฒนาความไว้วางใจในตัวผู้นาแก่ผู้ตาม และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เช่นเดียวกับ มิเชล ฟูล
แลน (Micheal Fullam, 2006, p.42) กล่าวว่า การมีอิทธิพลต่อผู้อื่นนั้น จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าผู้นาจะ
สามารถหว่านล้อม ชักจูงให้ผู้ตามคล้อยตาม ผู้นาจะสามารถบริหารจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง ทาให้
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ผู้ตามกล้าแสดงความคิดของตน ซึ่งผู้นาจะหาทางออกที่ทุกคนเห็ นพ้องต้องกันและปรับทัศนคติให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้คนในองค์การปฏิบัติงานตามอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็ม
ใจ อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ครูเห็นถึงพลังในการทางานของตนเอง มีการกระตุ้น
ให้ครูเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบั ติงาน นอกจากนั้นบาส (Bass, 1998, p.39) กล่าว
ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ผู้นามีบทบาทสาคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามหรือ
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อให้งานสาเร็จ และผู้บริหารสถานศึกษามีการเสนอแนะให้ครู
มองปัญหาต่าง ๆ ว่าเป็นสิ่งที่ท้ายความสามารถ พร้อมทั้งให้กาลังใจ เสนอแนะแนวทางให้ครูใช้แนวทาง
ใหม่ ๆ มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมให้ครูมีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกับชนากานต์ ไชยวรรณ์และ สุทธิพร บุญส่ง (2554, หน้า 71) กล่าวว่า การที่ผู้บริหาร
กระตุ้นให้ครูใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน มีการให้กาลังใจในการคิดแก้ปัญหาการทางาน อีกทั้ง
เปิดโอกาสให้ครูเสนอแนวทางวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาการทางาน สนับสนุนการใช้ข้อมูล
หลักฐานในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทางาน ส่งเสริมให้คิดแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
จะทาให้ครูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ครู โดยยึด
หลักเพื่อพัฒนาความสามารถของครูแต่ละคน มีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง มอบหมายงานตรง
ตามความถนัดและความสามารถของครู อีกทั้งเอาใจใส่ในความต้องการของครู จึงทาให้ครูมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี
ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
มากที่สุด
2. จากการศึกษาภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ได้ร้อยละ 68.70
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา คนกล้า
(2552, หน้า 109) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
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วิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เช่นเดียวกับ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 112) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในการทานายร้อยละ 57.40 และภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพด้านการ
ปฏิบัติตนมีประสิทธิภาพในการทานายร้อยละ 45.00
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบันผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงย่อม
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาครู สอดคล้องกับ สตีวอท (Stewart, 1985, p.92) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตาม การปฏิบัติงานของ
ครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูนั้น ผลของการปฏิบัติงานมาจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับบาสและอโวลิโอ Bass & Avolio (1999, p.441 -442) กล่าวว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติงานให้สูงขึ้นจากที่คาดหวังและเป็นภาวะ
ผู้นาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสภาวะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุค (Yukl,
2010, A, p.14) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างมากในการที่จะส่งผลให้ครูปฏิบัติงานให้ได้ผล
ตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (วรรณภา คนกล้า, 2552, หน้า 2-3) นอกจากนั้นเสริมศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ์ (2549, หน้า 235) ยังกล่าวว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่งต่อการบริหารงานในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงมหาวิทยาลัย และ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการทางานของครู ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูป
การศึ กษา จัก ต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหาร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการนาพาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จ เพราะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลและคุณภาพของการจัดการศึกษา และทาให้การทางานใน
ระบบราชการเดินไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้น (สินินาฎ โพธิจิญญาโน, 2554, หน้า 66, ซาลีฮะ ดะเซ็ง, 2556,
หน้า 58)
ทั้งนี้ เนื่องจากทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เมื่อนามาเทียบเคียงกับการใช้ภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1 ใกล้เคียง
กั บ บริ บ ทของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ที่ ก าลั งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ ตาม
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พระราชบัญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ งชาติพุ ท ธศั ก ราช 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งจ าเป็ นต้ อ งมี ก ารปรับ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงและสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านเป็ น อย่ า งมาก ดั ง นั้ น ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาครู ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
คุณภาพสถานศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้บริหารขาดภาวะผู้นา ขาดความตั้งใจ ขาดความอดทนหรือ ไม่
นาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาใช้บริหารอย่างจริงจัง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริหาร
อย่างจริงจัง ชัดเจนมาก และปฏิบัติด้วยความพากเพียรเป็นอย่างมาก จึงจะสาเร็จลุล่วงไปได้ ผลที่ได้รับ
คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูครบทั้ง 12 มาตรฐาน สถานศึกษา
มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง และสิ่งสาคัญคือ คุณภาพของผู้เรียนที่พร้อมจะออกไปสู่สังคมภายนอกใน
โอกาสต่อไป
ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา เขต 1 จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา ทั้ ง 4 ตั ว แปร คื อ ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ได้ร้อยละ 68.70 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ค วามสาคัญเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนและกาหนดนโยบาย การบริหารจัดการด้านบุคลากรและด้านต่างๆ ของการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้สูงขึ้นและมีคุณภาพ
มาตรฐานต่อไป
2. จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และผลการวิจัยในครั้งนี้
จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และ
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สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ในเชิงคุณภาพ เช่น จากหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน การสังเกต การสัมภาษณ์ รวมทั้งการสนทนา
กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลจากสภาพจริง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูที่มีความเที่ยงตรง
และเชื่อมั่นได้ยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในเขตพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
3. ควรศึกษาองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1และในเขต
พื้นที่อื่น
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การเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
The Accessibility to Social Welfare for Hearing Disability People
in Amphoe Thamaka Changwat Kanchanaburi
ธีราพร ดาวเจริญ และพิทักษ์ ศิริวงศ์
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email: ippaaii@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการเข้าถึง
สวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีวิทยาการวิจัยแบบ
ปรากฏการณ์วิทยา ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในอาเภอท่ามะกา จานวน 16 ราย เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล
ผลการศึกษาพบว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรียังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมรวมถึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ครบตามจริง แต่ต้องการขึ้นทะเบียนผู้พิการก็เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
บางประการ เช่น สิทธิการรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาทต่อเดือน ส่วนปัญหาและความต้องการแตกต่างกันออกไปตาม
ประเภทของการใช้สิทธิตามสวัสดิการสังคมนั้นๆตามแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ
และสังคม
คาสาคัญ: การเข้าถึง, สวัสดิการสังคม, บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
Abstract
The purposes of the qualitative research were (1) to study the accessibility to social welfare for
hearing disability people in Amphoe Thamaka Changwat Kanchanaburi and (2) to analyze problems and
needs to social welfare for hearing disability people in Amphooe Thamaka Changwat Kanchanaburi . The
method used in this research was phenomenology which 16 hearing disability people were specifically
chosen. The data was collected by in-depth interviewing those sixteen key informants.
The results showed that hearing disability people in Amphoe Thamaka Changwat Kanchanaburi ,
had not been knowledge about Accessibility to social welfare. Inaddition, they could not use overall
rights of disability people, according to Section 20 of the Empowerment and Improvement of the Quality
of Life for People with Disabilities Act of 2550. They only wanted to had some of right such as rights of
disability people allowance 800 Bath per month. The problems and needs to social welfare were
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analyzed to category of rights of disability people as follows: 1)medicine, 2)education, 3)occupation, and
4) social.
Keywords: Accessibility, Social Welfare, People with Hearing Disability
บทนา
สวั สดิ ก ารสังคมเป็น รากฐานที่มี ความส าคั ญ ต่อ การดารงชี วิต เป็ นสิ่ งที่ ท าให้เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงจากภาวะที่
ยากลาบากไปสู่ภาวะที่คาดหวังว่าจะดีกว่าเดิมได้อย่างรวดเร็วและถาวร รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตในที่สุด (ศิริพร
เป็งสลี, 2554) และโดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเป็นผู้ที่ควรได้รับการจัดการสวัสดิการสังคมเพื่อให้คนพิการใน
ประเทศไทยเป็นพลเมืองที่สามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สาหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านกฎหมายเพื่อให้ คนพิการสามารถเข้าถึงสิท ธิ ต่างๆโดยได้กาหนดไว้ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 กาหนดให้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องความพิการจะกระทามิได้ และมาตรา 54 กาหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ
สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐรวมทั้งบุคคลวิกลจริตย่อมได้รับการช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐและมาตรา 80 (1) กาหนดให้รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (สานักงานส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2552) และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กาหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่ง
อานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ (ณฤทัย เกตุหอม, 2555)
จากสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ระบุว่ามีคนพิการทั่วประเทศที่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 – 31 ธันวาคม 2558 รวม 1,983,925 ราย
เสียชีวิต 246,456 รายคงเหลือคนพิการที่ขึ้นทะเบียนจานวน 1,737,469 ราย เป็นเพศชายจานวน 930,347 รายและเป็นเพศ
หญิงจานวน 807,122 ราย ( กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2558) แม้ในภาพรวมอาจมองว่าจานวนคนพิการมี
จานวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ แต่มีข้อสังเกตว่าอาจยังคงมีคนพิการที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียน (ออกบัตรประจาตัว
คนพิการ) เข้าสู่ระบบอีกจานวนหนึ่ง เนื่องจากอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือพบอุปสรรคด้านการเดินทาง ดังนั้นคน
พิการที่มีอยู่ในสังคมในความเป็นจริงน่าจะมีจานวนมากกว่าตัวเลขที่ปรากฏจากการขึ้นทะเบียนคนพิการ
การเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น ยังต้องประสบกับความท้าทายอยู่ไม่น้อย
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการที่คนพิการไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการของรัฐ การขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะการศึกษาน้อย
คนพิการส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน บางรายไม่มีเงิ นพอเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ การคมนาคมไม่
สะดวก ขาดผู้ดูแลเมื่อมารับบริการ สถานพยาบาลที่สะดวกสาหรับคนพิการจึงเป็นสถานพยาบาลที่ใกล้บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหรือ โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวพบว่ายังขาดแคลนบุคคลากรผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในโรงพยาบาลเขตเมืองมากกว่าชนบท เช่น จักษุแพทย์ โสตศอ
นาสิกแพทย์ จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักแก้ไขการได้ยิน นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบาบัด ฯลฯ และอีกทั้งการ
จัดบริการสวัสดิการสังคมโดยมีมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากมาตรการเหล่านี้ไม่มี
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บทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งมิได้ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพแก่คนพิการของภาครัฐ
ยังให้ความสาคัญกับการฝึกอาชีพในสถานฝึกอาชีพมากกว่าบริการด้านอาชีพอื่น ๆ การขาดงบประมาณทางการแพทย์ซึ่งมีผล
ทาให้ผู้พิการไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการเรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนพิการ (ณฤทัย เกตุหอม, 2555 : 2)
จากข้อมูลคนพิการของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 – 31 ธันวาคม 2558 พบว่ามีจานวนคน
พิการที่มาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 18,057 ราย จาแนกเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3,183 ราย ( สานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2558) และในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมายที่มีบัตรประจาตัวคนพิการรวม 322 ราย (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี ,
2558)
เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มัก
ศึกษาถึงผู้พิการโดยรวมทุกประเภท แต่ในความเป็นจริงนั้น ผู้พิการแต่ละประเภทล้วนมีสภาพปัญหาและความต้องการที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินย่อมจะประสบปัญหาและมีความต้องการที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ความบกพร่องทางการได้ยินย่อมส่งผลต่อการดาเนินกิจวัตรประจาวันและการเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในอาเภอท่ามะกา จั งหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินและสาหรับการนาไปศึกษาต่อยอดในประเด็นอื่นๆในภายภาคหน้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.

เพื่อศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในอาเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
นิยามศัพท์เฉพาะ
การเข้าถึง หมายถึง การได้รับสิทธิและใช้ประโยชน์จากสิทธิที่พึงได้ของตนเองอย่างเต็มที่จากสิ่งอานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านอาชีพ
โดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจากัด
สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้กับประชาชนทุกคน
อยู่ดี มีความสุข อย่างเสมอภาคกัน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความลาบากในการได้ยินเสียงพูดใน
ระดับปกติ เป็นเหตุให้การรับฟังเสียงต่างๆไม่ชัดเจนจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูการได้ยนิ เช่น เครื่องช่วยฟัง และได้ลงทะเบียน
มีบัตรผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว
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ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ แ นวทางการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative

Research) โดยวิ ธี ป รากฏการณ์ วิ ท ยา

(Phenomenology Study) เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบมา (ชาย โพธิสิตา, 2554 : 192 - 193) ผู้วิจัย
ใช้การเลือกให้ข้อมูลแบบเจาะจง เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในอาเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 16 ราย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ กระจายตามสถานภาพ เพศ อายุ การศึกษาและอาชีพ ไม่มี
ความพิการซ้อน ใช้ภาษาพูดในการสื่อสาร เลือกเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นโดยผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากภาคสนามโดยตรงเป็นหลัก ศึกษาเฉพาะพื้นที่เป็นหลัก นอกจากนี้ยัง
ศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลทางวิชาการ สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ให้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
1. การเลือกพื้นที่การศึกษา
ศึกษาเฉพาะในเขตอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากในอาเภอท่ามะกา มีสถานบริการสาธารณสุขระดับ
ชุมชน คือโรงพยาบาลมะการักษ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการในเขตอาเภอท่ามะกา และอาเภอข้างเคียง โดยมีความพร้อม
มีศักยภาพในการรักษาเฉพาะทาง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวผู้วิจัยเอง นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยตนเอง เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการพูดคุย สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ทั้งทักษะและความรู้ในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้
2.2 การศึกษาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสารต่างๆ บทความ วารสารและงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
2.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมโดยจะซักถามผู้รู้ผสมผสานกันไปและทาการจดบันทึกไว้ใน
สมุดจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม
2.4 แนวคาถาม ผู้วิจัยได้สร้างแนวคาถามขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แล้วนามาออกแบบเป็น
แบบสัมภาษณ์ โดยทาเป็นแบบปลายเปิด ผู้วิจัยทาการตรวจสอบคุณภาพของประเด็นคาถาม โดยตรวจสอบความครอบคลุม
ของคาถาม ตรวจการใช้ภาษา สื่อความหมายและตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ในการศึกษาและผ่านก าร
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านแล้ว
2.5 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยจากแบบสัมภาษณ์ที่เตรียม
แนวคาถามไว้กว้างๆล้วงหน้าและขณะสัมภาษณ์ มีการตั้งคาถามขึ้นมาเสริม เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการที่จะศึกษา ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้วิจัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ บางครั้งสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผสมผสานกันไป ทั้งนี้เพื่อให้บรรยากาศในการสัมภาษณ์เป็นกันเองมากที่สุดและพยายามให้ได้เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องที่จะ
ศึกษามากที่สุด
2.6 เครื่องบันทึกเสียง เป็นสิ่งอานวยความสะดวกให้ผู้วิจัยก่อนดาเนินการสัมภาษณ์ และในการนาผล
การศึกษามาใช้ในการศึกษาทบทวนข้อมูลที่ได้มาหรือเป็นแหล่งอ้างอิง โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน ถ้าได้รับ
อนุญาตก็จะทาการสัมภาษณ์โดยการใช้เครื่องบันทึกเสียง
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 นาเรียนหนังสือเพื่อขออนุญาตให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆตามประเด็นที่กาหนดไว้
3.2 ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้กาหนดไว้ว่าจะขอสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อนัดหมายที่จะทาการ
สัมภาษณ์ตามกาหนดการนัดหมาย
3.3 ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับลึกรายบุคคล (In-depth Interview)
ควบคู่กับการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) เพื่อสรุปประเด็นในการสัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งผู้วิจัยจะ
ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักบันทึกเทปเสียงมีหน่วยความจาในตัวเครื่องและทาการบันทึกแบบต่อเนื่องไปจนจบการสนทนา (ใน
กรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยินดีให้บันทึกเทปเสียงได้)
3.4 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว้ในการศึกษา
3.5 รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ทั้ ง หมดจ าแนกตามประเด็ น ที่ ก าหนดในการศึ ก ษาและน าไปวิ เ คราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้
4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4.1 ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นมีความ
ถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือขณะที่ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลไปได้บางส่วนแล้ว จะทาการตรวจสอบข้อมูลควบคู่กันไป
ตลอด ทาได้โดยการสังเกต สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักทุกรายตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เลือกไว้ ถ้าพบว่าทุกแหล่งข้อมูลได้
ข้อมูลเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
4.2 ตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนได้ข้อมูล
ต่างกันอย่างไร โดยมีผู้ร่วมสังเกตบริบทของผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อความถูกต้องของข้อมูล
4.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่างกันเพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน เช่น วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกับศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบหรืออาจซักถามจากผู้ให้ข้อมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแน่นอนว่าข้อสรุปนั้น
เที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ แล้วจึงแก้ไขเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะนาข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ในการศึกษา วิเคราะห์แบบเชิงคุณภาพ และนาเสนอข้อมูลแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
ซึ่งเป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์และแยกเป็นประเด็นตามเนื้อหาถอดเทปการสนทนาแบบคาต่อคา
และตีความหมายของข้อมูลอย่างมีเหตุผล โดยจะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หากข้อมูลใดยังไม่สมบูรณ์หรือขัดแย้งกัน
ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างทาการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
6. จริยธรรมในงานวิจัย
เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย มีความเปราะบาง
ในสังคม ดังนั้นในการดาเนินการวิจัยนั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และยึดหลักความ
เคารพในบุคคล หลักผลประโยชน์และหลักความยุติธรรมตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์แห่งชาติ
ไทย (Thai National Ethical Guidelines for Research Involving Humans) อย่างเคร่งครัดโดยเป็นการขออนุญาต
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ยินยอมด้วยวาจา (Verbal consent form) ไม่มีการลงนาม และไม่เปิดเผยนามของผู้ให้ข้อมูลหลัก รักษาข้อมูลเป็นความลับ
(Confidentiality) และมีการใช้นามสมมุติของผู้ให้ข้อมูลหลัก (Anonymity) เพื่อไม่ให้สามารถอ้างอิงถึงตัวผู้ให้ข้อมูลหลักได้
ผลการวิจัย
1. การเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ผลการศึกษาพบว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่มีความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกับ การเข้ า ถึ ง สวั ส ดิ ก ารสั งคม รวมถึง ยั งไม่ส ามารถใช้ ป ระโยชน์จ ากสิ ทธิ ค นพิ การตามตามมาตรา 20 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ครบตามจริงเช่น 1) สิทธิทางด้านการแพทย์ ในเรื่อง
การรับบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ ทั้งการตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ การแนะแนวให้คาปรึกษา การขอรับอุปกรณ์ฟื้นฟูการได้ยิน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2) สิทธิทางด้านการศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี รวมถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 3) สิทธิ์ทางด้านอาชีพ มีการจัดศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสาหรับคนพิการใน
ภูมิภาคต่างๆ ให้ฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการในสาขาต่างๆ หลักสูตรละ 6 เดือน – 1 ปี สามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
อิสระรายละไม่เกิน 40,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย 4) สิทธิ์ทางด้านสังคม ด้านการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม
การขอรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับคนพิการทุกประเภทเป็นต้น แต่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องการขึ้นทะเบียนผู้
พิการก็เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบางประการ เช่น สิทธิการรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาทต่อเดือนเท่านั้น
2. ปัญหาและความต้องการในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
2.1 จากการศึกษาพบว่าปัญหาในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
แตกต่างกันออกไปตามประเภทของสิทธิ ดังนี้
2.1.1 ปัญหาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปัญหาที่พบของบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง คือไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพกระบวนการทางการแพทย์
ที่ชัดเจน เช่น สิทธิ์เข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศการขอรับอุปกรณ์ฟื้นฟูการได้ยินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป็นต้น ทาให้เข้าไม่ถึงสิทธิที่ตนเองควรได้รับและไม่มคี วามรูเ้ รื่องการรักษาโรคบางโรคจึงปล่อยละเลยไม่ได้สนใจจนไม่สามารถ
ให้การรักษาได้ทันท่วงที
2.1.2 ปั ญ หาด้ า นการจั ด การศึ ก ษาได้ แ ก่ 1) ปั ญ หาด้ า นงบประมาณ สถานศึ ก ษาได้ รั บ
งบประมาณอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลในอัตราเท่ากับนักเรียนปกติแต่การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินต้องใช้งบประมาณสูงกว่านักเรียนปกติถึงประมาณ 8 เท่า ทาให้งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดาเนินงาน 2) บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ญาติหรือผู้ปกครอง ให้ความสาคัญกับการศึกษาสายวิ ชาชีพน้อย ผู้ปกครองจึงไม่ให้บุตรของตน
เข้าศึกษาเพราะเหตุจากความพิการของเด็ก จึงเป็นการตัดโอกาสด้านการศึกษาไปตลอดชีวิต โดยให้เหตุผลว่าไม่มีใครดูแลและ
เกรงว่าไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะสถานศึกษาอยู่ห่างไกลชุมชน
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2.1.3 ปัญหาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้แก่ 1) การขาดกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพที่ครบวงจร บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับการอบรมทักษะในการประกอบอาชีพแล้ว แต่ไม่มีการให้
ความรู้หรือไม่ได้รับการส่งเสริมด้านอื่น ๆ เช่น ส่งเสริมการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่ในการทางาน เป็นต้น
และ 2) ปัญหาด้านงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการมีจากัดเมื่อเทียบกับสัดส่วนของคนพิการที่มีเพิ่มมาก
ขึ้น
2.1.4 ปัญหาด้านสังคม ในเรื่องการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับคนพิการปัญหาที่พบคือการที่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประสบปัญหาเนื่องจากไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ เนื่องจากอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ รวมทั้งการใช้สิ่งอานวยความสะดวก
เช่น สื่อกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน วิทยุ และโทรทัศน์ เพราะเหตุจากความบกพร่องทางการได้ยิน ต้ องอาศัย
สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน ผู้นาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ บอกกล่าวข้อมูลข่าวสารแทน
2.2 จากการศึกษาพบว่าความต้องการในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
มีดังนี้
2.2.1 ความต้องการด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ คือ บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความต้องการที่จะได้รับสวัสดิการสังคมด้านการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เท่าเทียม และ
ต้องการความสะดวกในการเข้ารับบริการ เช่น ช่องทางของคนพิการ ผู้ช่วยนาพาไปยังขั้นตอนต่าง ๆ เป็นต้น
2.2.2 ด้านการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ คือ 1) ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณ
ด้านการจัดการศึกษาให้เพียงพอและควรให้มากกว่าการจัดการศึกษาของบุคคลทั่วไป และ 2) ด้านบุคลากร ควรสนับสนุน
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลคนพิการและที่สาคัญต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี เห็นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ให้ความเสมอภาค เท่าเทียมกันต่อคนพิการ
2.2.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสาหรับคนพิการคือ 1) คนพิการต้องการความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ครบวงจรที่คนพิการสนใจและมีความถนัด เช่น นวดแผนไทย เกษตรกรรม หัตถกรรม
เป็นต้น นอกจากนี้ คนพิการต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว 2) คนพิการบางรายต้องการรวมกลุ่มใน
การประกอบอาชีพเพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งในกลุ่มของคนพิการเอง
2.2.4 ด้านการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
สาหรับคนพิการ คือ 1) ต้องการความต่อเนื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้ติดตามอย่างสม่าเสมอและ
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในรูปของทางการเช่น จดหมาย วารสาร เอกสารทางวิ ชาการและไม่เป็นทางการ เช่น การบอก
กล่าวของสมาชิกในครอบครัว ญาติ ผู้นาชุมชน และ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับคนพิการ
ควรคานึงถึงการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริงโดยให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
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สรุปและอภิปรายผล
1. จากการศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในอาเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี พบว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคม รวมถึงยัง
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิคนพิการตามตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 ได้ครบตามจริงเช่น 1) สิทธิทางด้านการแพทย์ ในเรื่องการรับบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่
ต้องมีใบส่งต่อ ทั้งการตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ การแนะแนวให้คาปรึกษา
การขอรับอุปกรณ์ฟื้นฟูการได้ยิน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น 2) สิทธิทางด้านการศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี รวมถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 3)
สิทธิ์ทางด้านอาชีพ มีการจัดศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสาหรับคนพิการในภูมิภาคต่างๆ ให้ฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการในสาขาต่างๆ
หลักสูตรละ 6 เดือน – 1 ปี สามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพอิสระรายละไม่เกิน 40,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย 4) ด้านสังคม
ด้านการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม การขอรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสือ่ สารสาหรับคนพิการทุกประเภทเป็นต้น แต่บุคคลที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องการขึ้นทะเบียนผู้พิการก็เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบางประการ เช่น สิทธิการรับเบี้ยยังชีพคน
พิการ 800 บาทต่อเดือน เป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งว่าสวัสดิการสังคมประเภทต่าง ๆ ที่คนพิการโดยเฉพาะบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินได้รับนั้นเป็นเพียงสวัสดิการสังคมเบื้องต้นที่เป็นเพียงพอต่อการดารงชีวิตเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงนั้น
ผู้พิการแต่ละรายก็มีความแตกต่างกันออกไปทั้งในด้านปัญหาและความต้องการ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้พิการต้องร่วมมือกันในการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องต่อความต้องการและความจาเป็นที่แตกต่างกันออกไปของคนพิการ
แต่ละบุคคลเพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึง่ สอดคล้องกับการวิจัยของ ธนายุส ธนธิติ ,
ประฤดา สุริยันต์และยุวดี ถิรธราดล (2549) ได้ศึกษาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและเพื่อทุกคนในสังคม ผลการวิจัย
พบว่าการให้ความสาคัญกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมเป็นการกระจายความเป็นธรรมให้กับทุกคนในสังคมมีทั้งบุคคลทั่วไปคน
พิการผู้สูงอายุเด็กสตรีเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆที่ควรได้รับที่นามาเป็นการพัฒนาตนเองซึ่งคนพิการ
ประเภทต่างๆก็มีความจาเป็นและต้องการสิ่งอานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลและสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะโดยสิ่ง
อานวยความสะดวกเฉพาะบุคคลที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนพิการใช้พึ่งทางร่างกายจะทาให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและหน้าที่
พัฒนาขึ้นส่วนสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้คนพิการอยู่ร่วมกับคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์และมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของสังคมจนเกิดการยอมรับจากสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
2. การฟื้นฟูส มรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์บุค คลที่มี ความบกพร่อ งทางการได้ยิน สามารถใช้สิท ธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารหัส ท.74ซึ่งใช้ได้เฉพาะคนพิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน มีบัตรประจาตัวคนพิการแล้วเท่านั้น ใน
การรับบริการได้เหมือนคนปกติทั่วไป โดยสิทธิประโยชน์จากสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท.74 ได้แก่ 1) สิทธิในการเข้า
รับการรักษาพยาบาลทั่วไป เหมือนกับคนทั่วไป 2) สิทธิเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการ 26 รายการ และ 3) สิทธิอื่น ๆ
ได้แก่ สิทธิค่าห้องและค่าอาหาร เป็นต้น สอดคล้องกับการวิจัยของ ศิริลักษณ์ มาปง (2551) ได้ศึกษา การเข้าถึงบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพของคนพิการภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ ศึกษาเฉพาะศูนย์บ ริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็ จ
โรงพยาบาลสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการบริการภาครัฐ /ภาคเอกชนอยู่ในระดับมาก และอาชีพ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทความพิการที่แตกต่างกัน มีความต้องการการบริการภาครัฐ/ภาคเอกชน ด้านการจัดสวัสดิการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงควรมีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก เครื่องช่วยความพิการให้มากขึ้นพร้อมทั้งควรประชาสัมพันธ์และแนะนาสื่อแนว
ทางการแก้ไขสภาพความพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเองมากที่สุด
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อย่างไรก็ตาม ในการเบิกจ่ายของสถานพยาบาลต่าง ๆ ให้สถานพยาบาลแห่งนั้นเบิกจ่ายจากกองทุนที่คนพิการราย
นั้นมีสิทธิ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม เว้นแต่เป็นกรณีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความ
พิการที่มีมูลค่าสูงเฉพาะที่กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานของรัฐมิได้กาหนดไว้ จะให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยงานในการดาเนินการได้ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ ธรรม จตุนาม (2548) ได้ศึกษา
สถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละโอกาสด้ า นสุ ข ภาพของคนพิ ก ารทางการมองเห็ น ในสั ง คมไทยกั บ การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ
กรณีศึกษา คนพิการทางการมองเห็นในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า รัฐบาลไทยและองค์กรเอกชนที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
คนพิการทางการมองเห็นมี กฎหมาย นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสด้านสุขภาพสาหรับคนพิการ
ทางการมองเห็น
3. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา ทาให้ทราบว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน ญาติหรือผู้ปกครอง ให้
ความสาคัญกับการศึกษาสายวิชาชีพน้อย ผู้ปกครองจึงไม่ให้บุตรของตนเข้าศึกษา เพราะเหตุจากความพิการของเด็ก และ
เศรษฐสถานะของครอบครัวจึงเป็นการตัดโอกาสด้านการศึกษาไปตลอดชีวิต โดยให้เหตุผลว่าไม่มีใครดูแลและเกรงว่าไม่ได้รับ
ความปลอดภัยเพราะสถานศึกษาอยู่ห่างไกลชุมชนสอดคล้องกับการวิจัยของ สุภาพร รูปขาดี (2542) ได้ศึกษา โอกาสทางการ
ศึกษาของคนพิการ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ โดนส่วนรวมเป็นการจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะ
ทาง โอกาสการเข้าถึงช่องทางการศึ กษาของคนพิการขึ้นอยู่กับช่องทางการขอรับบริการทางการศึกษาเงื่อนไขปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับโอกาสการเข้าถึงช่องทางทางการศึกษาของคนพิการขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านฐานะของเศรษฐกิจสังคมของ
ครอบครัว ความต้องการ ความพร้อมของคนพิการ และการอานวยความสะดวก เช่น การคมนาคม เป็นต้น
4. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หน่วยงานที่ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพและการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ มีการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับการอบรมทักษะในการประกอบ
อาชีพแล้วในด้านทีม่ ีความสนใจและมีความถนัด เช่น เกษตรกรรม หัตถกรรม นวดแผนไทย เป็นต้น แต่ยังไม่มีความรู้หรือไม่
ได้รับการส่งเสริมด้านอื่น ๆ เช่น ส่งเสริมการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือสถานที่ในการทางาน เป็นต้น สอดคล้องกับการ
วิจัยของ ชลลดา ชนะศรีรัตนกุล (2548: 1-2 ) ได้ศึกษา การเตรียมความพร้อมผู้พิการก่อนประกอบอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า
การปฏิบัติงานของศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ เตรียมความพร้อมของผู้พิการด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพในระดับ
มาก สาหรับทัศนของนายจ้างคาดหวังว่าผู้พิการจะไม่สร้างภาระให้นายจ้างและสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อเสนอแนะในการวิจั ย ควรมีการจัดบริการให้คาแนะน าการเลือ กฝึกอาชี พ และจั ดหาสถานที่ ทากิจ กรรมทางสั งคมที่
เหมาะสมแม้ว่ารัฐบาลจะมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการ ตลอดจนให้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ยังคงประสบปัญหาขาดโอกาสในการประกอบ
อาชีพ ไม่สามารถเลือกอาชีพได้จึงจาเป็นต้องประกอบอาชีพที่ตนเองทาได้ซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอน สอดคล้องกับการวิจัยของ
จีรพร แผ่วกิ่งและโสภา อ่อนโอภาส (2546) ได้ศึกษาวิถีชีวิตคนพิการทางสายตาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ยัง
ไม่มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพที่เป็นรูปธรรมแบบครบวงจรและขาดการบูรณาการดังจะเห็นได้
จากการเสนอโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆของคนพิการไม่มีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องและไม่มีการลงพื้นที่ใน
การให้คาปรึกษาหรือให้ความรู้กับคนพิการและญาติในการประกอบอาชีพต่างๆเท่าที่ควรดังนั้นจึ งส่งผลให้คนพิการส่วนใหญ่
ต้องประกอบอาชีพที่ขาดความมั่นคงมีรายได้ไม่แน่นอนและต้องแบ่งรายได้ในแต่ละวั นออกเป็นหลายส่วนและเป็นค่าจ้าง
สาหรับผู้นาพาไปประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตามการได้รับโอกาสในการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนั้นผู้พิการแต่ละ
รายได้รับแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะและความพร้อมของผู้พิการแต่ละรายและเมื่อผู้พิการเข้าสู่การทางานในสถาน
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ประกอบการก็อาจจะต้องประสบกับความท้าทายในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การยอมรับของเพื่อนร่วมงานและ
ความก้าวหน้าในการทางานอีกด้วยซึ่งเป็นข้อค้นพบที่เห็นได้จากงานของ ระภีภัทร์ วงษ์ภักดี (2542) ได้ศึกษาสิทธิและโอกาส
ในการประกอบอาชีพของคนพิการ ศึกษากรณีผู้พิการทางการมองเห็น ผลการวิจัยพบว่า การสร้างโอกาสในการมีงานทาของ
คนพิการ ความพิการของตนเองเป็นอุปสรรคต่อการทางานในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การยอมรับของ
เพื่อนร่วมงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คนตาบอดยังถูกกีดกันหรือรังเกียจทาให้กลายเป็นส่วนเกินของสังคม ขาด
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเข้าถึงบริการของรัฐ โอกาสในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ ลูกจ้าง หรือเป็นครูยัง
จากัดและเป็นไปด้วยอุปสรรคมากมาย คนตาบอดต้องมีความอดทนและต่อสู้อย่างมากจึงจะสามารถพึ่งพิงตนเองได้ด้วยเจตคติ
ของคนในสังคมยังไม่ยอมรับในความสามารถของคนตาบอด
5. สวัสดิการด้านสังคมเรื่องการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
สาหรับคนพิการปัญหาที่พบคือการที่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประสบปัญหาเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้ เนื่องจากอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ รวมทั้งการใช้สิ่งอานวยความสะดวก เช่น สื่อกระจาย
เสียงประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน วิทยุ และโทรทัศน์ เพราะเหตุจากความบกพร่องทางการได้ยิน ต้องอาศัยสมาชิกในครอบครัว
เพื่อนบ้าน ผู้นาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ บอกกล่าวข้อมูลข่าวสารแทน สอดคล้องกับการวิจัยของ ปริญญา สิริอัตตะกุล (2555)
ได้ศึกษา ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้พิการ ทางการได้ยินจะผ่านทางสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนผู้พิการทางการได้ยิน ล่ามภาษามือ โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของผู้ พิการทางการได้ยิน คือ การสื่อสาร ซึ่งผู้พิการทางการได้ยินเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุด ผู้พิการ
ทางการได้ยินไม่สามารถสื่อสาร ให้คนทั่วไปเข้าใจความต้องการของตนเองได้ จึงทาให้สังคมไม่เปิดโอกาสให้กับผู้พิการทางการ
ได้ยิน และมองว่าผู้พิการทางการได้ยินไร้ความสามารถ
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้ น ควรมีนโยบายเพื่อ เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจและการตระหนั ก รู้ของผู้ให้ บริก ารเพื่อที่ ส ามารถดู แลและจั ด
สวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาสเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันใน
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ อรสา บุพโกสุม (2550) ได้ศึกษา ประเภทเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทาง
สังคมในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตา ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายกลุ่มเพื่อนมีความสาคัญมากในการให้ข้อมูล
ข่าวสารทั้งกับตัวผู้พิการทางสายตาและครอบครัวของผู้คนพิการ เครือข่ายโรงเรียนมีส่วนในการให้การสนับสนุนเรื่องของ
การศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเครือข่ายองค์กรมูลนิธิให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้านการ
ฝึกอาชีพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
สภาพการจัดสวัสดิการสังคมเป็นไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดบริการในแต่ละประเภทของสวัสดิการสังคม คนพิการ
ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม และประโยชน์ที่พึงได้รับจากสิทธิ์คนพิการ
รัฐบาลควรมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ ได้แก่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของ
มนุษย์ สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้
พิการพึงได้รับ และควรลดขั้นตอนบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดความยากลาบากแก่คนพิการในการเดินทางมาขอรับบริการดังกล่าว
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ยิ่งไปกว่านั้น ควรจะมี “นโยบายเชิงรุก” ในการเข้าไปให้บริการแก่ชุมชนหรือพื้นที่ที่มีผู้พิการอยู่พอสมควรเพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อค้นหาปัญหา
ความต้องการในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้พิการแต่ละประเภทในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป
2.2 ควรทาวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของผู้พิการ เพื่อนาผลวิจัยที่ได้มาเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการจัดระบบ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของสวัสดิการสังคมของผู้พิการต่างๆ ให้ทั่วถึงครอบคลุม
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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การพัฒนาแนวทางการให้บริการงานทะเบียนราษฎรศึกษา
เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
The Service Guidelines Development of section Civill Registration
of Noen-Somboon Sub-District Municipality, Khao San Kwang District,
KhonKaen Province
สุดารัตน์ เศรษฐา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา การให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสานัก
ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีการสอบถาม จากกลุ่มประชากร
ตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎรจานวน 366 คน และสัมภาษณ์คณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร จานวน 7 คน ดาเนินการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2558 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรพบว่า ปัญหาของการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ มีทั้งหมด จานวน 5 ปัญหา ปัญหาหลัก ที่พบเกี่ยวกับข้อจากัดด้านบริบทของกฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับงานทะเบียนจากกรมการปกครองให้กับสานักทะเบียนท้องถิ่นได้ครบทุกอย่าง
ทาให้สานักทะเบียนท้องถิ่นไม่สามารถให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป และบัตรประจาตัวประชาชนได้ ซึ่งปั ญหานี้ต้องใช้
แรงผลักดันจากหลายๆส่วน แต่แรงผลักดันที่สาคัญ คือ แรงผลักดันจากประชาชนเพื่อนาไปเป็นตัวแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ปัญหาอาจจะแก้ไขได้ หรืออาจจะแก้ไขไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการสานต่อจากหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น อาเภอ
จังหวัดและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันกาหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ปัญหาเกี่ยวกับจานวนบุคลากรที่มีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอานวยความสะดวกด้านการให้บริการงานทะเบียนราษฎรให้กับประชาชนปัญหานี้มีแนว
ทางแก้ไขซึ่งสามารถดาเนินการได้ โดยการเพิ่มจานวนบุคลากร ไปประจา ณ สานัก ทะเบียนอาเภอ เพื่อบริการด้านงาน
ทะเบียนให้กับประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ หรือมีการให้บริการรถ รับ – ส่ง ให้กับประชาชนผู้ที่ไม่มีพาหนะในการเดินทางซึ่ง
แนวทางนี้ ประชาชนอาจทาได้เองโดยการตัง้ จิตอาสา เพื่อบริการหรือทางเทศบาลจัดหามาบริการ เพื่ออานวยความสะดวกกับ
ประชาชน ในพื้นที่
คาสาคัญ: สานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น
Abstract
This research aims to study problems, obstacles and development guidelines for civil registration
service at the local registration office in Noen-Somboon Sub-District Municipality, Khao San Kwang District,
Khon Kaen Province. The study was conducted by interviewing 366 samples comprising selected
population group aged twenty years old or more who have passed through the civil registration service,
and also interviewing seven local administrators and staffs involved in the civil registration service. During
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the period of July to August 2015, the results found after studying the problems and obstacles of the civil
registration service operations in Noen-Somboon Sub-District Municipality can be categorized into five
problems. The main cause of the problems mostly came from limitation of related legal contexts in
which complete transfer of registration tasks from the Department of Administration to local registration
offices cannot be made, resulting in the local registration office’s inability to provide service for general
registration work and identification card To solve the problem, efforts from various aspects, the most
important of which is from the citizens, are required. Whether the problems can be improved or not are
due to ongoing involvement of related government sectors such as sub-district municipality, district
sectors, provincial sectors, the Department of Local Administration, the Ministry of Interior, and so on in
appointing public policies. In terms of inadequate personnel to facilitate civil registration service to the
public, the solution can be made by increasing the personnel at the district registration office for one-stop
service, or providing transportation service for people who don’t own vehicles. The second solution can
be done by volunteers or the sub-district municipality in order to facilitate the local citizens.
KeyWord: Local registration office, Noen-Somboon Sub-District Municipality, Khao San Kwang District,
Khon Kaen Province.
บทนา
ตามพระราชบัญญัติเปลีย่ นแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ในมาตรา 12 กาหนดให้เทศบาลตาบล
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีสถานะเป็นสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบล หลังจากที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ 2 ปี ส่งผลให้เทศบาล
ตาบลที่ เ ปลี่ ย นแปลงมาจากสุ ข าภิ บ าลจะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2544 เป็นต้นไป มีผลให้งานด้านทะเบียนราษฎรเป็นภารกิจหนึ่งที่เทศบาลได้รับการถ่ายโอนภารกิจในปี พ.ศ.
2544 โดยภารกิจด้านทะเบียนราษฎรในความรับผิดชอบของเทศบาลอันประกอบด้วย 1)การแจ้งการเกิด 2)การแจ้งการตาย
3)การแจ้งการย้ายที่อยู่ 4)การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน 5)การคัดรับรองรายการในทะเบียนบ้าน 6)การเพิ่มชื่อและ7)การ
ขอเลขที่บ้าน (พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล, 2542)
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน (Subdivision of Civil Registration and Identification
Card) นับว่าเป็นการบริการสาธารณะประเภทหนึ่งซึ่งเดิมจัดให้บริการโดยสานักทะเบียนอาเภอและกิ่งอาเภอเท่านั้น ในเวลา
ต่อมาได้มีการจัดให้บริการของสานักทะเบียนท้องถิ่น โดยมอบอานาจให้เทศบาลขนาดใหญ่เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ส าหรั บ ประชาชนที่ อ ยู่ อ าศั ย ในเขตเทศบาลนั้ น ๆ ในระยะเวลาถั ด มาเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสุ ข าภิ บ าลเป็ น เทศบาล
(พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล, 2542) ได้กาหนดให้เทศบาลตาบล ที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล
ทั้งหมดในขณะนั้นให้บริการงานทะเบียนราษฎรประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจานวน 980 แห่ง(สานักทะเบียนเดิม 572
แห่ง และสานักทะเบียนที่ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล จานวน 980 แห่ง (พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล, 2542)เห็นได้ว่าบทบาทภาระหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎรคือ การให้บริการงานทะเบียนให้ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ที่ผ่านมาผลการปฏิบัติ หน้าที่ในส่วน
การให้บริการงานทะเบียนราษฎรกลับพบว่า มีสมรรถนะที่ต่า เนื่องมาจากการให้บริการที่ไม่ครบกระบวนงานของงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน อันมีสาเหตุมาจากข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆเช่น การไม่สามารถเปิด
ให้บริการงานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชนได้พร้อมกับการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และการไม่สามารถเปิด
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ให้บ ริก ารงานทะเบี ยนทั่ว ไปได้ จึ งท าให้ไ ม่ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้ดี เท่ าที่ค วร ประกอบกั บ
รัฐธรรมนูญใหม่ กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ภารกิจด้านการบริหา รงานการ
ให้บริการของสานักทะเบียนยิ่งขยายขอบเขตและมีปริมาณงานกว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น การจดทะเบี ยนเพื่อทาประวัติแรงงาน
ต่างด้าว รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้ดาเนินการ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของ
สังคมให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น แต่ปรากฏว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าประชาชนไม่ได้รับบริการที่ดีขึ้นยังมีอยู่ตลอดเวลาและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎรต้องการให้เจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านทะเบียนราษฎรใช้คาพูด
ที่สุภาพกับผู้มาติดต่อ ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติกับผู้มารับบริการ และให้บริการด้วยความเสมอภาค (แคทรียา เดชบุรัมย์,
2549) ตามที่มีนักวิชาการได้ให้นิยามของการบริการไว้หลากหลาย ดังนี้การบริการเป็นกิจกรรมผลประโยชน์ หรือความพึง
พอใจที่ส นองความต้องการแก่ลูกค้า และการบริการ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ หรือการปฏิบัติที่กลุ่ มหรือคณะใดคณะหนึ่ง
สามารถเสนอสิ่งสาคัญที่มองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนและไม่มีผลในการเป็นเจ้าของผลผลิตของบริการ อาจเป็นหรือไม่เป็น
ผลิตภัณฑ์ก็ได้ (คอตเลอร์Kotler,Philip,2000) รวมถึงแนวคิดของการให้บริการที่มีนักวิชาการได้กล่าวว่า คุณภาพการบริการ
เป็นลักษณะของแนวคิดที่มีการมองถึงความเข้าใจว่าลูกค้าคิดอย่างไรต่อคุณภาพของการบริการ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญของ
การบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิผล โดยมีแนวความคิดในการทาความเข้าใจที่สัมพันธ์กันอยู่ 3 แนวคิด ประกอบด้วย ความ
พอใจของลู กค้ า คุ ณภาพบริ ก าร และคุณ ค่ าของลูก ค้า (โอลิ เวอร์ , Oliver,1994) และการน าเสนอแนวคิ ด การให้บ ริก าร
ประชาชนของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สามารถบริการด้วยความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จที่
เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวหรือให้บริการประชาชน ณ จุดบริการเพียงจุดเดียวโดยใช้ระบบเครือข่ายหรือให้บริการประชาชนหลาย
ๆ เรื่อง หรือหลาย ๆ รูปแบบ ณ ศูนย์บริการ ที่เดียวในบริเวณเดียวกันได้ครบทุกเรื่องที่แสดงถึงการมีมาตรฐานในการบริการ
ประชาชน (กาญจนา เคนทวาย,2545)
เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวางเป็นอีกเทศบาลตาบลหนึ่งที่ได้ รับการถ่ายโอนภารกิจงานด้าน
ทะเบียนราษฎร ภารกิจของงานทะเบียนของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์นั้น ได้ให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรให้กับราษฎรหรือประชาชนในเขตตาบลโนนสมบูรณ์ ซึ่งมีจานวนทั้งหมดรวม 10หมู่บ้าน มีจานวนประชากรรวม
ประมาณ5,903 คน (แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์, 2558)
จากการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2556 เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ได้พบปัญหาจากประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในการให้บริการด้านต่างๆ แก่
ประชาชนในพื้นที่ อันได้แก่ กองช่าง/กองคลัง/กองการศึกษา/และสานักปลัด ประกอบด้วยงานทะเบียนราษฎร งานพัฒนา
ชุมชน งานสาธารณสุข และงานเกษตร พบว่าปัญหาในระดับรุนแรงประกอบด้วย การให้บริการไม่ครบวงจร (แบบประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น, 2557)
เนื่องจากงานทะเบียนนั้นมิใช่มีเพียงงานทะเบียนราษฎรเท่านั้น แต่ยังมีงานทะเบียนทั่วไปอันประกอบด้วยการออกใบเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดรับรองบุตร และการจดรับรองบุคคล ซึ่งตามข้อกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งยั งมิ ไ ด้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องนายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น แต่ อ ย่ า งใดยั งคงเป็ น ของนายทะเบี ย นท้ อ งที่
(นายอ าเภอ) อยู่ โดยร้ อ ยละ 60 ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารงานทะเบี ย นราษฎร เห็ น ว่ า ควรหาแนวทางการให้ บ ริ ก ารให้ ค รบทุ ก
กระบวนงาน (แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลโนนสมบู รณ์ อาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น ประจาปี พ.ศ.2557)และระดับปานกลางเป็นส่วนของงานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังต้องเดินทาง
ไปใช้บริการที่สานักทะเบียนอาเภอเนื่องจากยังติดกับข้อกาหนดตามระเบียบของกรมการปกครอง เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ
ของงานทะเบียนราษฎรซึ่งเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ยังไม่เข้ากับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงยังไม่มีการมอบหมายภารกิจ
ดังกล่าวมาที่สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ มีเพียงงานทะเบียนราษฎรที่เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ได้รับ
มอบภารกิจ ให้สามารถดาเนินการได้เท่านั้นจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนผู้ มารับบริการประสบปัญหาการติดต่อ
ราชการอัน เนื่องมาจากเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มี
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ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร มีรถประจาทางให้บริการเพียง 2 เที่ยวต่อวัน ทาให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อออกไป
ใช้บริการ ณ ที่ว่าการอาเภอเขาสวนกวาง หรือหากมีเหตุที่จะต้องไปติดต่อราชการเป็นระยะเวลานานๆ จะต้องจ้างเหมารถ
ส่วนตัวเพื่อเดินทางไปใช้บริการมีค่าจ้างเหมาวันละ 500–800 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้รถรับจ้างด้วย (แผนพัฒนาสาม
ปี เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์, 2558)
ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการให้บริการกับประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนเพื่อเป็น แนวทางการบริหารราชการโดยยึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Center)”
รวมถึงการหาแนวทางในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นเข้ามาใช้ร่วมในการให้บริการเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริการงาน
ทะเบียนราษฎรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ได้วิจัยเอกสารและศึกษาแนวคิดหลักการความรู้
ทางวิ ชาการ บทความและงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้ อง ด้ วยวิธี ก ารสอบถามจากประชากรกลุ่ มตั วอย่า งและการสั มภาษณ์จ าก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและนาผลการศึกษาเสนอ
แนวทางการให้บริการงานทะเบียนราษฎรต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎร โดยขอความเห็นชอบร่วมกับสานักทะเบียนอาเภอเขาสวนกวาง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่ตาบลโนน
สมบูรณ์ จานวน 366 คนและกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริหาร 3 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดเป็นคาถามในแบบสอบถามสาหรับกลุ่ม
ประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 20
ปีขึ้นไปและแบบสัมภาษณ์
(Interview) แบบเจาะลึก (In-depth Interview) สาหรับกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาจัดเรียงลาดับโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จัดหมวดหมู่ตีความและพรรณนา
อธิบาย เพื่อที่จะตอบคาถามในการศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยนาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสรุปเพื่อนามาหา
แนวทางพัฒนาการให้บริการให้ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมกับเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการนาแนวทางที่
ได้มาใช้ในพัฒนาหน่วยงานรวมถึงการนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการทะเบียนเพื่อให้ได้แนวทางที่ถูกต้องตามระเบี ยบและตรง
ตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่างและนาเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนที่ได้จากการวิจัยเสนอต่อ
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ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบในการนาไปพัฒนาการให้บริการและนามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นต่อไป
ผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษา ปัญหา อุปสรรคและความสาคัญในการพัฒนาแนวทางการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล
ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
1. ปัญหา อุปสรรค ด้านลักษณะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนราษฎร พบว่า
1.1 การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง เนื่องจากมีการประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจาย
ข่าวในชุมชนโดยทาเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องไป และหอกระจายข่าวเสียงไร้สายของเทศบาลทุกวันศุกร์
1.2 ช่วงความถี่ของระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ ยังมีน้อย จากการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรจะประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องๆ ที่ต้องดาเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว หรือตามหนังสือสั่งการ
เท่านั้น ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรอย่างต่อเนื่อง
1. 3 จ านวนครั้ ง ในการประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ หนึ่ ง สั ป ดาห์ ยั ง มี น้ อ ย เนื่ อ งจากมิ ไ ด้ ท าแผนด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร กับประชาชน
2. ปัญหา อุปสรรค ด้านความเข้าใจลักษณะการให้บริการงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่น พบว่า
2.1 การให้บริการงานทะเบียนราษฎร มีความเข้าใจว่า เป็นการให้บริการเกี่ยวกับ การแจ้งเกิด แจ้งตาย
ย้ายที่อยู่ แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร ฯลฯ
2.2 การให้บริการงานบริหารทั่วไป มีความเข้าใจว่า เป็นการบริการเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว ทะเบียน
ชื่อ –สกุล ฯลฯ
2.3 การให้บริ การงานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน มีความเข้าใจว่า เป็นงานเกี่ยวกับ การบัต ร
ประจาตัวประชาชน
3. ปัญหา อุปสรรคด้านความเข้าใจการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของท้องถิ่น กับการให้บริการงานทะเบียนของ
อาเภอ พบว่า
3.1 การให้บริการงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นยังไม่มีความซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
3.2 การให้บริการที่ยังไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงาน เนื่องจากกระบวนงานบางอย่างยังไม่ได้รับการถ่ายโอน
มายังสานักทะเบียนท้องถิ่น เช่นงานบริหารทั่วไป งานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน
3.3 การให้บริการงานทะเบียนราษฎร มีความเป็นธรรมและการให้บริหารที่รวดเร็ว
4. ปัญหา อุปสรรคด้านประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า
4.1 บุคลากรปฏิบัติงานด้านการให้บริการงานทะเบียนราษฎรยังไม่เพียงพอ สาหรับการไปปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนท้องถิ่น ณ สานักทะเบียนอาเภอ
4.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการบริการ ประมาณ 15-20 นาทีต่อการบริการหนึ่งเรื่อง เช่น การขอคัดสาเนา
ทะเบียนบ้าน หรือแก้ไขชื่อตัว – ชื่อสกุล ซึ่งถือว่ายังใช้เวลานานพอสมควร
4.3 มีการนาระบบสารสนเทศ เช่นการใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ใช้ในการสอบถามข้อมูล มาใช้ร่วมกับ
การให้บริการ
5. ปัญหา อุปสรรคด้านสถานที่สาหรับผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร พบว่าห้องที่ให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ที่ มืดทึบ ไม่โปร่งสะดุดตา
จากการศึกษา แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จากกลุ่ มคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลโนน
สมบูรณ์ และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 7 คน พบว่าควรพัฒนาดังนี้
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1. แนวทางพัฒนาปัญหา อุปสรรค ด้านลักษณะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ควรมี
แนวทางดังนี้
1.1 ควรเพิ่ม ช่ องทางการการประชาสัม พั นธ์ งานทะเบี ย นราษฎรอย่า งต่อ เนื่อ งและทั่ วถึ งทุก พื้ นที่ เ ช่น การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน การใช้รถยนต์เคลื่อนที่ในประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงทุกซอกทุกซอยของชุมชนการจัดทาคู่มือ
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรแจกให้กับประชาชนในทุกหมู่บ้าน การจัดทาวารสาร คู่มือและแผ่นพับเกี่ยวกั บงานทะเบียน
ราษฎร เป็นต้น
2. แนวทางพัฒนาปัญหา อุปสรรค ด้านความเข้าใจลักษณะการให้บริการงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่น ควรมีแนวทาง
ดังนี้
2.1 ควรมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎรให้กับประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
2.2 ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก ณ ที่ว่าการอาเภอ เพื่อบริการประชาชน ณ จุดเดียวกัน แบบ One
stop service เพื่อมิให้ประชาชนมิต้องเดินทางกลับไป – กลับมา ระหว่างสานักทะเบียนเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ กับสานัก
ทะเบียนอาเภอ เนื่องจากระยะทางที่ห่างกันถึง 30 กิโลเมตร
2.3 ควรมีการผลักดันให้สานักทะเบียนท้องถิ่นสามารถให้บริการงานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชนได้ในอนาคต
เพื่อบริการประชาชนได้อย่างครบวงจรมากขึ้น
3. แนวทางพัฒนาปัญหา อุปสรรค ด้านความเข้าใจการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของท้องถิ่นกับการให้บริการ
งานทะเบียนอาเภอ ควรมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน เกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล
ตาบลโนนสมบูรณ์ เช่นการจัดอบรม การเข้าค่ายทางวิชาการ เพื่อที่จะได้ไปแนะนาประชาชนได้อย่างถูกต้อง
4. แนวทางพัฒนาปัญหา อุปสรรค ด้านประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ควรมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม
เพิ่มพูนความรู้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
5. แนวทางพัฒนาปัญหา อุปสรรค ด้านสถานที่สาหรับผู้ม าใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ควรมีการปรับปรุงห้อง
บริการสานักทะเบียนเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น การทาเป็นห้องกระจกใส ติดป้ายแนะนา
แจ้งตาแหน่งการให้บริการอย่างชัดเจน เป็นต้น
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหามีแนวทางที่
สอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรซึ่งสรุปจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้
1. ปัญหาด้านข้อจากัดของกฎหมายที่ไม่สามารถให้บริการได้ครบถ้วนทุก
กระบวนงานทาให้เกิดความเดือดร้อนในการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการใช้บริการงานทะเบียนทั่วไป และงาน
ทะเบียนบัตรประชาชน ซึ่งต้องไปใช้บริการ ณ สานักทะเบียนอาเภออยู่จึงเกิดความไม่สะดวกเนื่องจากจะต้องใช้บริการทั้ง
สานักทะเบียนเทศบาลและอาเภอพร้อมกัน แต่ระยะทางของสานักทะเบียนทั้ง 2 อยู่ห่างไกลกันถึง 30 กิโลเมตร
2. ปัญหาด้านการคมนาคมในการติดต่อรับบริการในบางเรื่อง เช่น การใช้
บริการงานทะเบียนทั่วไป ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ซึ่งต้องใช้บริการทั้ง 2 สานัก
ทะเบียนพร้อมกัน
3. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการให้บริการงานทะเบียนของสานักทะเบียนเทศบาลว่าสามารถให้บริการด้านใดบ้าง และจะต้องใช้
เอกสารใดบ้าง
4. ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
5. ปัญหาด้านสถานที่ให้บริการที่ไม่เหมาะสม มืดทึบ ไม่โปร่งสะดุดตา
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แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรซึ่งสามารถสรุปจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างสามารถ
แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสามารถดาเนินการได้เอง ดังนี้
1. ควรจัดหาบุคลากรผู้มาปฏิบัติงานด้านทะเบียนและบัตรเพิ่มให้เพียงพอต่อการให้บริการด้านทะเบียน
และบัตรและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานประจา ณ สานักทะเบียนอาเภอ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไปใช้
บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป โดยไม่ต้องให้เดินทาง กลับไป – กลับมา สามารถติดต่อ ณ สานักทะเบียนอาเภอแห่งเดียว
เบ็ดเสร็จ
2. ควรมีการจัดบริการรถรับ – ส่ง ระหว่างสานักทะเบียนอาเภอ และสานักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ที่ไม่มีพาหนะเดินทาง
3. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการงานทะเบียนราษฎรรวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ให้มากขึ้น
4. ควรจัดให้มีกิจกรรม อบรม ให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการอานาจหน้าที่ด้านการ
ให้บริการงานทะเบียนราษฎรเพื่อให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5. ควรมีการปรับปรุงห้องสานักทะเบียนเทศบาล โดยติดป้ายบอกสถานที่ชัดเจนปลอดโปร่ง สะดุดตา
ประชาชน ในการมารับบริการ มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ อย่างชัดเจน
แนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ดังนี้
1. ควรบูรณาการการให้บริการร่วมกับสานักทะเบียนอาเภอโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปให้บริการที่สานัก
ทะเบียนอาเภอด้วย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จาเป็นต้องใช้บริการงานทะเบียนทั้ง 2 สานักทะเบียนพร้อมกัน
2. ควรผลักดันเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ ของกรมการปกครอง มายัง
ท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถเปิ ด ให้ บ ริ ก ารงานทะเบี ย นบั ต รประจ าตั ว ประชาชนซึ่ ง จะต้ อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่ามีความเป็นไปได้ยากหรือไม่สามารถดาเนินการใดๆได้
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการกับประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร
ของเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จากประชากรกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย พบว่า
ปัญหาของการให้บ ริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตาบลโนนสมบูร ณ์ มีทั้ งหมด จ านวน 5 ปัญหา ซึ่งปัญหาของการ
ให้บริการหลักๆที่พบเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อจากัดด้านบริบทของกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจ
เกี่ยวกับงานทะเบียนจากกรมการปกครองให้กับสานักทะเบียนท้องถิ่นได้ครบทุกอย่าง ทาให้สานักทะเบียนท้องถิ่นไม่สามารถ
ให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป และบัตรประจาตัวประชาชนให้กับประชาชนได้ ซึ่งปัญหานี้ต้องใช้แรงผลักดันจากหลายๆ
ส่วนแต่แรงผลักดันที่สาคัญ คือ แรงผลักดันจากประชาชนเพื่อนาไปเป็นตัวกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาอาจจะ
แก้ไขได้ หรืออาจจะแก้ไขไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ แรงผลักดันจากหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
อาเภอ จังหวัด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ร่วมกันกาหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ปัญหาเกี่ยวกับ
จานวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอานวยความสะดวกด้านการให้บริก ารงานทะเบียนราษฎรให้กับ
ประชาชนปัญหานี้มีแนวทางแก้ไขซึ่งสามารถดาเนินการได้ เช่น ควรเพิ่มจานวนบุคลากร ไปประจา ณ สานักทะเบียนอาเภอ
เพื่อบริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ หรือควรมีการให้บริการรถ รับ – ส่ง ให้กับประชาชนผู้ที่ไม่มี
พาหนะในการเดินทางซึ่งแนวทางนี้ ประชาชนอาจทาได้เองโดยการตั้งจิตอาสา เพื่อบริการหรือทางเทศบาลจัดหามาบริการ
เพื่ออานวยความสะดวกกับประชาชน ในพื้นที่
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สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษา ปัญหา อุปสรรคการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของประชาชน และปัญหา อุปสรรคและ
ความสาคัญในการพัฒนาแนวทางการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ ซึ่งปัญหาของการ
ให้บริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ มีทั้งหมด 10 ปัญหาและปัญหาที่มีความเห็นตรงกัน จานวน 5 ปัญหา
จึงได้นาปัญหาหลักๆซึ่งมีความเห็นตรงกันและเป็นปัญหาที่น่าสนใจมาอภิปราย ประกอบด้วย
ประเด็นแรก เป็นปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปัญหานี้เนื่องจากสานัก
ทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์พึ่งมีการจัดตั้งขึ้นใหม่ การบริหารจัดการบางอย่างยังไม่ลงตัวเนื่องจากปัญหา
บางอย่างยังมองไม่เห็น สาหรับปัญหานี้ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถแก้ไขได้โดยการจัดสรรบุคลากรมาดาเนินการให้บริการ อานวย
ความสะดวก ในงานทะเบียนราษฎรให้กับประชาชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น เกิดความพึงพอใจในการมา
รับบริการของสานักทะเบียนเทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ ซึ่งการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้ได้สอดกับแนวคิดของ ฟิลลิป คอท
เลอร์ (Kotler,Philip,2000) ซึ่งได้ให้ความแนวความคิดว่า “การบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรมผลประโยชน์ หรือความพึง
พอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า”
ปัญหาที่สอง เป็นปัญหาด้านข้อจากัดของกฎหมายที่ไม่สามารถให้บริการได้ครบถ้วนทุกกระบวนงานทาให้เกิดความ
เดือดร้อนในการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการใช้บริการงานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนบัตรประชาชน ซึ่งต้อง
ไปใช้บริการ ณ สานักทะเบียนอาเภออยู่จึงเกิดความไม่สะดวกเนื่องจากจะต้องใช้บริการทั้งสานักทะเบียนเทศบาลและอาเภอ
พร้อมกัน เนื่องจากระยะทางของสานักทะเบียนทั้ง 2 อยู่ห่างไกลกันถึง 30 กิโลเมตร ซึ่งปัญหานี้ผู้วิจัยมองว่าทุกสานัก
ทะเบียนท้องถิ่นจะประสบปัญหานี้ เป็นส่วนมาก เนื่องจากหลักเกณฑ์แห่งประกาศสานักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสานักทะเบียนอาเภอหรื อสานักทะเบียน ได้ประกาศหลักเกณฑ์ (2) สานักทะเบียนที่จัดตั้งใหม่ต้องมี
ระยะทางตามถนนสายหลักอยู่ห่างจากสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่นที่มีระบบปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้บริการและอานวยประชาชนที่อยู่ห่างจากสานักทะเบียนอาเภอ
ที่อยู่ห่างไกลออกไปตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดให้ถึงจะไม่ครบทุกกระบวนงานก็ตาม สาหรับปัญหานี้ท้องถิ่นแต่ละ
ท้องถิ่นต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการหรือหาวิธีการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนตามบริบทของพื้นที่แต่ละพื้นที่
และตามอานาจหน้าที่ของกฎหมายกาหนดต่อไป
ปัญหาที่สาม เป็นปัญหาด้านการคมนาคมในการติดต่อรับบริการในบางเรื่อง เช่น การใช้บริการงานทะเบียนทั่วไป
ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ซึ่งต้องใช้บริการทั้ง 2 สานักทะเบียนพร้อมกัน สาหรับ
ปัญหานี้ผู้วิจัยเห็นว่า ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นต้องหาวิธีการบริหารจัดการหรือการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนตามบริบท
ของพื้นที่แต่ละพื้นที่ และตามอานาจหน้าที่ของกฎหมายกาหนด เช่น การจัดให้มีการบริการรถรับ -ส่ง สาหรับประชาชนผู้มา
ติดต่องานด้านทะเบียนราษฎรและต้องติดต่อระหว่างสานักทะเบียนท้องถิ่น กับสานักทะเบียนอาเภอพร้อมกัน หรือ ควรจัดให้
มีเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ไปตั้ง ณ สานักทะเบียนอาเภอ พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียว ซึ่งการบริการ
ลักษณะนี้เป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนและเป็นการสร้างความประทับใจอีกทางหนึ่ง ซึ่งการอานวยความ
สะดวกในลักษณะนี้ได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา เคนทวาย (2545) ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการไว้ ว่า “
การให้บริการควรต้องมีลักษณะสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการให้บริการจากหน่วยงานรัฐ มีคุณภาพการ
รวดเร็ว ความเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย เกิดความคุ้มค่า ความสะดวก คล่องตัว เสมอภาค เป็นรูปธรรม
โปร่งใส ในการให้บริการและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สามารถ
บริการด้วยความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จที่เจ้าหน้าที่เพียงคนเดีย วหรือให้บริการประชาชน ณ จุดบริการเพียงจุดเดียวโดยใช้ระบบ
เครือข่ายหรือให้บริการประชาชนหลาย ๆ เรื่อง หรือหลาย ๆ รูปแบบ ณ ศูนย์บริการ ที่เดียวในบริเวณเดียวกันได้ครบทุกเรื่อง
ที่แสดงถึงการมีมาตรฐานในการบริการประชาชน”
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ปัญหาที่สี่ เป็นปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ
งานทะเบียนของสานักทะเบียนเทศบาลว่าสามารถให้บริการด้านใดบ้าง และจะต้องใช้เอกสารใดบ้าง สาหรับปัญหานี้ผู้วิจัย
เห็นว่าควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบมากขึ้นเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ กั บ แนวความคิ ด ของ รื่ น ช่ า งสาร (อ้ า งในกาญจนา เคนทราย,2545) ข้ อ หนึ่ ง ที่ ว่ า “การให้ บ ริ ก ารที่ ดี
ประชาสัมพันธ์ที่ดีและทางานตรงเวลา และการใช้กฎหมาย ระเบียบวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อน มีแบบพิมพ์ที่กรอกง่าย”
ปัญหาที่ห้า ปัญหาด้านสถานที่ให้บริการที่ไม่เหมาะสม มืดทึบ ไม่โปร่งสะดุดตา สาหรับปัญหานี้ ผู้วิจัยเห็นว่า เป็น
ปัญหาด้านกระบวนการจัดการที่ยังไม่สมบูรณ์ในด้านสถานที่แต่ก็สามารถแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย สะดุดตา เกิดความ
ประทับใจมากยิ่งขึ้นให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
จากผลการศึกษาปัญหาที่พบของสานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ทั้งห้าปัญหาเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานของนักวิจัยหลายคนไม่ว่าจะเป็น วันเพ็ญ สุวรรณโชติ (2550) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนอาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัญหาที่พบคือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้รับบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และด้านงานการ
บริการและนักวิจัย วิชญาดา แก้วสีขาว (2550) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ
สานักทะเบียนอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ของสานักทะเบียนอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับเห็นด้วย เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาคของการให้บริการ ด้านความสะดวกของอาคารสถานที่ จากที่
มีนักวิจัยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริการจัดการงานทะเบียนราษฎรตามบริบทแต่ละพื้นที่ ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ
ที่พบส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันแต่จะต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่เท่านั้น
ผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลโนน
สมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สามารถนาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ได้ดังนี้
แนวทางแรก เป็นแนวทางการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถดาเนินการได้เอง ซึ่งสามารถทาได้โดย
การจัดหาบุคลากรผู้มาปฏิบัติงานด้านทะเบียนและบัตรเพิ่มให้เพียงพอต่อการให้บริการด้านทะเบียนและบัตรและจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานประจา ณ สานักทะเบียนอาเภอ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไปใช้บริการเกี่ยวกับงา น
ทะเบียนทั่วไป โดยไม่ต้องให้เดินทาง กลับไป – กลับมา สามารถติดต่อ ณ สานักทะเบียนอาเภอแห่งเดียวเบ็ดเสร็จ มีการ
ให้บริการรถรั บ – ส่ง ระหว่างสานักทะเบียนอาเภอ และสานักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กั บ
ประชาชนผู้มารับบริการ ที่ไม่มีพาหนะเดินทาง มีช่ องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการงานทะเบียนราษฎรรวมถึงการให้
ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น มีการกิจกรรม อบรม ให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการอานาจ
หน้าที่ด้านการให้บริการงานทะเบียนราษฎรเพื่อให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทาการปรับปรุงห้องสานัก
ทะเบียนเทศบาล โดยติดป้ายบอกสถานที่ชัดเจนปลอดโปร่ง สะดุดตาประชาชน ในการมารับบริการ มีป้ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ อย่างชัดเจน ซึ่งวิธีต่าง ๆเหล่านี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้เองเนื่องจากเป็น
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542
แนวทางที่สอง เป็นแนวทางการพัฒนาทีใ่ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางานเชิงบูรณา
การร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการร่วมกับสานักทะเบียนอาเภอโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปให้บริการที่สานัก
ทะเบียนอาเภอพร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรผ่านระบบสารสนเทศ Internet หรือเครื่องมือ Electronic
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จาเป็นต้องใช้บริการงานทะเบียนทั้งสองสานักทะเบียนพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้
บริการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ประชาชนสามารถไปขอรับบริการที่สานักทะเบียนอาเภอ และให้ทะเบียน
อาเภอส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ มายังสานักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อให้ดาเนินการในการแก้ไขชื่อ ตัว-ชื่อสกุล ในระบบ
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ทะเบียนราษฎรและส่งข้อมูลกลับไปเพื่อให้สานักทะเบียนอาเภอดาเนินการทาบัตรประจาตัวประชาชน หรือดาเนินการในเรื่อง
อื่นจนเบ็ดเสร็จ ตามอานาจหน้าที่ หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่เป็นเอกสารตัวจริงมาแสดงและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เป็นต้น หรือ
ควรมีการผลักดันเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ ของกรมการปกครอง มายังท้องถิ่น ให้สามารถเปิด
ให้บริการงานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งจะต้องดาเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่ามีความ
เป็นไปได้ยากหรือไม่สามารถดาเนินการใดๆได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
1. ควรผลักดันด้านอานาจหน้าที่ของสานักทะเบียนท้องถิ่น ให้สามารถบริการบัตรประจาตัวประชาชน และบริการ
งานทะเบียนทั่วไปในสานักทะเบียนท้องถิ่นได้
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด
3. ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรของท้องถิ่น ไปปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอาเภอเพื่อบริการ
ประชาชนอย่างเบ็ดเสร็จ แบบ One stop service
4. ควรปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎรให้มีความโปร่งใส สะดุดตา สะดวกเหมาะสมกับการให้บริการประชาชน
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย
ควรมีการกระจายอานาจหน้าที่ให้สานักทะเบียนท้องถิ่นสามารถเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชนแบบครบวงจร
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในอานาจหน้าที่ ภารกิจการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรให้เหมาะสม รวมถึงเพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ตาบลโนนสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
2. ควรศึกษาแนวทางและสร้ างนวัตกรรมการให้บริการงานทะเบียนราษฎรเชิงบูรณการ ระหว่างสานักทะเบียน
ท้องถิ่น และสานักทะเบียนอาเภอ
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตาบลโนน
สมบูรณ์ อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อนาไปปรับปรุงรูปแบบการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสู่การบริการที่
เป็นเลิศต่อไป
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ปัญหาทางกฎหมายในการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : ความเสียหาย
จากกรณีท่อส่งนามันรั่วบริเวณอ่าวพร้าว
Legal Issues in Determining Environmental Damages: A Case Study on Oil
Pipeline Leak Incident at Ao Phrao
ฐาปนา ลับบัวงาม
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งใช้ วิธี ก ารวิจั ย เอกสาร (Documentary
Research) โดยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสารทางกฎหมาย ต ารา วารสาร บทความทางวิ ชาการ หนั งสื อ พิ ม พ์ สื่ อ
อินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา (Logical Analysis) ตาม
ระเบียบวิธีวิ จัย เชิงคุณภาพ โดยมีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษา ความส าคัญ ของคดี สิ่งแวดล้ อม แนวคิด ทฤษฎีใ นการกาหนด
ค่าเสียหาย และหลักในการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาทางกฎหมายในการกาหนดค่าเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับกรณีท่อส่งน้ามันรั่วไหลที่บริเวณอ่าวพร้าว จังหวัดระยอง โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณา
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตามกรณีศึกษา ประกอบกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 ที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าเสียหาย และสิทธิและหน้าที่บางประการขององค์กรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ยังมีข้อบกพร่องซึ่ง
สมควรศึกษาและพิจารณาแก้ ไข เพื่ อให้เกิดความเหมาะสมต่อการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อมในภาวการณ์ปัจจุ บัน จึงควรมี
การศึ ก ษาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการน าเอาหลั ก ในการก าหนดค่ า เสี ย หายเชิ ง ลงโทษที่ เ หมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก นิ ติ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้การกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ ได้อย่างสอดคล้องกับพฤติการณ์
แห่งคดีต่างๆ นอกจากนี้ ยังสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่บางประการขององค์กรจดทะเบียน ที่
มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้มีสิทธิฟ้องคดีแทนรัฐ เพื่อการเพิ่มทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เป็นการเพิ่มช่องทางในการรักษาประโยชน์แห่งมหาชน และลดการผูกขาดอานาจของรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการ
รักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
คาสาคัญ : พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม
Abstract
This research is qualitative research (Qualitative Research), which means research papers
(Documentary Research) by analyzing data from legal documents, academic journals, newspapers,
Internet media. Using content analysis (Content Analysis) and analysis logic (Logical Analysis) methodology
of qualitative research. This research aims to study the importance of environmental law suit, theory on
the determination of damages, and concept in determination of damages in environmental litigation as
well as legal issues related to the oil pipeline leak at Ao Phrao, Rayong province by using documentary
research. The research has concluded that in analyzing a case study under the provisions of Enhancement
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and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 associating with the determination of
damages and some of the rights and duties of environmental organizations, it is found that some
drawbacks need to be examined and considered to improve for suitable environmental litigation under
the present circumstances. Therefore, it should study possibility of taking concept in determination of
punitive damages appropriately in regard to the law and economics for the determination of damages in
environmental litigation that is flexible and applicable under any terms and conditions. Additionally, the
provisions related to the rights and duties such as registered organizations that focus on environment
need to be amended to have the rights to prosecute instead of the state. These are to increase options
in environmental justice process and provide additional channels for the public benefit, including to
reduce the monopoly power of the state to enforce the
Keywords: Provisions of Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535,
Determining environmental damages
บทนา
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล เป็นปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมไปถึงมนุษย์
เนื่องจากระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในหลาย
ด้าน มาตรการทางกฎหมายจึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่สาคัญเพื่อปกป้องคุ้มครอง เยียวยา และแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศต่างๆ โดยในปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติหรือระดับรองลงไปที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอยู่เป็นจานวนมาก อย่างไรก็ดี กฎหมายเหล่ านี้กลับไม่สามารถเยียวยาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือบุคคลที่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือถูกทาลายของสิ่งแวดล้อมได้ดีเท่าที่ควร (กฤษณะ ช่างกล่อม, 2556)
แม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นแม่บทในการคุ้มครองและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จะได้กาหนดแนวทางในการเยียวยาความเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมไว้บางส่วน โดยในเรื่องค่าเสียหาย
ในคดีสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้วางหลักไว้ว่า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิ ดมลพิษต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดจากการ
กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะยกเว้นความผิดเฉพาะในกรณีที่ เป็นเหตุสุดวิสัยหรือกรณีมีเหตุอื่นใน
บางกรณีเท่านั้นนอกจากนี้ ในมาตรา 97 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนี้ยังได้วางหลักเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายไว้ โดย
ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธรรมชาตินั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐ ตามมูลค่าของทรัพยากรที่ถูกทาลาย สูญหาย
หรือเสียหายไป ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหลักกฎหมายทั้งสองมาตราดังกล่าว แม้จะเห็นได้ว่า เป็นการนาเอาหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้
จ่าย โดยกาหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับการใช้หลักความรับผิด
โดยเคร่งครัด (Strict Liability) ซึ่งผู้รับผิดจะต้องรับผิดแม้จะเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่อก็ตามแต่ปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงใช้วิธีการชดเชยค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาเป็นฐานในการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่ งเป็นการกาหนดค่าเสียหายตามที่เสียหายจริง
(Compensatory Damages) (จิราวัลย์ คชฤทธิ์, 2558) กล่าวคือ ได้รับความเสียหายเท่าใดก็จะได้รับการเยียวยาเท่านั้น ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย ทรัพยากรธรรมชาติ และการชดใช้ค่าเสียหาย จนอาจมีสภาพ
กลายเป็น “ค่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติ”
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อนึ่ง จากกรณีที่ท่อส่งน้ามันของบริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จากัดมหาชน (PTT Global Chemical) รั่วไหลลงสู่
บริเวณอ่าวพร้าว จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ซึ่งได้สร้างความเสียหายที่มีการประเมินในเบื้องต้นกว่า 1,500
ล้านบาท แม้ว่าทางบริษัทจะได้พยายามเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการเยียวยาความเสียหายเป็นตัวเงินต่อผู้เสียหาย
ซึ่งที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ามันดังกล่าว แต่ในความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทยังไม่มีแนวทางที่
ชัดเจนว่าจะฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในบริเวณดังกล่าวให้กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไร (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) ซึ่งความเสียหายที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) ในการรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลับมีความเห็นว่าจะไม่ฟ้องร้องบริษัทพีทีทีโก
ลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เพื่อเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรธรรมชาติจากกรณีดังกล่าว (ผู้จัดการออนไลน์,
2556) จึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐตามมาจากความไม่โปร่งใสในกระบวนการเยี ยวยาความ
เสี ย หายที่ เ กิ ดขึ้ น กั บ ธรรมชาติ ซึ่ งประชาชนทั่ ว ไปไม่ อ าจฟ้ อ งคดี เ พื่ อ เรี ย กค่ าเสี ย หายให้ แ ก่รั ฐ ได้ เนื่ อ งจาก มาตรา 97
ของพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 ได้ ก าหนดให้ ค วามเสี ย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาตินี้เป็นความเสียหายต่อรัฐ หน่วยงานของรัฐที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นผู้เสียหายที่มี
สิทธิฟ้องคดี
จากความสาคัญของปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเยียวยา
ความเสียหายที่เหมาะสมในคดีสิ่งแวดล้อม และปัญหาของการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แนวทางในการ
กาหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคดีสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดย
มุ่งเน้นศึกษากรณีท่อส่งน้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าวเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงประวัติ พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎีที่สาคัญต่อมาตรการในการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อ ศึก ษาถึงมาตรการในการก าหนดค่า เสี ยหายในคดีสิ่ งแวดล้อ มเปรี ยบเทีย บ ระหว่ างประเทศไทยกั บ
ต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
4. เพื่อศึกษาถึงมาตรการที่เหมาะสมในการเยียวยาที่เหมาะสมต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล ที่เกิด
จากท่อส่งน้ามันบริเวณอ่าวพร้าวของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอลจากัด รั่วไหล
ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึงประวัติพัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการกาหนดค่าเสียหายและผู้เสียหายตามกฎหมาย
ในคดี โดยในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) โดยการวิ เ คราะห์ข้ อ มูล จากเอกสารทางกฎหมาย ต ารา วารสาร บทความทางวิ ชาการ
หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่มี
ความเกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
1. บทบัญญัติ มาตรา 96 ได้นาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) มาบัญญัติไว้ในเรื่องความรับผิดของ
ผู้กระทาละเมิด ซึ่งทาให้ผู้เสียหายไม่จาเป็นต้องนาสืบถึงการกระทาของผู้ก่อมลพิษว่ามีความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่
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เพียงใด นอกจากนี้ยังมีการนาเอาหลักการเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ คือหลักในเรื่องผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
(Polluter Pays Principle หรือ PPP) โดยการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ครองครองแหล่งกาเนิดมลพิษดังกล่าว เป็นผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย (ประพจน์ คล้ายสุบรรณ, 2550)
การกาหนดค่าเสียหายภายใต้บทบัญญัติดังกล่าว เป็นการกาหนดค่าเสียหายตามหลักการกาหนดค่าเสียหายตามที่
เสียหายจริง (Compensatory Damages) โดยประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายยึดถือเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการ
กาหนดค่าเสียหายเพื่อการละเมิด โดยมีแนวคิดเพื่อที่จะเยีย วยาความเสียหาย ให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนก่อนมี
การกระทาละเมิด (จี๊ด เศรษฐบุตร, 2545) แต่ภายใต้ระบบทุนนิยมซึ่งกลุ่มทุนนิยมแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และผลอันเกิดการแสวงประโยชน์เช่นว่านั้นย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่ าวอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้น ในบางกรณีหากผู้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทนที่ต้องจ่ายนั้น มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ คือ การ
ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การกาหนดค่าเสียหายตามหลักการกาหนดค่าเสียหายตามที่เสียหายจริง จึงอาจไม่เพียงพอต่อการ
ยับยั้งการกระทาความผิดของผู้ก่อมลพิษ ซึ่งมิได้คานึงถึงความเสียหายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์แห่งกฎหมายได้
2. บทบัญญัติในมาตรา 97 เป็นการนาเอาหลักการในการกาหนดค่าเสียหาย และการกาหนดความรับผิดแก่ผู้ก่อ
มลพิ ษดั งเช่น ที่ใ ช้ใ น มาตรา 96 แม้ว่ าจะเป็น บทสัน นิษ ฐานที่ ทาให้ สามารถกาหนดตั วผู้ ก่อ มลพิษ ซึ่งจะต้อ งรั บผิ ดชดใช้
ค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลายได้ง่ายขึ้น แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อการป้องปรามการกระทา
ละเมิด ต่อสิ่งแวดล้อ มในลั กษณะคล้ายคลึงกับความเสียหายต่อบุค คล (ตามมาตรา 96) กล่า วคือ แม้ว่าค่ าเสียหายอัน ผู้
ก่อให้เกิดมลพิษได้ชดใช้ไปนั้น อาจเพียงพอต่อการเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติได้ (จิราวัลย์ คชฤทธิ์,
2558) อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความสานึกผิดต่อการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การการาบพฤติการณ์ของผู้ก่อมลพิษที่มี
ความจงใจ หรือการป้องปรามมิให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายในลักษณะเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อาจไม่สามารถ
นามาซึ่งผลสาคัญดังที่กล่าวมาได้
ตามข้อเท็จจริงในกรณีศึกษาประกอบกับช่องว่างและการบังคับใช้กฎหมาย จึงอาจทาให้บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิ
คอล จากัด มหาชน ไม่จาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณอ่าวพร้าว หรืออาจชดใช้แต่ไม่
เต็มตามจานวนที่เหมาะสมต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากรัฐในฐานะที่เป็นผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวแต่
เพียงผู้เดียวแสดงเจตนาที่จะไม่ฟ้องคดีต่อศาล โดยนาเอาการเยียวยาความเสียหายต่อบุคคลทั่วไปมาอนุมานว่าผู้ก่อมลพิษจะ
ชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด มาแถลงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายแน่นอน หรือหากมี
การชดเชยความเสียหายอันเกิดขึ้นกับทรัพยากรจริง แต่ก็ไม่อาจมีหลักประกันใดที่รับรองถึงความเหมาะสมในการกาหนด
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวเองก็ยังไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
3. ภายใต้บทบัญญัติ มาตรา 6 (3) ซึ่งได้กาหนดให้บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ เพื่อช่วยกันส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีถ้อยคาว่า
“การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทาผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ ได้พบเห็นการกระทาใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือฝ่า
ฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
แสดงให้เห็นว่าแม้ประชาชนจะอยู่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติอันอาจมีส่วนได้เสียในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ภายใต้ มาตรา 6 (3) ก็ไม่ได้ให้สิทธิในการฟ้องร้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกรณี
ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรธรรมชาติได้ ด้วยเหตุที่ว่าประชาชนแต่เพียงผู้หนึ่งผู้ใด ไม่อาจถือได้ว่าเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงแทน
ประชาชนคนอื่นภายในรัฐได้ รัฐในฐานะที่เป็นทรัสตีจึงจะต้องเข้ามาดูแลผลประโยชน์แทนประชาชน นอกจากนี้คาพิพากษา
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ของศาลปกครองสงขลาที่ 129/2554 (ธีรวัฒน์ ขวัญใจ, 2556) ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงแนวทางในการพิจารณาส่วนได้เสียในคดี
สิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง ว่าประชาชนไม่อาจเป็นผู้เสียหายในการฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติแทนรัฐได้
อย่างไรก็ตาม ภายใต้หลักการดังกล่าวย่อมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายได้ในภาวะปกติที่รัฐกระทาการ
ตามหน้าที่โดยเคร่งครัด ปราศจากประโยชน์ทับซ้อน หรือการแทรกแซงกระบวนการด้วยเหตุอื่นเท่านั้น ประชาชนจึงจะ
สามารถใช้สิทธิของตนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะสมบัติได้ ดังนั้น การกาหนดให้มีเพียงรัฐเท่านั้นที่
สามารถใช้สิทธิทางศาลในการดาเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ จึงอาจไม่สามารถ
บรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมายได้
4. แม้ว่าจะมีการจัดตั้ง (ตาม มาตรา 7) และให้สิทธิบางประการแก่องค์กรที่ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตาม มาตรา 8) แต่
อย่างไรก็ดี กระบวนการภายใต้มาตรา 8 กลับมิได้มีผลเป็นการส่งเสริมหรือรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม และแม้ว่าใน
มาตรา 8 (5) ซึ่งมีนัยสาคัญทางกฎหมายก็ยังไม่อาจก่อให้เกิดผลดีต่อกระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
แต่อย่างใด เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวให้สิทธิแก่องค์กรที่จากัดเพียงเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย ในการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน หรือสามารถฟ้องร้องคดีแทนผู้เสียหายได้เท่านั้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้เองอาจเรียกได้
ว่าเป็นสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมปกติ อันประชาชนพึงมี ทาให้องค์กรดังกล่าวนี้มีหน้าที่ไม่ต่างกับการรับมอบอานาจในการ
ฟ้องร้องคดีแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับการว่าความแทนผู้เสียหายโดยทนายความ (ปิยบุตร แสงกนกกุล 2556)
ตามข้อเท็จจริงในกรณีศึกษาประกอบกับช่องว่างและการบังคับใช้กฎหมาย ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 3.2 ทาให้การ
ก่อตั้งและการดารงอยู่ขององค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นเจตนารมณ์อันสาคัญของทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง
องค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด การจัดตั้งองค์กรเช่นว่านี้จึงมีผลเป็นเพียงการช่วยเหลือด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในทาง
แพ่งแก่เอกชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้ อมเท่านั้น หาได้มีผลเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่
สรุปและอภิปราย
จากการวิจัยพบว่าประเทศไทยมีแนวทางในการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมในลักษณะเดียวกับการกาหนด
ค่าเสียหายในคดีละเมิดตามหลักกฎหมายแพ่งซึ่งระบบกฎหมายไทยยึดถือแนวทางดังกล่าวนี้มายาวนาน อย่างไรก็ดี ซึ่ง
แตกต่างจากแนวคิดของสหรัฐอเมริกาที่มีการกาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษแก่ผู้ที่ก่อมลพิษที่เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติหรือ
ประชาชนอย่างรุนแรง (United States Environmental Protection Agency, 2015) ส่วนในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ
ประมวลกฎหมาย เช่น ฝรั่งเศส และเยอรมัน ได้มีการนาเอาการกาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในบาง
กรณีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภคซึ่งเป็นคดีที่ส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับคดีสิ่งแวดล้ อมก็ได้มีการนาเอาการกาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ด้วยเช่นกัน (Monika T.
Neumann, 2010)
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาทางกฎหมายที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานของผู้วิจัย กล่าวคือ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 นั้น ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในบริบทของสังคมไทย แม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะนาเอาหลักความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดในคดีสิ่งแวดล้อมมาบัญญัติ
เอาไว้ในมาตรา 96 ซึ่งส่งผลให้ผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษนั้นจะต้องรับผิดโดยเด็ดขาดแม้ว่า การกระจาย รั่วไหล หรือ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนั้นจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ (จิราวัลย์ คชฤทธิ์, 2558) หรือไม่เพียงใดก็ตาม แต่ใน
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ขณะเดี ย วกั น แนวทางในการกาหนดค่ า เสี ย หายในคดี สิ่ งแวดล้ อ มตามพระราชบั ญญั ติ ดั งกล่ าว นี้ ยั งคงใช้ วิ ธี การกาหนด
ค่าเสียหายอย่างคดีละเมิดทั่วไปของระบบกฎหมายไทย กล่าวคือ มีการกาหนดค่าเสียหายตามที่เสียหายจริงเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ว่า
จะเป็นค่าเสียหายที่เกิดแก่บุคคลก็ดหี รือต่อทรัพยากรธรรมชาติก็ดี ส่งผลให้อาจเกิดแนวโน้มการทาลายสิ่งแวดล้อมโดยจงใจใน
มุมมองเชิงเศรษฐกิจซึ่งหากผลประโยชน์ที่ได้จากการทาลายสิ่งแวดล้อมนั้นคุ้มค่าต่อการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือบุคคล
ย่อมทาให้เกิดเป็น “การจ่ายค่าทาลายสิ่งแวดล้อม” ขึ้น
นอกจากนี้ หากพิ จารณาจากกรณีศึก ษาซึ่งข้อเท็จจริ งปรากฏว่ารัฐ ไม่ต้ องการที่จ ะฟ้อ งร้องดาเนินคดี เพื่อ เรีย ก
ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยสาคัญ การที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 ได้ ก าหนดให้ มี เ พี ย งรั ฐ เท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น ผู้ เ สี ย หายในกรณี ที่ ค วามเสี ย หายนั้ น เกิ ด แก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 97 จึงเป็นการปิดโอกาสในการฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายที่เกิ ดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมไปโดย
ปริยาย ส่งผลให้ในทางปฏิบัติแล้วบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวกลับเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเจตนารมณ์ในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นเจตนารมณ์พื้นฐานสูงสุดของพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนาการกาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษมาปรับใช้ใน
มาตรา 96 เพื่อให้สามารถการาบผู้ก่อมลพิษ หรือป้องปรามมิให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ในกรณีที่การก่อมลพิษนั้นเกิดจาก
ความจงใจให้เกิดผลเสียแก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือในกรณีที่ผู้ก่อมลพิษนั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยอาจนาหลักนิติ
เศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการกาหนดค่าเสียหาย โดยคานึงถึงการได้สัดส่วนระหว่างการการาบหรือการป้องปรามพฤติกรรม
กับความเสียหายเกินสมควรที่อาจเกิดแก่ผู้ก่อมลพิษ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 2 เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
2. ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนาการกาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษมาปรับใช้ใน
มาตรา 97 โดยอาจต้องเพิ่มการพิจารณาถึงเจตนาของผู้ก่อมลพิษว่ามีเจตนากระทาเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ ซึ่งอาจ
กาหนดให้กรณีดังกล่าวนี้มีการกาหนดค่า เสียหายเชิงลงโทษได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนในกรณีที่
เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอาจมีการกาหนดให้ไม่เกินกว่า 2 เท่า ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังจะต้องคานึงถึงหลักนิติเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณากาหนดค่าเสียหายในแต่ละคดีอีกด้วย
3. ควรมีการพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 8 (5) เพื่อให้องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สามารถมี
สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติได้ แทนการให้รัฐผูกขาดการฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียว
ตามแนวทางของกฎหมายสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการใช้สิทธิของประชาชนตามมาตรา 6
(3) เพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะสมบัติของชาติ ให้กว้างขวางและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ดาเนินการสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความชี้แนะจากคณาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ ดร.สุรพล ศรีวิทยา อาจารที่ปรึ กษาซึ่งได้สละเวลาให้ คาปรึกษา แนะนา และให้ขอเสนอแนะตลอดจน
ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสาเร็จ ผู้ศึกษาขอ กราบขอบพระคุณ
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยรังสิตและคณาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมรุ่นพี่ๆน้องๆและเพื่อนร่วมงานทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกาลังใจแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด
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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจัย ครั้งนี้ มีวัต ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาสภาพปัญ หา ความต้อ งการ และแนวทางในการพัฒนาศัก ยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยจากทฤษฎีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของNadler ใน 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน
(Mixed Method Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จานวน 226 ราย สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องการกาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จานวน 5 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัญหาในการดาเนินการด้านการศึกษามีปัญหาและมีความต้องการพัฒนามากที่สุด (ˉx =2.47 , ˉx =3.93)
รองลงมาคือด้านการฝึกอบรม (ˉx =2.88 , ˉx =3.90) และด้านที่มีปัญหาและความต้องการพัฒนาน้อยที่สุด คื อด้านการ
พัฒนา (ˉx =2.96 , ˉx =3.87)
2. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 1. ด้านการศึกษา ได้แก่การ
สนับสนุนทุนการศึกษา และการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุ คลากรสายสนับสนุน 2. ด้านการฝึกอบรม
ได้แก่การสารวจความต้องการ และจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริง 3. ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานหรื อ
ช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
คาสาคัญ: แนวทางพัฒนาศักยภาพ, บุคลากรสายสนับสนุน

Abstract
The purpose of this research was to investigate the state problems, needs and guidelines in
potential development of supporting stuff of Rajamangala University of Technology Rattanakosin by using
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Nadler’s theory, developing human resources, in 3 ways: training, education and development. This study
used mixed method research in which the data was collected bothquantitatively and qualitatively. For
quantitativedata collecting, the researcher used questionnaire in collecting data process. The sample
group of this study was 226 supporting staff of Rajamangala University of Technology Rattanakosin.
confidence level; whereas, the percentage, mean, standard deviation andcontent analysis were
statistically used. For qualitative data collecting, the executives and managers 5 people who were
purposively selected and involved in human resources policy development were being interviewed.
1. The research found that the state problems in educational management ranked the first
(ˉx =2.47 , ˉx =3.93) in aspect that had problem and wanted to be improved. The second
most-needed was training (ˉx =2.88 , ˉx =3.90). While the least problematic and improvementneeded was development (ˉx =2.96 , ˉx =3.87).
2. Guidelines in potential development of supporting stuff of University were 1) Education
aspect: scholarship support and English preparation for supporting staff. 2) Training:need
survey and modern curriculum in training staff and 3) Development: providing work manual
and using coaching and mentoring method in teaching and making decision.
Keywords: Guidelines in human resources development, supporting staff
บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจต้องดาเนินการให้ได้ตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ และต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุ ดมศึก ษา เป็นประจาทุก ปีการศึกษา (ระหว่างวั นที่ 1 มิถุ นายน - 31 พฤษภาคม) ซึ่ งการประกัน คุณภาพ
การศึกษาดังกล่าวมีการกาหนดตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ ในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ควบคู่ไปกับการมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบันสอดคล้องกับความชัดเจนของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษาและกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไว้อย่างชัดเจน และส่งผลให้
เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการบริหารงานบุคคลระบบแท่ง การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อการศึกษาต่อ ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและนอกประเทศ เป็นต้ น ซึ่งตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความชานาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีเป้าประสงค์ใน
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การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพรวมทั้งมีศักยภาพเชิงบริหาร
จัดการ
จากข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทาให้เห็นได้ว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาที่หลากหลาย
และถูกต้องตามความต้องการ เพื่อที่จะสามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะนาแนวคิดของ แนดเลอร์ (Nadler) ซึ่งได้นิยามการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ว่า
จะต้องมองบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และสามารถใช้ประโยชน์อย่างมากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การท างานขององค์ กร โดยประกอบด้ วยแนวคิด และกิจ กรรม 3 ประการ ได้ แ ก่ 1) การฝึ ก อบรม (Training) 2)
การศึกษา (Education) 3) การพัฒนา (Development) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งเป็นแนวติดที่มีความ
ครอบคลุ ม เหมาะสม และก่อ ให้เ กิด ประโยชน์ใ นการปฏิบัติ งาน ทั้งนี้ เพื่ อนามาเป็น แนวทางในการวางแผนพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อจะได้นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทาคู่มือ การจัดกิจกรรม และโครงการพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในชุดข้อมูลเดียวกัน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้ง 4 พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นที่
เพาะช่าง และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล รวมทั้งสิ้น 550 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2559) และกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการเปิดตารางสาเร็จ รูปของ Krejcie and Morgan ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จานวนตัวอย่าง
226 คนและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องการกาหนดนโยบายการพัฒนา
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 5 ราย
2. การรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น2ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภท
ตาแหน่ง ตาแหน่งงานปัจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ที่สังกัด
ลักษณะข้อคาถามเป็นคาถามปลายปิด โดยให้เลือกตอบ 1 คาตอบ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา ให้เลือกระดับความ
เหมาะสมในปัจจุบัน และระดับความต้องการพัฒนา โดยลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ
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ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นคาถามปลายเปิด
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรพร้อมเก็บรวบรวมด้วยตนเอง
ขั้ น ตอนที่ 2 สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ วิ จั ย จะท าการเลื อ กกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive
Sampling) ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จานวน 5 ท่าน โดยมีประเด็น
สัมภาษณ์เจาะลึกในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.1 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.2 กระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.3 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.4 การดาเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2. การรับทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา จากบุคลากรสายสนับสนุน
3. แนวทางแก้ปัญหาและแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปการวิเคราะห์ทางสถิติ และ
อธิบายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
คานวณร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ประเภทตาแหน่ง ตาแหน่งงานปัจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พื้นที่ที่สังกัด และการคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความเหมาะสมของการพัฒนาในปัจจุบัน และความต้องการพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใน 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา จากนั้น ใช้การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ
รายงานผลการศึกษาด้วยการพรรณาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1)กลุ่มตัวอย่าง จานวน 226 คน เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 73.0และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 27.0มีอายุระหว่าง
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.0 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 17.3 และอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อย
ละ 80.1 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 17.7 และระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.2 มีตาแหน่งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 60.6 ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.7 ตาแหน่งพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 13.3
ตาแหน่ งลูกจ้า งชั่วคราว คิ ดเป็นร้ อยละ 5.3 และตาแหน่ งลูกจ้า งประจ า คิ ดเป็นร้ อยละ 3.1 ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.4รองลงมามีประสบการณ์
ระหว่ า ง 5-10 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.8 ประสบการณ์ ร ะหว่ า ง 3 เดื อ น – 1 ปี จ านวน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.0
ประสบการณ์ระหว่าง 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.1 ประสบการณ์ระหว่าง 15-20 ปี และ 20 ปีขึ้นไป ในจานวนที่
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4.9
2)ระดับความเหมาะสมในปัจจุบัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านการศึกษา มีระดับ
ความเหมาะสมน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.47 รองลงมาเป็นด้านการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 2.88 และด้านที่มีระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด คือด้านการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2.96 ดังตารางที่ 1
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ตารางที1่ ระดับความเหมาะสมในปัจจุบัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ด้าน

ˉx
ด้านการฝึกอบรม
ด้านการศึกษา
ด้านการพัฒนา

ระดับความเหมาะสมในการพัฒนา
SD
ระดับ

2.88
2.47
2.96

.81
.89
.85

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

3) ความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มี
ความต้อ งการพัฒ นาที่ สุด 3 อัน ดับแรก คื อ หลัก สูตรที่ใช้ ฝึกอบรม บุ คลากรที่เข้ าฝึก อบรมสามารถนาไปใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ˉx =3.98) รองลงมาคือ การจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม (ˉx =3.97) และการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ (ˉx =3.94) ส่วนด้านที่มี
ความต้องการพัฒนาน้อยที่สุด 3 อันดับ คือ การกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่
ชัดเจน และการนาความต้องการของบุคลากรมาพิจารณาในการจัดฝึกอบรม ในระดับที่เท่ากัน (ˉx =3.85)รองลงมาคือ การ
สารวจความต้องการ และความจาเป็นของบุคลากรประจาทุกปี (ˉx =3.86) และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ฝึกอบรมต่างๆ อย่างทั่วถึง (ˉx =3.88) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในด้านการฝึกอบรม
ข้อที่

ˉx

S.D.

ระดับ

การสารวจความต้องการ และความจาเป็นของบุคลากรในเรื่องการ
ฝึกอบรมทุกปี
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน

3.86

.66

มาก

3.85

.66

มาก

3

การนาความต้องการของบุคลากรมาพิจารณาในการจัดฝึกอบรม

3.85

.69

มาก

4

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมต่างๆอย่างทั่วถึง

3.88

.70

มาก

5

หน่วยงานจัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความต้องการของ
บุคลากรได้อย่างทั่วถึง
การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
การส่งเสริมการฝึกอบรมแก่บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในและนอก
สถานที่
หน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานในสัดส่วนที่เหมาะสมกับบุคลากร

3.93

.69

มาก

3.94

.65

มาก

3.92

.68

มาก

3.91

.72

มาก

การจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้

3.97

.71

มาก

1
2

6
7
8
9

ความต้องการพัฒนา
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10

เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรม บุคลากรทีเ่ ข้าฝึกอบรมสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน

3.98

.76

มาก

4) ความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการศึกษาพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีความ
ต้องการพัฒนาที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรก่อนได้รับการศึกษาในระดับสูง เช่น การอบรม
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ (ˉx =4.00) รองลงมาคือการสนับสนุนงบประมาณด้านทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสมในแต่ละระดับ (ˉx =3.99) และการจูงใจให้เห็นความสาคัญของการศึกษาต่อ (ˉx =3.97) ส่วนด้านที่มีความต้องการ
พัฒนาน้อยที่สุด 3 อันดับ คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการศึกษา
ต่อ (ˉx =3.84) รองลงมาคือ การจัดหาข้อมูลสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ (ˉx =3.88) และมีเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรในการรับทุน หรือโควต้าลาศึกษาต่อที่เหมาะสม (ˉx =3.89) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในด้านการศึกษา
ข้อที่

ความต้องการพัฒนา

ˉx

S.D.

ระดับ

1

การสารวจความต้องการ และความจาเป็นของบุคลากรในเรื่อง
การศึกษาต่อทุกปี

3.95

.85

มาก

2

การส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ

3.96

.79

มาก

3

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บุคลากรได้ทราบเกีย่ วกับ
รายละเอียดในการศึกษาต่อ

3.93

.84

มาก

4

บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการลาศึกษาต่อ

3.84

.86

มาก

5

การจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนเห็นความสาคัญของการศึกษาต่อ

3.97

.86

มาก

6

การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรก่อนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
การสนับสนุนงบประมาณด้านทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสมในแต่ละระดับ

4.00

.87

มาก

3.99

.89

มาก

8

การจัดหาข้อมูลสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ

3.88

.83

มาก

9

เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรในการรับทุน หรือโควต้าลาศึกษาต่อที่
เหมาะสม

3.89

.86

มาก

10

การแจ้งหลักเกณฑ์ศึกษาต่อและรับทุนให้ทราบโดยทั่วกัน

3.96

.88

มาก

7

5) ความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการพัฒนาพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีความ
ต้องการพัฒนาที่สุด 3 อันดับแรก คือ การประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุค ลากร (ˉx =3.97) รองลงมาคือ
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การค้นคว้าผ่าน Internet,e-learning เป็นต้น (ˉx =3.93)
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และการกาหนดนโยบายหรือแผนงานในการพัฒนาตนเองอย่ างชัดเจน (ˉx =3.92)ส่วนด้านที่มีความต้องการพัฒนาน้อยที่สุด
3 อันดับ คือ การส่งเสริมให้บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น มีโอกาสแสดงผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงาน
(ˉx =3.75) รองลงมาคือการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือ วารสาร เป็นต้น และการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะ และเทคนิคด้านบริการวิชาการ ในระดับที่เท่ากัน (ˉx =3.85) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในด้านการพัฒนา
ข้อที่

ความต้องการพัฒนา

ˉx

S.D.

ระดับ

1

การสารวจความต้องการ และความจาเป็นของบุคลากรในเรื่องการ
พัฒนาตนเองทุกปีเพื่อประโยชน์ในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา

3.89

.71

มาก

2

การจูงใจค้นหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

3.85

.72

มาก

3

การส่งเสริมการเรียนรูด้ ้วยตนเอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การ
ค้นคว้าผ่านInternet, e-learning เป็นต้น
การส่งเสริมการเรียนรูด้ ้วยตนเอง โดยผ่านสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือ
วารสาร เป็นต้น
การส่งเสริมให้บคุ ลากรที่มีผลงานดีเด่น มีโอกาสแสดงผลงานและจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงาน
การส่งเสริมให้บคุ ลากรสนใจการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น การ
ฝึกอบรม การทางานวิจัย การเขียนตารา คู่มือการปฏิบตั ิงานและ
งานวิชาการอื่นๆ

3.93

.75

มาก

3.82

.78

มาก

3.75

.82

มาก

3.85

.76

มาก

7

การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และเทคนิคด้านบริการวิชาการ

3.82

.77

มาก

8

การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาตนเองของบุคลากรในทุกด้าน
อย่างเพียงพอ

3.92

.75

มาก

9

การประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากร

3.97

.74

มาก

10

การกาหนดนโยบาย หรือแผนงานในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน

3.92

.72

มาก

4
5
6

6) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6.1 จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มีวิธีการแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละด้าน ดังนี้
6.1.1 ด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้โปรแกรม Tell Me More ในการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาของบุคลากรสายสนับสนุน
พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
6.1.2 ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การสารวจความต้องการ และจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัด
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะในการทางาน
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6.1.3 ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานหรือ
ช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ
สนับสนุนให้บุคลากรจัดทาผลงานเพื่อขอปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น โดยการจูงใจให้เกิดการพัฒนาโดยการจัดสรรรางวัลหรือการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
สรุปและอภิปรายผล
สภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการดาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการศึกษามีความเหมาะสมน้อย
ที่สุ ด ซึ่ งสะท้ อ นถึ งสภาพปั ญ หาด้ า นการด าเนิ น การพัฒ นามากที่สุ ด รองลงมาคื อ ด้ านการฝึ ก อบรม และการพั ฒ นา
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วเรศ หักกะยานนท์ (2546) ได้ศึกษาระดับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนทางวิชาการ สังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่าระดับการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนทางวิชาการสังกัดสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ในด้านการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับปานกลางค่อนข้างสูง ในด้านการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง และในด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับ
ปานกลางค่อนข้างต่า
ความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาศักยภาพในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
1. ด้านการฝึกอบรม ต้องการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ ฝึกอบรม บุคลากรที่เข้าฝึกอบรมสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน รองลงมาคือ การจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
2. ด้านการศึกษา ต้องการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรก่อนได้รับการศึกษาในระดับสูง เช่น การ
อบรมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ มากที่สุด รองลงมาคือการสนับสนุนงบประมาณด้านทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา และและการจูงใจให้เห็นความสาคัญของการศึกษาต่อ
3. ด้านการพัฒนา ต้องการพัฒนาการประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมาคือ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การค้นคว้าผ่าน Internet,e-learning และการกาหนดนโยบาย
หรือแผนงานในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของอมรรัตน์ ปักโคทานัง (2548) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา มีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมด้านการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรม และด้าน
การศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก และการวิจัยของประภาพร กุลณวงค์ (2553) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุนงานด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
บางส่วนและส่วนน้อยต้องการพัฒนาตนเองใน 3 ลาดับแรก ดังนี้ ต้องการสอนงานโดยคาแนะนาให้รู้จักวิธีปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง และส่วนน้อยต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือใหม่โดยการสาธิตจากตัวอย่างจริง ส่วนวิธีการ
ฝึกอบรมผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนต้องการพัฒนาตนเองใน 3 ลาดับแรก ดังนี้ ต้องการฝึกอบรมโดยการนาเอาปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงๆ มาเป็นหัวข้อในการอบรม แต่ส่วนน้อยต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ฝึกอบรมที่มีการกาหนดประเด็นโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างเสรี สาหรับวิธีการศึกษาด้วย
ตนเองผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนต้องการพัฒนาตนเองใน 3 ลาดับแรก ดังนี้ ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาหา
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ความรู้ด้วยตนเอง แต่ส่วนน้อยต้องการเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยตนเองจากการศึกษา ตารา หนังสือ คู่มือ และเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม E-Media (สื่ออิเล็กทรอนิกส์)
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มีวิธีการแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน ดังนี้ 1.
ด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษา และการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน
2. ด้านการฝึกอบรม ได้แก่การสารวจความต้องการ และจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 3. ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และใช้ระบบพี่
เลี้ยงในการสอนงานหรือช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวเพ็ญ คาตุ้ย (2555) ได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้ ด้านการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ควรมีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและมีการติดตามผลการดาเนิน งานอย่างต่อเนื่อง ด้านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ควรจัดสรร
งบประมาณในการศึกษาดูงานของบุคลากรให้เพียงพอและต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง ด้านการประชุมสัมมนา
ควรมีระเบี ยบสนับสนุน ให้เ สนอผลงานเพื่ อปรั บต าแหน่ง ควรมี การประชุม สัม มนาให้เ หมาะสมกั บบุค ลากรข องแต่ล ะ
หน่วยงาน ด้านการลาศึกษาต่อ ควรมีการส่งเสริมพนักงานสายสนับสนุนทุกระดับ ทุกตาแหน่ง ควรมีประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับอย่างชัดเจนในการขอรับทุนศึกษาและการเรียนต่อของบุคลากรสายสนับสนุน และควรเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อใน
แผนการศึกษาแผน ก ได้ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่สายวิชาการ และงานวิจัยของพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา (2557) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า
ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สิ่งที่มีความจาเป็นที่ทาให้เกิดความรู้ ทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ
การมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาช่วยตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ(ในบางงาน) ,ความรู้เรื่องการวางแผน การ
วิเคราะห์งาน และการตัดสินใจเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ,ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเอื้อต่อการทางานและ
ทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะ
1. การนาผลวิจัยไปใช้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และฝ่ายพัฒนาบุคคล ควรศึกษาแนว
ทางการแก้ปัญหา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในครั้งต่อไป เช่น กลไกการดาเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เนื่องจากผลการตอบแบบสอบถาม การพัฒนาศักยภาพทั้ง 3 ด้าน มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึง
ความต้องการที่แท้จริงของบุคลากรสายสนับสนุน รูปแบบการดาเนินการทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษา และการประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน จึงสะท้อนสภาพปัญหาการพัฒนาที่เกิดขึ้น
2. การทาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยที่จะทาการศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อดู
ว่ามียุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มีความสอดคล้องหรือสามารถนามาปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการของปฏิบัติได้อย่าง
จริงจังหรือไม่ และควรศึกษาในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น บุคลากรสายวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนต่อไป
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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพ และองค์ความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว การคมนาคม การบริการการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง 2) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุดคู่มือ
“ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง” อย่างเหมาะสมโดยมีสารถีรถม้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 3) เพื่อทดสอบการพัฒนาศักยภาพสารถีรถม้าในจังหวัดลาปางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การคมนาคมและการบริการการท่องเที่ยวในจังหวัดลาปาง 4) เพื่อเปรียบเทียบรายได้ของสารถีรถม้า ก่อนและหลัง
การอบรมการใช้ชุดคู่มือ“ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง”
วิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้ 1) เตรียมเครื่องมือและทดสอบศักยภาพและองค์ความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว การคมนาคม การบริการการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง 2) ดาเนินการฝึกอบรม ใช้ชุด
คู่มือ ประเมินความความสามารถทางภาษาอังกฤษจากการเข้าอบรมชุดคู่มือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้า
ในจังหวัดลาปาง” 3) สารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบรายได้และเจตคติของสารถีรถม้าก่อนและหลังการอบรมใช้ชุด
คู่มือภาษาอังกฤษฯ
ผลการดาเนินโครงการิจัย สารถีรถม้ามีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในลาปาง
สารถีรถม้าจานวน 4 คน มีองค์ความรู้ภาษาอังกฤษฯ อยู่ในระดับ “ดีมาก” หรือมีคะแนนร้อยละ 80-100 คะแนน สารถีรถม้า
จานวน 11 คน มีองค์ความรู้ภาษาอังกฤษฯ อยู่ในระดับ “ดี” หรือมีคะแนนร้อยละ 70-79 คะแนน เนื่องจากการได้รับการ
อบรมและนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวฯไปใช้ในการประกอบอาชีพสารถีรถม้าลาปางได้ ทั้งยังมีเจตคติและรายได้
เพิ่มขึ้นภายหลังจากการใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สารถีรถม้ามีรายได้พิเศษจานวน 51-100 บาทต่อเที่ยว เพิ่มขึ้น
จานวน 9 คน และมีรายได้พิเศษจานวนมากกว่า 200 บาทต่อเที่ยว เพิ่มขึ้นจานวน 2 คน
คาสาคัญ: ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ศักยภาพและองค์ความรู้ของสารถีรถม้า คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของ
สารถีรถม้า
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Abstract
The objectives of the research are as follows; 1) to study English potential and knowledge of
tourism in terms of tourism activities, transportation and tourism services of horse-carriage drivers in
Lampang2) to search an effective way to develop English handbook; “English for Tourism of Horse–
Carriage Drivers in Lampang” in order to promote tourism in Lampang. 3) to evaluate the English potential
development of horse-carriage drivers in Lampang in terms of tourism activities, transportation and
tourism services. 4) to compare the horse-carriage drivers’ income before and after studying English
handbook; “English for Tourism of Horse–Carriage Drivers in Lampang”
The methodology of the research are as follows; 1) preparing research instruments and having
English pre-test for horse-carriage drivers, asking them in terms of tourism activities, transportation and
tourism service. 2.) training and evaluatIng horse-carriage drivers by using English handbook; “English for
Tourism of Horse – Carriage Drivers in Lampang” 3.) investigating and collecting data in order to compare
the horse-carriage drivers’ English proficiency, income, and attitudes before and after studying English
handbook.
The result of the study reveals that English proficiency and knowledge of 4 horse-carriage drivers
in Lampang have been gained and developed at an excellent level. After training, the potential of tourism
development has been 11 horse-carriage drivers in Lampang have been gained and developed at a good
level. Moreover, their incomes and attitudes towards English have been increased obviously after studying
English handbook. The research shows that nine horse-carriage drivers got extra income around 51-100
baht per round. Furthermore, during peak season, there are 9 horse-carriage drivers get tips around 151200 baht per round and 2 horse-carriage drivers can get 200 baht for tips per round because of their
increased English proficiency.
Keyword: English for Tourism, English potential and knowledge, English handbook; “English for Tourism of
Horse – Carriage Drivers
บทนา
จังหวัดลาปางมีแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบ
ล้านนา พม่าและยุโรปที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมียานพาหนะที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลาปาง ด้วย “รถม้า” แห่ง
เดียวในประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญในนครลาปาง ทั้งนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวชมนคร
ลาปางอยู่เสมอ จนทาให้บุคคลภายนอกรู้จักและขนานนามนครลาปางว่าเป็น “เมืองรถม้า” (สยามรัฐ 2554: ออนไลน์)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกระดับการท่องเที่ยวด้วยการจัดโครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 จังหวัดทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และได้เลือกจังหวัดลาปาง (เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา)
เป็น 1 ใน 12 เมือง ที่มีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีศักยภาพ มีจุดเด่น ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิ ถี
ชีวิต และศิลปวัฒนธรรม และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว (ผู้จัดการ 2557: ออนไลน์) เพื่อเป็นการรองรับโครงการ
ดังกล่าว การให้บริการนั่งรถม้าชมเมืองนครลาปาง เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสาคัญในระบบการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย ทั้งด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดลาปางมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้น เทศบาลนครลาปางได้จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริ มและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน
เสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและสถานประกอบการภาคการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะด้านภาษาวัฒนธรรมข้ามชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมรถม้าลาปางที่ส่งเสริมรถม้าลาปางที่เป็นเอกลักษณ์
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลาปางมานาน มีความจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพขับรถม้าให้อยู่อย่างยั่งยืนด้วยการ
สร้างเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยการพัฒนาการแนะนาเส้นทางท่องเที่ยว ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อ
สร้างความประทับใจในการให้บริการรถม้าท่องเที่ยวในจังหวัดลาปาง (นัครรินทร์ 2554: ออนไลน์) นอกจากนั้นยังมีสารถีรถ
ม้าได้ให้ความเห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษว่า “เป็นการดึงดูดความสนใจในการนั่งรถม้าในการบอกรายละเอียดการ
เดินทางในเมืองลาปาง ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แก่ชาวต่างชาติที่มานั่งรถม้าเท่านั้นยังสร้างความคุ้นเคยกันระหว่าง
การเดินทางอีกด้วย (สุรีรัตน์ โอภานนท์, 2558)
ผู้ประกอบอาชีพให้ บริการขับรถม้ามี ความผู กพันกั บม้าและรถม้า ต้ องมีค วามตั้งใจที่จ ะประกอบอาชีพขั บรถม้ า
สามารถแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวหรือบรรยายเส้นทางรถม้าเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศส่วนมากมาจากประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยว
นิยมมาเยือนจังหวัดลาปางและใช้บริการนั่งรถม้า คือ ช่วงเมษายนหรือช่วงสิ้นปี ซึ่งมีประมาณ 2-3 รายต่อสัปดาห์ (วัฒนา
ปราสาท, 2558)
ภาษาหลักที่จาเป็นต้องใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือ “ภาษาอังกฤษ” การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้ใช้บริการรถม้าชาวต่างชาติเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความประทับใจในการท่องเที่ยวในลาปาง
มากขึ้น หากภาษาอังกฤษยังเป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ รายได้ของสารถีรถม้าก็ยังไม่เพียงพอกับการดารงชีพ
ของสารถีรถม้า อีกทั้งคู่มือแนะนาการท่องเที่ยวที่มีความจาเป็นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้วยรถม้ายังไม่เพียงพอ
สาหรับการประกอบอาชีพ เมื่อใดก็ตามที่สารถีรถม้าต้องการความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มเติมยังไม่มีแหล่งความรู้
ภาษาอังกฤษที่สามารถเพิ่มพูนได้อย่างเหมาะสม (นายบุญมา ชุ่มแสง, 2558)
ผู้ที่ประกอบอาชีพสารถีรถม้านั้นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว นายเกรียงศักดิ์ ใจมั่น สารถีรถม้า
สถานีศาลากลางหลังเก่า กล่าวว่า “มีหลายสถานการณ์ที่จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับชาวต่างชาติที่มาใช้
บริการนั่งรถม้าลาปาง เช่น การทักทาย ประโยคเชิญชวนให้นั่งรถม้า แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองลาปาง แม้
นักท่องเที่ยวจะมีหนังสือนาเที่ยวที่พกมาด้วยหรือมีมัคคุเทศน์มาด้วยก็ตาม การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเพียงถามคาตอบคาหรือใช้
ภาษามือ จึงไม่ค่อยคุ้นเคยกับการสนทนาภาษาอังกฤษเท่าใดนัก” (นายเกรียงศักดิ์ ใจมั่น, 2558) ที่ผ่านมาสารถีรถม้ามีทักษะ
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเพียงถามคาตอบคาจึงไม่ค่อยคุ้นเคยกับสนทนาภาษาอังกฤษ
เท่าที่ควร บางทียิ้มทักทายหรือใช้รูปภาพประกอบจากคู่มือแนะนาการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม ซึ่งไม่เพียงพอในการประกอบ
อาชี พ การสื่ อ สารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามไม่ มั่ น ใจนั ก ท าได้ เ พี ย งขั บ รถม้ า ไปสถานที่ ต่ า งๆจอดจุ ด ของรถม้ า มี จ านวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงฤดูกาลก็ไม่สม่าเสมอ มากบ้างน้อยบ้าง การใช้ภาษาอังกฤษไม่ต่อเนื่อง หากมีคู่มือท่องเที่ยวที่
เหมาะสมหรือการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มาช่วยเหลือสารถีรถม้าก็จะมีการ
พัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น
ตามที่กล่าวมา ทีมงานวิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญในแก้ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าใน
จังหวัดลาปาง จึงหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่สารถีในจังหวัดลาปางขึ้นด้วยการ
พัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และเพื่อเจตคติที่ดีต่อการใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษฯ ให้สารถีรถม้า
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม มีส่วนช่วยให้เพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ หาแนวทางในการฝึกฝนทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่สารถีรถม้าอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
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ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการอนุรักษ์รถม้าให้อยู่คู่เมืองลาปางรถม้าลาปางเป็นเสน่ห์ที่น่าภาคภูมิใจ
เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น และยังคงเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย
2. แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวประกอบด้วย
2.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.1.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
2.2 การจัดทาเอกสารชุดคู่มือ
2.2.1 ความหมายของคู่มือ
2.2.2 การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
2.2.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
2.2.4 ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
2.2.5 วิธีการเขียนขั้นตอนการเขียนคู่มือ
2.3. การท่องเที่ยวในชุมชน
2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยว
2.3.2 ประเภทของการท่องเที่ยว
2.3.3 ประโยชน์จากการท่องเที่ยว
2.4. แนวคิดศักยภาพองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว
2.4.1 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.4.2 ด้านการคมนาคมการท่องเที่ย
2.4.3 ด้านการบริการการท่องเที่ยว
2.4.4 ด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
2.5. บทบาทของคนขับรถม้าในเขตเทศบาลนครลาปาง
2.5.1 เส้นทางรถม้า
2.6. การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพคนขับรถม้า
2.6.1 ภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ
2.6.2 คาศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
2.7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
2.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรกาศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณลักษณะของ
เยาวชนให้สอดคล้อ งเป็นไปตามความต้ องการของสังคมและสามารถดาเนินชีวิ ตอยู่ในสังคมได้เป็น อย่างดี การสื่อสาร
(Communication) หมายถึง การมีความเข้าใจร่วมกันต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร เป็นกระบวนการของการถ่ายทอดสาร
(Message) จากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้รับสาร (receiver) โดยผ่านสื่อ
(channel) เป็นการนาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือความรู้สึก โดยอาศัยเครื่องนาไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไป
ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จนทาให้เกิดการกาหนดรู้ความหมายแห่งเรื่องราวนั้นร่วมกันได้ การสื่อสารของมนุษย์ทุก
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รู ป แบบ เป็ น พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ คื อ การก าหนดรู้ ค วามหมายร่ ว มกั น แนวคิ ด เพื่ อ การสื่ อ สาร
(Communicative Approach) แนวคิดเพื่อการสื่อสาร เป็นแนวคิดที่เน้นความรู้ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารของ
บุคคลในสถานการณ์ต่างๆ โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาเป็นลักษณะเฉพาะที่ติดตัวมา เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง
และเชื่อว่าภาษาเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ มนุษย์จึงต้องมีความรู้ ความสามารถทางภาษาก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมทางภาษา
ประเด็นสาคัญของแนวคิดนี้ ความรู้ ความสามารถทางภาษา (Linguistic Competence) เป็นศักยภาพทางภาษาของ
บุคคลก่อนจะใช้ภาษาในลักษณะที่ต้องการ เช่น ฟัง พูด อ่านและเขียน แบ่ง เป็น 2 ระดับ คือ ความรู้เกี่ยวกับภาษาและ
ความสามารถที่จะนาความรู้ เกี่ยวกับภาษาไปใช้สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ใช้ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร อาทิ เช่น
ประพาศน์ พฤทธิประภา (2528) ได้กล่าวถึงกิจกรรมเชิงสื่อสารที่ฝึกการใช้ภาษา เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้และสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ที่ต้องใช้สถานการณ์จริงและสถานการณ์สมมุติอย่างหลากหลาย
อรุณี วิริยะจิตรา (2532) ได้พิจารณากิจกรรมที่ใช้ฝึกเพื่อเอื้อต่อการสื่อสารโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กิจกรรมเข้ากับจุดประสงค์ของบทเรียน
2. กิจกรรมมีจุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย
3. กิจกรรมทาให้เกิดความจาเป็นที่จะสื่อความหมาย
4. กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้ผลของการสื่อความหมาย
5. กิจกรรมน่าสนใจ มีลักษณะท้าทายเหมาะสมกับวัยและความถนัดของผู้เรียน
6. กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเนื้อหาภาษาตามต้องการบ้าง
7. กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่
เทคนิคการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสถานการณ์และกิจกรรมต่างๆจะบรรลุผลสาเร็จต่อเมื่อได้มีการใช้เทคนิคในการ
นาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ นักวิชาการศึกษาได้เสนอเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเน้นให้ผู้เรียนได้พบและ
ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมือนจริงให้มากที่สุด เช่น ให้ผู้เรียนในระยะเริ่มต้นมีโอกาสปรับตัว ถ้าภาษาที่สอนยากเกินระดับ
ของนักเรียนครูต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์ช่วยสอนหรือ อาจใช้กิจกรรมจริง ๆ เข้าช่วย หาวิธีการที่ทาให้นักเรียนไม่เครียดใน
ระหว่างเรียนและอย่าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าเสียหน้าในขณะทากิจกรรม ครูต้องศึกษาความสนใจของนักเรียนเพื่อจะได้
สอดแทรกสิ่งที่นักเรียนสนใจไว้ในบทเรียน สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในห้องเรียน บทสนทนาที่นามาใช้สอนควรเป็นบท
สนทนาที่นักเรียนนาใช้ได้จริง พยายามให้ผู้เรียนได้เรียนโครงสร้างในภาษาตามลาดับทีเกิดขึ้นก่อน หลังในธรรมชาติ และ
เวลาที่สอนภาษาอังกฤษไม่ควรเปรียบเทียบทางไวยากรณ์กับภาษาไทยเพราะอาจทาให้ผู้เรียนใช้ผิดได้
จึงอาจสรุปได้ว่า ภาษาเพื่อการสื่อสารจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี เมื่อมีการใช้หลักการด้านกิจกรรมและเทคนิควิธีการ
ที่เอื้อต่อการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เหมาะสม
2.2. การจัดทาเอกสารคู่มือ
2. 2.1 ความหมายของคู่มือ
“คู่มือ” หมายถึง คู่มือ ใช้ ประโยชน์ได้เหมาะใจ สาหรับประจาตัว เช่น อาวุธคู่มือ สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตารา เพื่ออานวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนาวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คู่มือที่ให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้
อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลแบ่งเป็นส่วน หมายถึง เอกสารๆ เพื่อแนะนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้ใช้
สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามที่ผู้จัดทากาหนดไว้ (พจนานุก รมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน,
2554)
2.2.2 การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
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การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานนั้นและใช้เป็นคู่มือสาหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานอีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ วิธี และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปในอนาคตเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของ
กระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆขององค์กร และวิธีควบคุมกระบวนการนั้น มักจัดทาขึ้น
ส าหรั บ ลั ก ษณะงานที่ ซั บ ซ้ อ นมี ห ลายขั้ น ตอน และเกี่ ย วข้ อ งกั บ คนหลายคน สามารถปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน (เสถียร คามีศักดิ์,2553)
2.2.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงาน มี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในปั จจุ บันเป็นมาตรฐานเดียวกั น ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ใช้บริการทราบ และเข้าใจว่าควรทาอะไรก่อนและหลังผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร
เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารติดตาม งานได้ทุก
ขั้นตอนเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางานใช้เป็นสื่อในการประสานงาน (เรืองชัย จรุงศริวัฒน์,
2553)
2.2.4 ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์, 2554)
คู่มือการปฏิบัติงานมีประโยชน์คือ
- เป็นการยกระดับองค์กร
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- สร้างมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
- ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
- แก้ปัญหาความขัดแย้ง
- สร้างโอกาสในการเติบโตขยายกิจการ
- ประหยัดค่าใช้จ่าย
2.2.5 วิธีการเขียนขั้นตอนการเขียนคู่มือ
- เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการนาไปปฏิบัติงาน รูปแบบการเขียนคู่มือ คือ
- การเขียนคู่มือเป็นข้อความทั้งหมด (Wording)
- ตาราง (Table)
- แผนภูมิจาลอง (Model)
- เป็นผังการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
เอกสารคู่มือ จึงมีประโยชน์หลายประการและทาให้การปฏิบัติงานบรรลุสู่เป้าหมายได้ในที่สุด
2.3. การท่องเที่ยว
2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ (วรรณา
วงษ์วานิช, 2539) องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ (อังกฤษ: World Tourism Organization) กาหนดไว้ว่า การ
ท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี, 2559)
2.3.2 ประเภทของการท่องเที่ยว
1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมเช่น
สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงรวมถึงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่างๆ
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2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่แสดงถึงความ
เป็นวัฒนธรรม เช่น การชมสถานโบราณวัตถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวัง วัด ประเพณี รวมถึงวิถีการดาเนินชีวิตของ
บุคคลในแต่ละยุคสมัย
4. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ การรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมสาคั ญของการท่องเที่ยว เช่น
การท่องเที่ยวสปา
5. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่นการเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกค้า หรือ ดูแลงานและได้
ไปท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆด้วย
2.3.3 ประโยชน์จากการท่องเที่ยว
1. คนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
(Facilities Developed for Tourism Can Benefit Residents)
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการพัฒนาบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ใหม่ให้กับชุมชน รวมทั้งนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสู่ชุมชน ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงระบบสาธารณสุขและการขนส่ง การมีแหล่งสันทนาการและการกีฬาแห่งใหม่ การมีร้านอาหาร
และ พื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น รวมถึงการมีตัวเลือกจานวนมากของสินค้าและอาหารที่มีคุณภาพ คุณค่าทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีได้รับการทานุบารุงขึ้นมาใหม่(Revaluation of Culture and Traditions)
3. การท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการทานุบารุงและการส่งต่อประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม รวมทั้งช่วยส่งเสริม การอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืนต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ การปกป้องมรดกของ
ท้องถิ่น และ การฟื้นฟูงานฝีมือ ศิลปะ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่ นขึ้นมาใหม่ การท่องเที่ยวไม่ได้มีส่วนช่วยด้านการเงิน
ในการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวแต่ยังสนับสนุนทางอ้อมด้วย เช่น การท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกลในแถบหุบเขา
สามารถช่วยให้ชาวเขาตระหนักและฟื้นฟูเพลงท้องถิ่น และการฟ้อนราแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้ การท่องเที่ ยวส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและความภูมิใจของชุมชน (Tourism Encourages Civic Involvement and Pride)
4. การท่องเที่ยวทาให้ชุมชนเรียนรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มี
ความสาคัญต่อรายได้ การท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของท้องถิ่นและของชาติยังผลให้เกิดความใส่ในการ
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้านการดาเนินงานและการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไขสาคัญในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน
สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ด้านบวกที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ ในทางที่เหมาะสม สิ่งจาเป็นที่ขาด
ไม่ได้ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีทัศนคติเชิงบวก ย่อมก่อให้เกิดแรงสนับสนุนที่มากกว่าและโอกาสที่ดีกว่า ในการพัฒนา
และดาเนินการทางการท่องเที่ยว ดังนั้นองค์ประกอบสาคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คื อ การพัฒนาชุมชน ให้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับขบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณา ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว ระบบนิเวศน์ และ ความเสมอภาคของ
ชุมชน' จะเห็นว่า การท่องเที่ยว มีประโยชน์ต่อชุมชนหลายประการ การท่องเที่ยวจึงมีบทบาทและความสาคัญมากต่อความ
เป็นอยู่และเศรษฐกิจของชุมชน (วิษณุ จันต๊ะ, 2558)
2.4. แนวคิดศักยภาพองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวในเทศบาลนครลาปาง

874

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

2.4.1 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง 5 ปี พ.ศ. 2558-2562)
กิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลาปางประจา งานประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ มีความน่ าสนใจและเป็นที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนี้
งานทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม
งานพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) เดือนกุมภาพันธ์
งานวันรถไฟรถม้าลาปาง เดือนเมษายน
งานปี๋ใหม่เมืองลาปาง (สงกรานต์) เดือนเมษายน
งานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมือง เดือนพฤษภาคม
งานประเพณีประกวดเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม
งานประเพณีล่องสะเปา (ลอยกระทง) เดือนพฤศจิกายน
2.4.2 ด้านการคมนาคมการท่องเที่ยวในเทศบาลนครลาปาง
เส้นทางหลังของเทศบาลนครลาปางคือ บริเวณถนนพหลโยธิน ระหว่างแยกศรีชุมถึงห้าแยกประ ตูชัย
เนื่องจากเส้นเป็นทางที่มีทั้งชุมชน สถานศึกษา อาคาร ร้านค้าและตลาดสด รถสองแถวสีเหลือน้าเงินที่ให้บริการ
เดินทางเมืองลาปาง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการนั่งรถสองแถวตามเส้นทางในเมืองลาปางหรือบริเวณจุดจอดรถ
เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ
การเดินทางในเมืองลาปางไม่พลุกพล่านมากนัก มียานพาหนะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยรถม้า สถานี
รถม้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า บนถนนบุญวาทย์ บริเวณหน้าโรงแรมลาปางเวียงทอง และหน้าโรงแรม
ทิพย์ช้าง ราคาค่าบริการรอบเล็ก 200 บาท รอบใหญ่ 300 บาท เหมาเวลาท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองลาปาง
ราคาค่าบริการชั่วโมงละ 400 บาท
2.4.3 ด้านการบริการการท่องเที่ยว
ในเทศบาลนครลาปางมีบริเวณศูนย์กลางทางการค้าและบริการอยู่ในเขตเทศบาลนครลาปางอยู่ 2 แห่ง
คือ บริเวณสบตุ๋ย ที่มีธุรกิจประเภทค้าส่ง สินค้าการเกษตร ของใช้เบ็ดเตล็ด และวัสดุก่อสร้าง เป็ นย่านการค้าเก่า
ของเมือง และ บริเวณสวนดอก หัวเวียง เป็นย่านการค้าปลีกใหญ่ของจังหวัด สินค้ามีทั้งของใช้เบ็ดเตล็ด ตลาดสด
ตลาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานบันเทิง ธนาคาร เป็นย่านการค้าที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เที่ยวชมได้ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง 5 ปี พ.ศ. 2558-2562)
2.4.4 ด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
สถานที่ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและคุณค่าคู่เมืองลาปางมาเป็นเวลาอันยาวนาน
ประกอบด้วยแหล่งทรัพยากกรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ดังนี้ ศาลหลักเมือง พระพุทธนิรโรคัน
ตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดศรีชุม วัดศรีรองเมือง วัดไชยมงคล สานักปฏิบัติธรรมหลวง
พ่อเกษฒ เขมโก สานักสุสานไตรลักษณ์ วัดปงสนุก กาแพงเมืองประตูม้า บ้านเสานัก ถนนวังเหนือ ถนนวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้เขตลาปาง สะพานรัษฎาภิเสก บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์ “หอปูมละกอน” และสวนสาธาณะเทศบาล
นครลาปาง
2.5.บทบาทของคนขับรถม้าในเขตเทศบาลนครลาปาง
รถม้าอยู่คู่กับเมืองลาปางมาเป็นเวลาอันยาวนาน มีบทบาทสาคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหาก
นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้มาเยื่อนลาปางแล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะนั่งรถม้าลาปางเยี่ยมชมเมืองลาปาง ระหว่างเส้นทางรถม้า
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศวิธีชุมชน บ้านเรื่อนของชาวลาปาง ชมโบราณสถานต่างๆ เก่าแก่หลายร้อยปี และ
สถาปัตยกรรมอันแสดงถึงเอกลักษณะของลาปาง การท่องเที่ยวด้วยรถม้าในลาปางหนทางหนึ่งทึ่จะส่งเสริมการให้บริการ
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ท่องเทีย่ วด้วยรถม้า เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สารถีรถม้าและเป็นการอนุรักษ์อาชีพสารถีรถม้าให้อยู่คู่เมืองลาปาง
ตลอดไป
รถม้ามีบทบาทอย่างมากในเทศบาลนครลาปาง มีรถม้าที่เรียกกันว่ารถม้าแท็กซี่ คอยรับผู้โดยสารจาก
สถานีรถไฟเข้าสู่ตัวเมืองนครลาปาง ทั้งไปรับพัสดุภัณฑ์จากสถานีรถไฟมาส่งที่ทาการไปรษณีย์ เป็นรถรับส่งนักเรียน ขนของให้
พ่อค้าแม่ค้าเรื่อยไปจนถึงพาคนเจ็บไปโรงพยาบาล ทุกวันนี้มีรถม้าเหลืออยู่ไว้เพื่อการบริการนักท่องเที่ยว เส้นทางสาหรับรถม้า
มีดังนี้
2.5.1 เส้นทางรถม้า
1. เส้นทางรอบเมืองเล็ก เลียบแม่น้าวัง ขึ้นที่ศาลากลางหลังเก่ารถจะเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกเข้าถนนทิพย์
ช้าง สองฝากถนนมีร้านค้าที่เป็นตึกแถวเก่าๆ ให้ชมก่อนจะเลี้ยวซ้ายที่สามแยกการไฟฟ้าฯ มองเห็นแม่น้าวังไหลขนานไปกับ
ถนนทางด้านขวา ผ่านห้าแยกหอนาฬิกา ซึ่งเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของเมือง นักท่องเที่ยวมักถ่ ายภาพคู่กับรถม้าเป็นที่
ระลึกกันที่จุดนี้ จากนั้นรถม้าวิ่งเข้าถนนบุญวาทย์อันเป็นย่านใจกลางธุรกิจการค้า ตึกแถวสองฟากเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่และ
มาสิ้นสุดตรงจุดเดิม ใช้เวลาประมาณ 20 นาที รอบเล็กราคา 200 บาท
2. เส้นทางรอบเมืองใหญ่ ขึ้นที่ศาลากลางหลังเก่าเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางรถม้ารอบเมืองเล็กไปจนถึง
สามแยกการไฟฟ้าฯ แต่ไม่เลี้ยวซ้ายไปหอนาฬิกาจะตรงไปตามถนนวังขวาเลียบแม่น้าวังผ่านบ้านไม้เก่าชื่อบ้านบะเก่าทางด้าน
ซ้ายมือ ผ่านสวนสาธารณะเขลางค์นคร เลี้ยวซ้ายข้างสวนผ่านตลาดอัศวินซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามค่าคืนที่คึก คักบนถนนท่า
คราวน้อย ผ่านห้าแยกหอนาฬิกาเข้าถนนบุญวาทย์ สิ้นสุดทางที่จุดเดิมใช้เวลาประมาณ 40 นาที ราคา 300 บาท
3. เช่าเป็นชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางชมเมืองได้ตามความต้องการ เช่น ข้ามแม่น้าวังบน
สะพานรัษฎาภิเศก ชมบ้านเสานัก ชมวัดต่างๆ และนมัสการหลวงพ่อเกษม เขมโก ชั่วโมงละ 400 บาท
4. ชมย่านตลาดจีนบนถนนตลาดเก่า ซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจในอดีตที่ยังคงสภาพอาคารตึกแถวแบบโบราณ
ไว้ทั้งสองฟาก บ้านเก่าหลายหลังมีลวดลายไม้ฉลุที่งดงาม ชมสถานีรถไฟที่เป็นอาคารแบบโบราณ แวะถ่ายภาพที่ห้าแยกหอ
นาฬิกาและอาจแวะซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ใกล้หอนาฬิกา ซึ่งมีให้เลือกหลายร้าน (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2559)
2.6. การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพคนขับรถม้า
2.6.1 ภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการประกอบอาชีพภาษาหลักที่ใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งต้องมีทักษะด้าน
ภาษา 4 ด้าน ทักษะอ่าน ทักษะเขียน ทักษะพูดและทักษะฟัง
2.6.2 คาศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องความสามารถในการใช้ทักษะทางด้านภาษา ทักษะด้าน
ภาษา 4 ด้าน ทักษะอ่าน ทักษะเขียน ทักษะพูดและทักษะฟังที่ใช้ในการประกอบอาชีพของคนขับรถม้า เช่น การบอก
ตาแหน่ง ทิศทาง ข้อมู ลโดยทั่วไปและวัฒนธรรมของจังหวัดลาปาง (พชรวลี,2555) นอกจากนั้น คาศัพท์และสานวน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องคาศัพท์ สานวนรูปแบบภาษาฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
นาเสนอและสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2.7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
จากจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลาปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ได้กล่างถึง “รถ
ม้าลาปาง” ไว้ว่า รถม้าเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์เมืองลาปาง ด้วย
กรอบแนวคิดเพื่อส่งเสริ มให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม “รถม้าลาปาง” เพื่อให้แหล่งเรียน
สร้างจิตสานึกรัก หวงแหน และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
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2.8 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
อมรรัตน์ โพธิ์เพชร (2549) ทาการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544" สาหรับครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเพื่อศึกษาผลของการใช้
ชุดฝึกอบรมสาหรับครูระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูระดับประถมศึกษาจานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุด
ฝึ ก อบรมเรื่ อ ง “การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 “
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม การเขียนบันทึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผลการปฏิบัติการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีแจกแจงความถี่ และคิดค่าร้อยละ ส่วนบันทึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้วิธีวิเคราะห์
ความสัมพันธ์จัดหมวดหมู่ของคาตอบและสรุป ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่าสามารถนาความรู้จาก
การฝึกอบรมไปใช้ได้จริง ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม การบรรยายและการฝึกกิจกรรมการฝึก อบรมในในระดับดีมาก ร้อยละ
84, 82 และ 80 ตามลาดับ ผลการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าผู้เข้าฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้ในระดับดี
และดีมากเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์บันทึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระบุว่า ได้รับความรู้และเข้าใจ
เนื้อหาของการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
วราพร พูลเกษ, วนุชชิดา สุภัควนิชและธีติพล วิมุกตานนท์ (2555) ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านโคกโก่ง ตาบลกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความเข็มแข็งในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสารวจความต้องการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับชุน
หมู่บ้านโฮมสเตย์ 2) บทเรียนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านโคกโก่ง ตาบลกุด
หว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 3) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 4) แบบสอบถามความคิดเห็นในการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์มีความต้องการให้บทเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับหมู่บ้าน
โฮมสเตย์จานวน 5 หัวข้อคือ การต้อนรับนักท่องเที่ยว การแนะนาเกี่ยวกับที่พักโฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านโฮมสเตย์
การแสดงพื้นบ้าน ประเพณีและวัฒนธรรม และอาหารพื้นบ้าน โดยจัดเรียงตามลาดับความสาคัญของเนื้อหาในการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2) ก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทาง
สถิติที่ ระดั บ 0.05 โดยหลังการพัฒ นาทั กษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ชุมชนหมู่บ้ านโฮมสเตย์มีทั กษะการพั ฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์สื่อสารภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการพัฒนาทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ 3) ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นโฮมสเตย์ มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มากที่ สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ทั้งยังมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุม ชนหมู่ บ้า นโฮมสเตย์คื อ การพั ฒนาทั ก ษะภาษาอังกฤษควรเน้น ประโยชน์ต่ อ การนาไปใช้ใ นการต้ อนรับ และแนะนา
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านโฮมสเตย์ได้จริงและเนื้อหาที่นามาใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จะต้ อ งให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น ให้ ม ากที่ สุ ด และจะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามผลการหลั ง การพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการต้อนรับและแนะนานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้
ตามสถานการณ์และบริบทของท้องถิ่น
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พชรวลี กนิษฐเสน (2555) ได้ระบุผลการศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของคนขับรถม้าในจังหวัดลาปางว่า มี
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อ 1) เพื่อสารวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนขับรถม้าในจังหวัดลาปาง 2) เพื่อหา
ทฤษฎีการสื่อสารทางภาษาที่คนขับรถม้าใช้ในการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสารวจความคิดเห็นและแบบ
สัมภาษณ์และทฤษฎีการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า คนขับรถม้าในลาปางที่มีประสบการณ์การขับรถม้าจะมีวิธี
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มากว่าคนขับรถม้าที่มีประสบการณ์การขับรถม้าน้อยกว่า ด้วยระบบสภาวะแวดล้อมทางสังคมเป็น
ปัจจัยสาคัญทที่ทาให้เกิดการสื่อสารแม้วัฒนธรรมที่ต่างกัน คนขับรถม้าส่วนใหญ่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยทักษะการ
พูดร้อยละ 55 และรองลงมาคือ ทักษะการฟังร้อยละ 45 ของคนขับรถม้า
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่า ชุมชนมีความต้องการการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และนาไปใช้ประกอบการใช้ในประกอบอาชีพอย่างจริงจัง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาศักยภาพและองค์ความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
การคมนาคม การบริการ แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุดคู่มือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัด
ลาปาง” อย่างเหมาะสมโดยมีสารถีรถม้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. เพื่อทดสอบการพัฒนาศักยภาพสารถีรถม้าในจังหวัดลาปางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยว การคมนาคมและการบริการการท่องเที่ยวในจังหวัดลาปาง
4. เพื่อเปรียบเทียบรายได้ของสารถีรถม้า ก่อนและหลังการอบรมการใช้ชุดคู่มือ“ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง”
ระเบียบวิธีวิจัย
อธิบายขั้นตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล และเป็นส่วนที่บรรยาย
วิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยว่ามีขั้นตอนในการทาอย่างไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 สวน คือ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น
1.1. การรวบรวมข้อมูล
1.1.1 ที ม วิ จั ย มี แ นวทางในการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น คื อ เทศบาลเมื อ งล าปาง แบ่ ง หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้ทีมวิจัยตามความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีมวิจัย ทีมวิจัยนาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รวบรวม
เนื้อหาที่จาเป็นในการประกอบอาชีพของสารถีรถม้าที่ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านการ
บริการ และด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว ออกแบบทดสอบศักยภาพและองค์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1.1.2 จากการทดสอบองค์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ก่อนการใช้คู่มือ ทดลองใช้ชุดคู่มือ ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านการบริการ และด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ โดย
ทดลองใช้ทดสอบสารถีรถม้าจานวน 8 คน ณ สถานีรถม้าวัดพระธาตุลาปางหลวง เนื่องจากสารถีกลุ่มนี้ให้บริการนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในการเช่นเดียวกับสารถีรถม้าในเทศบาลนครลาปาง
1.1.3 เก็บข้อมูลแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
สัมภาษณ์ การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มบุคลากรที่เกี่ย วข้อง สุ่ มแบบตามความสะดวก โดยการแจกแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการนักรถม้าชมเมืองลาปาง
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
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1.2.1 นาข้อมูลผลการทดลองใช้มาปรับแก้ไขคุณภาพของของแบบทดสอบ โดยมีความค่ายากง่ายเท่ากับ 0.50 หรือ
แปลจากการทดลองใช้คือ มีความยากและง่ายพอเหมาะ และค่าเหมาะสมหรือ IOC จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน อยู่ที่ 0.8 แปลผล
แบบทดสอบคือ ใช้ได้
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้
ชุดคู่มือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง”
2.1. การรวบรวมข้อมูล
2.1.1เตรียมเครื่องมือสาหรับนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัยสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ชุดคู่มือ
“ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง” ด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
การคมนาคม การบริการการท่องเที่ยวโดยรถม้าในจังหวัดลาปาง โดยสารวจจากกลุ่มประชากร 1) บุคลากรภาครัฐ จานวน 3
คน ในเทศบาลนครลาปาง หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) บุคลากรจากสมาคมรถม้าลาปาง จานวน 1 คน 3) หัวหน้า
สารถีรถม้าลาปาง จานวน 2 คน 4) นักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 30 คน 5) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 20 คน
2.1.2 ทีมวิจัยเก็บข้อมูลต่อเนื่องจากเดือนที่ 1 และ 2 ได้ข้อมูลเบื้องต้นและองค์ประกอบชุดคู่มือที่ได้ ปรับแก้ไขให้
ถูกต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ สารวจรายชื่อสารถีรถม้าผู้สนใจใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษและอบรมการใช้คู่มือฯ นาข้อมูลเบื้องต้น
และองค์ประกอบของเนื้อหามาออกแบบสารวจเชิงลึกเพื่อให้ข้อมูลสาหรับเนื้อหาในคู่มือภาษาอังกฤษที่แท้จริง
2.1.3 ข้อมูลที่ได้จากผู้ขับรถม้าต้องการและลาดับเนื้อหาในคู่มือตามเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถอ้างอิง
เนื้อหาวิชาที่เหมาะสมด้านคาศัพท์ ประโยค บทสนทนาที่จาเป็นด้านภาษาอังกฤษ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ลาปาง และจัดทาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจข้อมูลเพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดทาคู่มือภาษาอังกฤษฉบับพกพา และบันทึกเสียง CD บทสนทนาประกอบ หนังสือแนะนาท่องเที่ยวด้วย
เส้นทางรถม้าในจังหวัดลาปาง
2.1.4 รายละเอียดในการจัดทาชุดคู่มือที่ถูกต้อง ประกอบด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 4 ด้าน ตามความ
จาเป็นของเนื้อหาในคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวฯ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3 หมายถึง มีความจาเป็นพอสมควร เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 4 ด้านมีความจาเป็นตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1. ด้านการคมนาคม ร้อยละ 26 ของกลุ่มประชากร
• แผนที่และเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง
(Map and Destinations)
• การเดินทางและการคมนาคมขนส่ง
(Tourist Traffic and Transportations)
ลาดับที่ 2. ด้านการบริการการท่องเที่ยว ร้อยละ 25 ของกลุ่มประชากร
• คาเชิญภาษาอังกฤษ (Invitation)
• คาทักทายภาษาอังกฤษ (Greeting)
• ลักษณะสภาพอากาศ (Weather)
• อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
• ตัวเลข ราคา สาหรับการให้บริการนักท่องเที่ยว
(Number, Price for Tourist Service)
• การให้บริการสาหรับนักท่องเที่ยว อาชีพและหน่วยบริการการท่องเที่ยว
โรงแรมและสายการบินต่างๆ (Tourist Spots, Career in Tourism, Travel and Agent,
Hotel Facilities and Airline Service)
ลาดับที่ 3. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ร้อยละ 24 ของกลุ่มประชากร
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• วัฒนธรรมไทย วันหยุดและเทศกาลต่างๆ
(Thai Culture, Holiday and Festival)
ลาดับที่ 4. ด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว ร้อยละ 24 ของกลุ่มประชากร
• ทิศทางและสถานที่สาคัญสาหรับการท่องเที่ยว
(Directions and the Important Tourist Spots)
• สถานที่ที่น่าสนใจ สถานบันเทิงและสันทนาการ
(Attractions, Entertainments, Recreation)
2.1.5ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทีมวิจัย
เดินทางไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ณ สถานีรถม้าทั้ง 4 สถานีและสมาคมรถม้า
ลาปาง
2.2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.1เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ตามความเห็นของนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 คน นายกสมาคมรถม้าลาปาง 1 คน
หัวหน้าสารถีรถม้าลาปาง 1 คน สารถีรถม้า 39 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 20 คน รวมทั้งหมด 64 คน ให้ระดับความจาที่
คิดเป็นร้อยละของหัวข้อเนื้อหาภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพของสารถีรถม้า ประกอบด้วย
3.1 หัวข้อ การคมนาคม ร้อยละ 26
3.2 หัวข้อ การบริการการท่องเที่ยว ร้อยละ 25
3.3 หัวข้อ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ร้อยละ 24
3.4. หัวข้อ ด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว ร้อยละ 24
2.2.2ความเหมาะสมของคุณภาพเครื่องมือปรับเนื้อหาที่ถูกต้องอีกครั้ง มีค่าความเชื่อมั่น IOC ของคู่ชุดคู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ระดับ 0.7 หรือ ระดั บแปลผล ใช้ได้ แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมการใช้คู่มื อ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวฯ มีค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพเครื่องมือที่ระดับ 0.8 หรือ ระดับแปลผลที่ ใช้ได้
ขั้นตอนที่ 3 การประชาสัมพันธ์และอบรมการใช้ชุดคู่มือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถี
รถม้าในจังหวัดลาปาง”
3.1. การรวบรวมข้อมูล
3.1.1การประชาสัมพันธ์การอบรม คณะผู้วิจัยจัดทาหนังสือไปยังสมาคมรถม้าลาปาง
เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญ และตระหนักถึงความสาคัญในการนาคู่มือไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ในระหว่างการอบรม
เปิดโอกาสให้สารถีรถม้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 8 วัน อบรบเพื่อใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯที่ได้ตกลง
กับสารถีรถม้า อบรมจานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 11 บท
ขั้นตอนที่ 4 สารวจเจตคติ ทดสอบความรู้ และสารวจรายได้ที่มีภายหลังรับการอบรมการใช้ชุดคู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้า
4.1การรวบรวมข้อมูล
4.1.1 สารวจเจตคติที่มีต่อการพัฒนาชุดคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้า ก่อนและหลังการอบรม
โดยใช้แบบสอบถามพร้อมทั้งประมวลผลและสรุปผล
4.1.2 ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเนื้อหาที่ได้พัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษหลังการอบรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว แล้วบันทึกเป็นร้อยละของความสามารถที่ใช้ภาษาอังกฤษ
4.1.3 สารวจรายได้ของสารถีร ถม้าหลังการอบรมการใช้ชุด คู่มือภาษาอังกฤษฯโดยใช้แบบสอบถาม พร้ อมทั้ ง
ประมวลผลและสรุปผล
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติข้อมูลโดยการใช้สถิติร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อ
ทราบถึงเจตคิตที่มีต่อชุดคู่มือภาษาอังกฤษฯ นาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการอบรมเปรียบเทียบความแตกต่าง
ผลการวิจัย
1 วัตถุประสงค์ที่1เพื่อศึกษาศักยภาพและองค์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการ
คมนาคม ด้านการบริการ และด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
ผลการดาเนินงาน
1. ทีมวิจัยมีแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง
ลาปาง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทีมวิจัยตามความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีมวิจัย ทีมวิจัยนา
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รวบรวมเนื้อหาที่จาเป็นในการประกอบอาชีพของสารถีรถม้าที่ประกอบด้วยด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้าน
การคมนาคม ด้านการบริการ และด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว ออกแบบทดสอบศักยภาพและองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว
2. จากการทดสอบองค์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวก่อนการใช้คู่มือ
ทดลองใช้ชุดคู่มือด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านการบริการ และด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ โดยทดลองใช้ทดสอบสารถี รถม้าจานวน 8 คน ณ สถานีรถม้าวัดพระธาตุลาปางหลวง
เนื่องจากสารถีกลุ่มนี้ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในการเช่นเดียวกับสารถีรถม้าใน
เทศบาลนครลาปาง นาข้อมูลผลการทดลองใช้มาปรับแก้ไขคุณภาพของของแบบทดสอบ โดยมีความค่ายากง่ายเท่ ากับ 0.50
หรือแปลจากการทดลองใช้คือ มีความยากและง่ายพอเหมาะและค่าเหมาะสมหรือ IOC จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านอยู่ที่ 0.8 แปล
ผลแบบทดสอบคือ ใช้ได้
3. เก็บข้อมูลแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ สัมภาษณ์การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สุ่มแบบตามความสะดวก
โดยการแจกแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการนักรถม้าชมเมืองลาปาง
ตารางที่1 ผลการทดสอบศักยภาพและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อ การท่อ งเที่ย วก่อนการอบรมการใช้คู่มื อ
ภาษาอังกฤษฯ ในแต่ละด้าน
ผลคะแนนก่อนการใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษฯ ของ
ศั ก ยภาพและองค์ ค วามรู้ ด้ า น สารถีรถม้าลาปางทั้งหมด จานวน 39 คน
ดี
พอใช้
ปานกลาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ดีมาก
80 - 100 70 - 79 60 - 69
50- 59
ด้านการบริการการท่องเที่ยว
1
0
4
9
ด้านการคมนาคม
7
6
0
0
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
23
0
0
0
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
5
4
5
8
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รวม

ต่ากว่า 50
25
26
16
17

39
39
39
39
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ผลการทดสอบศักยภาพและองความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวก่อนการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯ
พบว่า สารถีรถม้ามีศักยภาพและองค์ความรู้ ในระดับดีมาก ด้านการบริการการท่องเที่ยว จานวน 1 คน ด้านการคมนาคม
จานวน 7 คน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวจานวน 23 คน และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว จานวน 5 คน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพและองค์ความรู้ก่อนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสารถีรถม้า
โดยรวมทุกด้าน
เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน จานวนสารถีรถม้า
ละ
ก่อนการอบรม
80 - 100
ดีมาก
0
70 - 79
ดี
5
60 - 69
พอใช้
10
50- 59
ปานกลาง
7
ต่ากว่า 50
แย่
17
รวม
39

ร้ อ ย
0
12.82
25.64
17.95
43.59
100

สารถีรถม้าจานวน 39 คน มีผลคะแนนจากการทดสอบศักภาพและองค์ความรู้ ลาดับแรกสารถีรถม้าจานวน 5 คน อยู่
ในระดับ “ดี” หรือมีคะแนนร้อยละ 70-79 คะแนน สารถีรถม้าจานวน 10 คน อยู่ในระดับ “พอใช้” หรือมีคะแนนร้อยละ 6069 คะแนน สารถีรถม้ามีคะแนนร้อยละต่ากว่า 50 คะแนน จานวน 17 คน หรืออยู่ในระดับ “แย่”
2 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุดคู่มือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัด
ลาปาง” อย่างเหมาะสมโดยมีสารถีรถม้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เกี่ยวกับองค์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวประชุมกลุ่มสารถีรถม้าในแต่
ละสถานีเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์โครงการวิจัย ประกอบด้วยสารถีรถม้าจาก สถานีหน้าศาลากลางหลังเก่า จานวน 16 คน สถานี
โรงแรมลาปางเวียงทอง จานวน 14 คน สถานีโรงเรียนเทศบาล 4 จานวน 5 คน และสถานีตลาดอัศวิน จานวน 4 คน รวม
ทั้งสิ้น จานวน 39 คน ซึ่งประกอบด้วยนายกสมาคมรถม้าลาปาง 1 คน นักส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครลาปาง จานวน
1 คน
2. รวบรวมข้อมูลปฐมจากการสัมภาษณ์สารถีรถม้า โดยทีมวิจัยสัมภาษณ์สารถีรถม้าโดยตรง โดยได้จากการสังเกตุ
การณ์ในช่วงเวลาที่สารถีรถม้าประกอบอาชีพด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยจากสถานการณ์จริง โดยแยก เป็น
ประเด็นโดยสรุปดังหัวข้อต่อไปนี้
1. ภาษาอังกฤษมีความจาเป็นในการประกอบอาชีพของคนขับรถม้าหรือไม่?
ตอบ มีหลายสถานการณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการสนทนากับชาวต่างชาติที่มาใช้บริการนั่งรถม้าลาปาง เช่น เมื่อต้องใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อทักทาย ประโยคเชิญชวนให้นั่งรถม้า แนะนาสถาการณ์ที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองลาปาง เป็นความยากลาบาก
ที่จะบอกนักท่องเที่ยวว่าจะนั่งรถม้าแล้วสามารถนาเที่ยวชมสถานที่ใดของจังหวัดลาปางได้บ้าง
2. อดีตที่ผ่านมาจริงหรือไม่ที่ผู้ขับรถม้าต้องใช้วิธีพูดภาษาอังกฤษเป็นคาต่อคา อ่านเอกสารภาษาอังกฤษนา
เที่ยวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น?
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ตอบ เป็นความจริง เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีหนังสือนาเที่ยวพกพามาประกอบการเดินทาง พูดสื่อสารได้เพียง
คาต่อคาและใช้วิธีการดูรูปภาพจากหนังสือนาเที่ยวที่นักท่องเที่ยวพกพามา สื่อสารด้วยภาษามือหรือบอกใบ้เพื่อให้ข้อมูล
เท่านั้น
3. เหตุใดจึงมีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษด้านสภาพอากาศ แนะนาอาหารบ้างในบางสถานการณ์?
ตอบ มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเพียงถามคาตอบคา จึงไม่ค่อยคุ้ย
เคยกับการสนทนาภาษาอังกฤษเท่าที่ควร บางทีต้องใช้วิธีการยิ้มทักทายหรือใช้รูปภาพแนะนาสถานการณ์ต่างจากคู่มือแนะนา
การท่องเที่ยวที่มีอยู่ ซึ่งมีไม่เพียงพอกับการใช้ประกอบอาชีพ
4. จริงหรือไม่ที่คุณต้องการให้มีเนื้อหาที่เป็นประโยคในการบอกทิศทางและสถานที่สาคัญสาหรับการ
ท่องเที่ยวด้วยรถม้า?
ตอบ ด้วยเหตุผลที่ส ถานที่สาคั ญต่างๆที่เ ส้นทางรถม้าผ่านหาก จะสื่ อสารหรือบอกกล่าวให้ แก่นักท่องเที่ยวด้ว ย
ภาษาอั งกฤษแล้ว มี ความไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเท่ าใดนัก ทาได้เพียงขับรถม้าไปและจอดตามจุ ดต่างๆที่คิดว่ า
นักท่องเที่ยวจะสนใจจะเที่ยวชมเป็นแห่งๆ จึงมีความต้องการใช้คู่มือที่มีคาศัพท์สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม วัด ถนน สะพาน
ตลาด ที่อยู่อาศัยของคนลาปาง มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลาปาง คาศัพท์สถานที่ที่เป็นภาษาอังกฤษ
5. สถานที่ใดบ้างที่นักท่องเที่ยวต้องการไปบ่อยครั้ง? หรือทุกครั้งที่นั่งรถม้าลาปางแล้วต้องพาไปเที่ยวชม?
ตอบ วัดศรีเกิด วัดเชตะวัน สะพานเขลางค์ บ้านเสานัก วัดศรีชุม วัดศรีรองเมือง ถนนบุณยวาส สถานีรถไฟ ถนนฉัตร
ไชย วัดเจดีซาว วัดพระแก้วดอนเต้า วัดปงสนุก วัดศรีรองเมือง วัดเชียงราย วัดหลวงพ่อเกษมเขมโก
6. คาศัพท์ ประโยคและบทสนทนาสถานที่ที่น่าสนใจ สถานบันเทิงและสันทนาการ มีความจาเป็นต้องฝึกฝน
ที่เป็นทักษะภาษาอังกฤษใช่หรือไม่?
ตอบ เป็นการดึงความสนใจในการนั่งรถม้า สถานที่ต่างๆ ดังเช่น สถานบันเทิงและสันทนาการ หากต้องการเดินทาง
ด้วยรถม้าแม้จะอยู่นอกเส้นทางรอบเล็กหรือรอบใหญ่ก็สามารถไปส่งผู้โดยสารได้
7. ทาไมคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษในการบอกตัวเลข ราคา ให้แก่นักท่องเที่ยว?
ตอบ การอ่านตัวเลขเพื่อแจ้งราคาค่าโดยสารให้แก่ผู้ใช้บริการนั่งรถม้าได้ทราบ แยกเป็นราคารอบใหญ่ ราคารอบเล็ก
ราคาเหมารายชั่วโมง ซึ่งจาเป็นต้องตกลงราคากันก่อนระหว่างคนขับรถม้าและผู้โดยสาร แล้วจึงจะนาผู้โดยสารส่งถึงจุดหมาย
ปลายทาง การเข้าใจเลขพื้นฐานที่เป็นภาษาอังกฤษนาไปใช้ประโยชน์ คือ การทอนเงิน การบอกจานวนผู้โดยสารที่ม้าสามารถ
โดยสารได้ จานวนรอบที่จะนั่ง การลดราคา เพิ่มราคา บอกสถานที่จะถอนเงินจากธนาคารต่าง ก็มีความจาเป็นในการใช้เพื่อ
สื่อสาร
8. ท่านใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายการเดินของนักท่องเที่ยวใช่หรือไม่?
ตอบ ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการบอกรายละเอียดในการเดินทางคมนาคมในเมืองลาปางไม่เพียงแต่อานวยความสะดวก
ในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อนั่งรถม้าเท่านั้น แต่ยังสร้างความประทับใจให้แก่ชาวต่างชาติที่จะมานั่งรถม้า และสร้าง
ความคุ้นเคยแนะนาการเดินทางต่างๆได้
9. เหตุใดจึงต้องมีรูปภาพประกอบในคู่มือภาษาอังกฤษในเรื่องการให้บริการสาหรับนักท่องเที่ยว อาชีพและ
หน่วยบริการการท่องเที่ยว โรงแรมและสายการบินต่างๆ
ตอบการมีรูปภาพประกอบในคู่มือภาษาอังกฤษนั้นคนขับรถม้าสามารถนาไปใช้ได้ในสถานการณ์เร่งด่วน หากไม่
สามารถพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษในทันทีทันใด เพียงเปิดคู่มือที่มีทั้งคาศัพท์ ประโยค บทสนทนาภาษาอังกฤษที่มีภาษาไทย
ด้วย ชาวต่างชาติก็จะสื่อสารกับคนขับรถม้าเข้าใจได้
10. ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนขับรถม้าในจังหวัดลาปางตามความเห็นของท่านคืออะไร?
ตอบ
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10. 1 ฤดูกาลท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาใน 1 ปี มีผู้คนมาใช้บริการนั่งรถม้าไม่สม่าเสมอ มาก
บ้างน้อยบ้าง มีผู้โดยสารที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมนั่งรถม้าลาปาง ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่
เป็นประจา
10.2 ภาษาอังกฤษที่มีความจาเป็นในการประกอบอาชีพในบ้างเรื่องอาจลืมเลือนไปบ้าง ไม่ได้นา
กลับมาใช้ มาทบทวน หากมีคู่มือภาษาอังกฤษก็จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพมากขึ้น
10.3 หากมีการอบรถทบทวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบอาชีพขับรถม้าบ่อยๆ
อย่างสม่าเสมอโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษและการท่องเที่ยวมาอบรมให้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะภาษาอังกฤษของคนขับรถม้าก็จะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขี้นอย่างแน่นอน
3. วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิตามความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น
ให้ระดับความจาที่คิดเป็นร้อยละของหัวข้อเนื้อหาภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพของสารถีรถม้าใน
จังหวัดลาปางประกอบด้วย 4 ด้าน ตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
1. ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. ด้านการคมนาคม
4. ด้านการบริการการท่องเที่ยวประกอบด้วย
ผลจากการสารวจรูปแบบเนื้อหาในคู่มือเนื้อหาภาษาอังกฤษฯ ที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพของคนขับรถม้าใน
จังหวัดลาปางระดับความจาเป็นของเนื้อหาภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ระดับความจาเป็นของเนื้อหาภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
5มีความจาเป็นมากที่สุด
4มีความจาเป็นบ้างในบางสถานการณ์
3มีความจาเป็นพอสมควร
2มีความจาเป็นเพียงเล็กน้อย
1มีความจาเป็นน้อยมาก
0ไม่มีความจาเป็นเลย
ตารางที่ 3 ผลการสารวจรูปแบบเนื้อหาในคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้า
องค์ประกอบการท่องเที่ยว

`X

SD

ลาดับ

1. ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว

2.95

1.36

4

2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. ด้านการคมนาคม
4. ด้านการบริการท่องเที่ยว
รวม

3.00
3.23
3.14
3.1

1.52
1.40
1.37
1.4

3
1
2

ข้อมูลที่ได้จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะ จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและสารถม้าจานวนทั้งสิ้น 39 ราย
แบ่งหัวข้อองค์ประกอบเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว ตามลาดับความจาเป็น ดังต่อไปนี้
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3.1 ลาดับที่ 1 หัวข้อ การคมนาคม ร้อยละ 26
3.1.1 แผนที่และเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง
3.1.2 การเดินทางและการคมนาคมขนส่ง
3.2 ลาดับที่ 2 หัวข้อ การบริการการท่องเที่ยว ร้อยละ 25
3.2.1 คาเชิญภาษาอังกฤษ
3.2.2 คาทักทายภาษาอังกฤษ
3.2.3 อาหารและเครื่องดื่ม
3.2.4 ตัวเลข ราคา สาหรับการให้บริการนักท่องเที่ยว
3.3.4 ลักษณะสภาพอากาศ
3.3 ลาดับที่ 3 หัวข้อ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวร้อยละ 24
3.3.1 วัฒนธรรมไทย วันหยุดและเทศกาลต่างๆ
3.3.2 การให้บริการสาหรับนักท่องเที่ยว อาชีพและหน่วยบริการการท่องเที่ยว
3.4 ลาดับที่ 4 หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวร้อยละ 24
3.4.1 ทิศทางและสถานที่สาคัญสาหรับการท่องเที่ยว
3.4.2 สถานที่ที่น่าสนใจ สถานบันเทิงและสันทนาการ
4. การพัฒนาชุดคู่มือ
4.1 จั ด ท าชุ ด ประกอบการใช้ คู่ มื อ “ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ สารถี ร ถม้ า ในจั ง หวั ด ล าปาง”
ประกอบด้วย 1) คาชี้แจงองค์ประกอบชุดคู่มือ 2) แผนการฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากชุดคู่มือ 3) เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมประกอบด้วย หน่วยที่ 1 การเตรียมการ หน่วยที่ 2 การปฏิบัติการ หน่วยที่ 3 แบบประเมินผลและการใช้คู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวก่อนและหลังการใช้คู่มือและเจตคติที่มีตอ่ การใช้ชุดคู่มือ (จันทร์ โกศล, อมรรัตน์ วัฒนาธร, วารี
รัตน์ แก้วอุไร, อังคณา อ่อนธานี, 2556)
4.2 ชุดคู่มือประกอบด้วย
1. คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
2. CD บทสนทนาภาษาอังกฤษประกอบการใช้คู่มือเพื่อการท่องเที่ยว
3. คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
(ฉบับพกพา)
4. หนังสือแนะนาท่องเที่ยวด้วยเส้นทางรถม้าในจังหวัดลาปาง
4.3. การตรวจสอบคุณภาพของชุดคู่มือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
สาหรับอบรมสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง” และ CD ประกอบ ด้านความเหมาะสมของชุดคู่มือ ตามลาดับโดยผู้วิจัย
ดาเนินการนาผลการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ได้ค่าความเหมาะสมของเครื่องมืออยู่ที่ 4.14 - 4.85
3วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อทดสอบการพัฒนาศักยภาพสารถีรถม้าในจังหวัดลาปางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยว การคมนาคมและการบริการการท่องเที่ยว
3.1 การประชาสัมพันธ์การอบรม คณะผู้วิจัยจัดทาหนังสือไปยังสมาคมรถม้าลาปาง เพื่อให้ทราบถึง
ความสาคัญ และตระหนักถึงความสาคัญในการนาคู่มือไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ในระหว่างการอบรมเปิดโอกาสให้
สารถีรถม้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 1 วัน อบรบเพื่อใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯที่ได้ตกลงกับสารถีรถม้า
อบรมจานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 11 บท
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3.2. หลังจาการอบรมภาษาอังกฤษฯ เสร็จสิ้นลง รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและข้อเสนอแนะการ
ประเมินความความสามารถทางภาษาอังกฤษจากการเข้าอบรมชุดคู่มือ มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่
ก่อนการอบรมได้แก่
3.2.1 ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเนื้อหาที่ได้พัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษหลังการอบรม
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว แล้วบันทึกเป็นร้อยละของความสามารถที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3.2.3 ผลทดสอบการพัฒนาศักยภาพของสารถีรถม้าโดยจาลองสถานการณ์จริงจากให้การอบรม
สารถีรถม้าเสร็จสิ้นลง โดยการสุ่มเนื้อหาจากคู่มือภาษาอังกฤษที่ได้รับการอบรมไปแล้วนามาใช้ ในการให้บริการณ์
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังประโยคและบทสนทนาดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบศักยภาพและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวหลังการอบรมการใช้คู่มือ
ภาษาอังกฤษฯ ในแต่ละด้าน
ผลคะแนนหลังการใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษฯ ของสารถีรถม้าลาปางทั้งหมด จานวน 39
ศั ก ยภาพและองค์ ค วามรู้ ด้ า น คน
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง แย่
รวม
80 - 100 70 - 79
60 - 69
50- 59
ต่ากว่า 50
ด้านการบริการการท่องเที่ยว
5
6
12
5
11
39
ด้านการคมนาคม
10
6
0
0
23
39
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
20
0
0
0
19
39
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
0
1
4
4
30
39
ผลการทดสอบศักยภาพและองความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวหลังการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯ
พบว่า สารถีรถม้ามีศักยภาพและองค์ความรู้ ในระดับดีมาก ด้านการบริการการท่องเที่ยว จานวน 5 คน ด้านการคมนาคม
จานวน 10 คน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวจานวน 20 คน และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว จานวน 0 คน
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบศักยภาพของสารถีรถม้าภายหลังจากได้รับการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยรวมทุกด้าน
เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน
80 - 100
ดีมาก
70 - 79
ดี
60 - 69
พอใช้
50- 59
ปานกลาง
ต่ากว่า 50
แย่
รวม

จานวน
4
11
13
7
4
39

ร้อยละ
10
28
33
18
10
100

สารถีรถม้าจานวน 39 คน มีผลคะแนนจากการทดสอบศักภาพและองค์ความรู้ หลังจากได้รับการอบรมการใช้ชุดคู่มือ
ภาษาอังกฤษฯ ลาดับแรกสารถีรถม้าจานวน 4 คน อยู่ในระดับ “ดีมาก” หรือ มีคะแนนร้อยละ 80-100 สารถีรถม้าจานวน
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11 คน อยู่ในระดับ “ดี” หรือมีคะแนนร้อยละ 70-79 สารถีรถม้าจานวน 13 คน อยู่ในรถดับ “พอใช้” มีคะแนนร้อยละ 6069 สารถีรถม้าจานวน 7 คน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” หรือมีคะแนนร้อยละ 50-59 สารถีจานวน 4 คน มีคะแนนร้อยละต่า
กว่า 50 หรืออยู่ในระดับ “แย่”
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบศักยภาพและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าเมื่อเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับการอบรมการใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษฯ

ศักยภาพและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว
บริการการท่องเที่ยว (100%)
การคมนาคม (100%)
กิจกรรมการท่องเที่ยว(100%)
ทรัพยากรการท่องเที่ยว (100%)
เฉลี่ย

ผลคะแนนของสารถีรถม้า
ร้อยละ

ร้อยละ

ก่อนอบรม
46%
53%
73%
56%

หลังอบรม
62%
61%
69%
47%

ความแตกต่าง
16%
8%
-4%
-9%
11%

ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบ ก่อนและหลัง การอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯ พบว่า สารถีรถม้ามีศักยภาพและองค์
ความรู้ภายหลังได้รับการอบรมการใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษฯ โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ของการทดสอบทั้งหมด ด้านการ
บริการการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 และด้านการคมนามคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8
3.2.2. แจกแบบสอบถามเพื่อสารวจเจตคติที่มีต่อชุดคู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าจานวน 39 คน ในจังหวัดลาปางก่อนการอบรมและหลังการอบรมการ
ใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯ
เกณฑ์การประเมินระดับเจตคติของรถม้าก่อนและหลังการใช้คู่มือภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับ 3 หมายถึงไม่แน่ใจ
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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กราฟที่ 1 แสดงเจตคิตของสารถีรถม้าก่อนและหลังการใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
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จากกราฟที่ 1
1 สารถีรถม้าแสดงเจตคติ ระดับ 5 “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” เนื่องจาก
1) คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเป็นคู่มือที่น่าสนใจมาก
2) คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเป็นคู่มือนาไปเกิดความแล้วเป็นประโยชน์
3) การอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวช่วยให้การประกอบอาชีพสารถีรถม้าก้าวหน้า
4) เนื้อหาในชุดคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้
2 สารถีรถม้าแสดงเจตคติ ระดับ 4 “เห็นด้วย”เนื่องจาก
1) รู้สึกกังวลใจเลยเมื่อมีการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
2) คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเป็นคู่มือที่ให้สารถีรถม้ากล้าแสดงออก
3) เมื่อศึกษาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว ไม่จาเป็นต้องให้ผู้อื่นช่วยในการสื่อสาร
กับลูกค้าแทนอีก
4) ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเมื่อใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวขณะประกอบอาชีพ
5) คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเป็นคู่มือที่เรียนรู้ได้ไม่ยาก
6) เนื้อหาในชุดคู่มือภาษาอังกฤษมีผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
7) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสามารถช่วยพัฒนาประเทศได้
8) ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้อบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 สารถีรถม้าแสดงเจตคติ ระดับ 3 “ไม่แน่ใจ” เนื่องจาก
1) ข้าพเจ้ารู้สึกไม่เบื่อหน่ายเลยเมื่อต้องใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
2) ข้าพเจ้ารู้สึกไม่หงุดหงิดเลยเมื่อใช้คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
สรุป ก่อนการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษ ความคิดเห็นของสารถีรถม้าโดยเฉลี่ย ยังไม่แน่ใจ ว่าคู่มือ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง จะสามารถช่วยพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษของสารถีรถม้าได้
หลังการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯ ความคิดเห็นของสารถีรถม้าโดยเฉลี่ย เห็นด้วย ว่คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง จะสามารถช่วยพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษของสารถีรถม้าได้
4 วัตถุประสงค์ที่ 4เพื่อเปรียบเทียบรายได้ของสารถีรถม้า ก่อนและหลังการอบรมการใช้ชุดคู่มือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง”
1 .ใช้แบบสอบถามเพื่อสารวจรายได้ของสารถีรถม้าหลังการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯ
2. ประมวลผล สรุปผลจากการอบรมรายได้ก่อนและหลังการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษ
ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ทีมผู้วิจัยได้สารวจรายได้โดยการใช้แบบสารวจสารถีรถม้า ก่อนการอบรมการใช้
คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเปรียบเทียบกับรายได้หลังการอบรมภาษาอังกฤษฯ
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กราฟที่ 2 แสดงรายได้พิเศษเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรมการใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวต่อ 1 เที่ยว
ของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปางเมื่อให้บริการรถม้าแก่ชาวต่างชาติ

จากการสารวจรายได้พิเศษต่อเที่ยวหรือ Tips ของสารถีรถม้าทั้งหมดจานวน 39 คน เมื่อให้บริการรถม้าแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อนและหลังการอบรมการใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษฯ พบว่ามีสารถีรถม้ามีรายได้พิเศษจานวน 51100บาทต่อเที่ยว เพิ่มขึ้นจานวน 9 คน และมีรายได้พิเศษจานวน 151-200 บาทต่อเที่ยว เพิ่มขึ้นจานวน 1 คน และมีรายได้
พิเศษจานวนมากกว่า 200 บาทต่อเที่ยว จานวน 2 คน

กราฟที่ 3 แสดงรายได้พิเศษต่อครั้งเมื่อให้บริการรถม้าแก่ชาวต่างชาติหลังการอบรมใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
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ผลรายได้ต่อ เดื อนของสารถีรถม้าก่ อนและหลังการอบรมการใช้คู่มื อภาษาอังกฤษฯ สารถี รถม้ ามี ศักยภาพด้า น
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ดีกว่าก่อนการอบรม สารถีรถม้าสามารถสร้างความคุ้นเคย มีความั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มรายได้ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน พฤษภาคม สารถีรถม้ามีรายได้ต่อเดือนจานวน 2,0016,000 บาท เพิ่มขึ้นจานวน 7 คน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการทดสอบศักยภาพและองความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวก่อนการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯ
พบว่า สารถีรถม้ามีศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวร้อยละ 73 หรือแปลค่า “มากที่สุด” และมีศักยภาพ
และองค์ความรู้ ด้านบริการการท่องเที่ยวร้อยละ 46 หรือ แปลค่ะ “น้อยที่สุด”สารถีรถม้าจานวน 39 คน มีผลคะแนนจากการ
ทดสอบศักภาพและองค์ความรู้ ลาดับที่ 1 สารถีรถม้าจานวน 5 คน มีผลการทดสอบอยู่ในระดับ “ดี” หรือมีคะแนนร้อยละ
70-79 คะแนน สารถีรถม้าจานวน 10 ข้อมูลที่ได้จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะ จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
สารถีรถม้าจานวนทั้งสิ้น 39 ราย แบ่งหัวข้อองค์ประกอบเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว ตามลาดับความจาเป็น ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 หัวข้อ การคมนาคม ร้อยละ 26
ลาดับที่ 2 หัวข้อ การบริการการท่องเที่ยว ร้อยละ 25
ลาดับที่ 3 หัวข้อ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวร้อยละ 24
ลาดับที่ 4 หัวข้อ ด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวร้อยละ 24
ชุดคู่มือประกอบด้วย
1. คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
2. CD บทสนทนาภาษาอังกฤษประกอบการใช้คู่มือเพื่อการท่องเที่ยว
3. คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง
(ฉบับพกพา)
4. หนังสือแนะนาท่องเที่ยวด้วยเส้นทางรถม้าในจังหวัดลาปาง
สรุป ก่อนการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษ ความคิดเห็น ต่อการแสดงเจตคติของสารถีรถม้าโดยเฉลี่ย ยังไม่แน่ใจ
ว่าคู่มือ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง จะสามารถช่วยพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษของ
สารถีรถม้าได้หลังการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯ ความคิดเห็นของสารถีรถม้าโดยเฉลี่ย เห็นด้วย คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลาปาง จะสามารถช่วยพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษของสารถีรถม้าได้
จากการสารวจรายได้พิเศษต่อเที่ยวหรือ Tip ของสารถีรถม้าทั้งหมดจานวน 39 คน เมื่อให้บริการรถม้ าแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อนและหลังการอบรมการใช้ชุดคู่มือภาษาอังกฤษฯ พบว่ามีสารถีรถม้ามีรายได้พิเศษจานวน 51100 บาทต่อเที่ยว เพิ่มขึ้นจานวน 9 คน และมีรายได้พิเศษจานวน 151-200 บาทต่อเที่ยว เพิ่มขึ้นจานวน 1 คน และมีรายได้
พิเศษจานวนมากกว่า 200 บาทต่อเที่ยว จานวน 2 คน
ผลรายได้ต่อเดือนของสารถีรถม้าก่อนและหลังการอบรมการใช้คู่มือภาษาอังกฤษฯ สารถีรถม้ามีศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ดีกว่าก่อนการอบรม สารถีรถม้าสามารถสร้างความคุ้นเคย มีความั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มรายได้ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน พฤษภาคม สารถีรถม้ามีรายได้ต่อเดือนจานวน 2,0016,000 บาท เพิ่มขึ้นจานวน 7 คน
ข้อเสนอแนะ
1. พื้นฐานด้านการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การอบรมใช้คู่มือภาษาอังกฤษนั้น วิทยากร
อบรมต้ อ งมี ค วามสามารถโน้ น น้ า วจิ ต ใจให้ ส ารถี ร ถม้ า เล็ ง เห็ น ถึ งความส าคั ญ ในการฝึ ก ฝนภาษาอั ง กฤษและน าคู่ มื อ
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ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้พัฒนาให้ดีขึ้นและนาไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ ด้วยโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ในโอกาสต่อไป
2. ช่วงระหว่างการอบรมการใช้คู่ มือภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว บางช่วงเวลาสารถีรถม้ามีลูกค้าเป็นกลุ่มหรือ
ต้องการใช้บริการรถม้าหลายคัน บางช่วงขณะเข้ารับการอบรมต้องอาศัยการเรียนรู้คู่มือด้วยตนเอง และทดสอบเป็นครั้งๆไป
เปิดโอกาสให้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สารถีรถม้าสามารถซักถามใน เพจสารถีรถม้า ได้ทุกเมื่อ
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลเท่านั้น แนวการ
พัฒนา การปรับปรุงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ อย่าง
ต่อเนื่อง อาจต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยรถม้า โดยการขอความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กระจายความรู้โดย บันทึกไว้บนเวปไซด์ของหน่วยงานบริการการท่องเที่ยวของจังหวัด
ลาปาง หรือ เผยแพร่บน facebook กลุ่มสมาคมรถม้าที่สารถีรถม้าสามารถเข้าถีงได้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
Factors affecting the participation of citizens in the District Development
Plan
Case study: Huay Pong Sub-district Administration Organization, Nong Phai,
Phetchabun
ณัฐกร ดอนแก้วภู่
สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล กรณีศึกษา:องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยโป่งอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างจานวน 376 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ สถิติค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.6มีอายุตั้งแต่ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.4 ซึ่งมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 51.1 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.4และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่10,001-15,000บาท
คิดเป็นร้อยละ 38.3 ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.53) โดยเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อยในแต่ละด้านดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก( X =3.59) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่
ในระดับมาก( X =3.57) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก( X =3.51) และด้านการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการ อยู่ในระดับมาก( X =3.48) ตามลาดับ
คาสาคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาตาบล
Abstract
Research Factors affecting the participation of citizens in the District Development Plan . Case study:
Huay Pong Sub-district Administration Organization, Nong Phai, Phetchabun. Aims to study 1 ) the level of
public participation in the preparation of Huay Pong Sub-district Administration Organization, NongPhai,
Phetchabun. 2 ) The data obtained from this study will be used to improve the Tambon Administrative
next . Exploratory Study The questionnaire was used to collect information from the people in the study
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2

area. A sample of 376 people , and the data were analyzed with statistical software, including the
frequency . Statistically, the average percentage Standard Deviation. The research found that The majority
are female . Percentage 56.6 aged 21-25 years accounted for 39.4 percent of the study at the
undergraduate or higher. 51.1 per cent of professional service / enterprises. Percentage 35.4 and average
income per month . Since 10,001-15,000 baht 38.3 percent In analyzing the data found The level of
public participation in the preparation of district development plans. Huay Pong Sub-district
Administration Organization, Nong Phai, Phetchabun. The overall level ( X = 3.53) in descending order of
descending on each side follows. The participation in the decision. At a high level ( X = 3.59), the
participation in the benefits. At a high level ( X = 3.57) and participation in monitoring and evaluation. At a
high level ( X = 3.51), and the participation in the operation. At a high level ( X = 3.48), respectively.
Keyword Participation of citizens District Development Plans
บทนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
ตอบสนองปัญ หาและความต้องการของประชาชนได้อย่ างมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของผู้ บริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกทั้ง
เป็นกระบวนการกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เกศิณี พรมตัน 2550 :12)
การพัฒนาท้องถิ่น จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กั บกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนจะมี โ อกาสเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มมากน้ อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ บทบาทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบของประชาชน เมื่อเกิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วมก็จะเกิดการบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นก็จะตรงตามความต้องการของประชาชน ทาให้เกิดพลัง ทาให้เกิดความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว นาความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542หมวด 2 การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 162
ให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง คือ การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดระบบการคมนาคมขนส่งการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การส่งเสริมอาชีพและ
พาณิชย์ การจัดการวิจัยส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว การสังคมสงเคราะห์ การจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ การรักษาศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดระบบสาธารณสุขการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 2546 : 1)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่งเป็นรูปแบบของการปกครองที่เกิดจากการกระจายอานาจการปกครอง เพื่อ
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้ และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อ
ตอบสนองต่อ การแก้ปั ญหาความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น ซึ่ งเครื่ องมือ ที่ใ ช้ใ นการแก้ ปัญ หาความต้อ งการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงคือ การจัดทาแผนพัฒนาตาบลแบบมีส่วนร่วมแผนพัฒนาตาบลจึงเป็นเครื่องมือขององค์การบริหาร
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ส่วนตาบลห้วยโป่ง ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่ง หมายในการ
พัฒนา การกาหนดภารกิจและแนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและการจัดทาแผนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายได้ จะต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนในการสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็น
ลักษณะร่วมเป็นประชาคม คือเป็นความรู้สึกร่วมและผูกพันร่วมของประชาชน สมาชิกกลุ่ม สมาชิกองค์กรในตาบล ที่ต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตาบล ตลอดจนมีความต้องการที่จะร่วมกาหนดอนาคตและแนวทางการพัฒนาตาบล
ร่วมกันวางแผน ร่วมปฏิบัติ ติดตามผล ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์ และรวมถึงการมีส่วนร่วมในฐานะผู้แทนประชาคม ที่
ประชาคมคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยโป่ง
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ประชาชนในตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์มีระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ 1)ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2)ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ 3)ด้าน
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4)การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมและในแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้าง ได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนในตาบลห้วยโป่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาอย่างไรบ้างและมีปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะใดเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา ของประชาชนใน
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
2.เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ระเบียบวิธวี ิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร
เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีอายุระหว่าง
15-35 ปี จานวน 7 หมู่บ้าน เพศชาย 3,051 เพศหญิง 3,171 รวมทั้งสิ้น 6,222 คน (ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
โป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 2 มกราคม 2559)
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้อาศัยการคานวณโดยการใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 376 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ผ่านการวิจัยจากเอกสาร โดยศึกษาจากหนังสือ บทความวิชาการ เอกสารรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
2.การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม คือด้านการวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและทาการเก็บข้อมูลจานวน 376 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เกณฑ์วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและให้ความหมายของค่าคะแนนดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด 2548 : 100)
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ระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด
5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ
1 คะแนน
เกณฑ์การแปลผลคะแนนของข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดการแปลผลความหมายของคะแนนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับตอนที่ 2 เป็น 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งออกตามค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ (บุญศรี พรหม
มาพันธุ์ และจินตนา ธวิบูลย์ชัย2544 : 64) ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00
หมายถึง ระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20
หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40
หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60
หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ดังนี้ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.6มีอ ายุตั้งแต่ 21-25 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 39.4ซึ่งมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 51.1 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ
35.4และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่10,001-15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 38.3
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.53) โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยในแต่ละด้านดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก( X =3.59) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X =3.57) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก( X =3.51) และด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ อยู่ในระดับมาก( X =
3.48) ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดทาแผนพัฒนาตาบลโดยรวม
(n=376)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2.การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
3.การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
4.การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
รวม
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X

3.59
3.48
3.57
3.51
3.53

S.D.
.759
.805
.845
.796
.801

ระดับการมีส่วนร่วม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน
องค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยในแต่ละด้านดังนี้ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยในแต่ละด้านดังนี้ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และด้านการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินการ ตามลาดับดังนี้
1.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากโดยมีส่วนร่วมมากที่สุดในประเด็น
องค์การบริหารส่วนตาบลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิดเพื่อกาหนดประเด็นหลั กการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
รองลงมาคือได้ร่วมประชุมเมื่อมีโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวมและสุดท้ายได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วน
ร่วมกับกาหนดนโยบายวางแผน กาหนดโครงการ หรือแผนงานซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของธนาวิทย์ กางการ(2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก
2. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ภาพรวม ประชาชนมีส่ว นร่วมอยู่ในระดับมากโดยมีส่วนร่วมมากที่สุดในประเด็น
ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิตดีขึ้นเมื่อแผนพัฒนาตาบลได้ดาเนินการแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของฐานิดา เฮียงกัน
(2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จัง หวัด
พิษณุโลก พบว่า คนในชุมชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานและมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์อยู่ในระดับมาก
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากโดยมีส่วนร่วมมากที่สุดใน
ประเด็นรับทราบการสรุปผลการดาเนินงาน การประเมินผลการพัฒนา กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับในสังคม มีส่วน
ผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนตาบล ยินยอม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสาคัญ แต่ตนก็ไม่มีโอกาสในการตรวจสอบ
การทางานของ องค์การบริหารส่วนตาบลในรูปแบบต่างๆนักซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของยุธณา แดงนุ้ย (2551 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการศึกษา
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากโดยมีส่วนร่วมมากที่สุดในประเด็น
ร่วมประชาคมในการจัดทาร่างแผนพัฒนาตาบล และมีตัวแทนชุมชน เข้าร่วมกาหนดแผนพัฒนา หรือเสนิรูปแบบโครงการ /
กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุ ดซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของกฤษฎากรณ์ ยูงทอง
(2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะคิดว่าจะทาให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
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6

จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ เพราะจะทาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นและส่งผลต่อประชาชนได้
เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการเทศบาลตาบลนางั่ว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนอยู่ในระดับ
มาก
เอกสารอ้างอิง
เกศิณี พรมตัน.(2550).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตาบลแม่โจ้ จั ง ห วั ด
เชี ย งใหม่ . การค้ น คว้ า แบบอิ ส ระรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต .(การเมื อ งและการปกครอง).บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ชูวงษ์ ฉายะบุตร.(2539).การปกครองท้องถิ่นไทย.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นกรมการปกครอง.
บุญชม ศรีสะอาด.(2548).การวิจัยเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Satisfaction in the performance of the Commissioner Nong Kwai Sub-district
Administration Organization, Lom sak, Phetchabun.
โชติมณี มีเต็ม และณัฐกร ดอนแก้วภู่
สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวนทั้งสิ้น 59 คน ใช้จานวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสาเร็จในการทางาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73) ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65) ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24) ด้านความพึงพอใจในตาแหน่งงาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26)
ด้านความรู้สึกในความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.47)
คาสาคัญ ความพึงพอใจ
Abstract
Research Satisfaction in the performance of the Commissioner Nong Kwai Sub-district Administration
Organization, Lom sak, Phetchabun. This research aims to 1 ) the level of satisfaction in the performance
of the Commissioner Nong Kwai Sub-district Administration Organization, Lom sak, Phetchabun. 2 ) The
data obtained from this study will be used to improve the Tambon Administrative next. The population
of this research is the Commissioner under Section Nong Kwai Sub-district Administration Organization,
Lom sak, Phetchabun. A total of 59 people for a total population sample , the statistics used in this
research is the percentage, average and standard deviation. The research found that The level of the
Commissioner Nong Kwai Sub-district Administration Organization, Lom sak, Phetchabun the high level
overall ( X = 3.47), Considering each aspect of success in the workplace. Satisfaction at the high level
( X = 3.73) and to get the respect. Satisfaction at the high level ( X = 3.65) in the progressive positions.
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Satisfaction The middle level ( X = 3.24) and job satisfaction. Satisfaction The middle level ( X = 3.26)
and a sense of responsibility. Satisfaction At a high level ( X = 3.47)
Keyword satisfaction
บทนา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรมีผลต่อความสาเร็จของงานและองค์กร
รวมทั้งความสุขของผู้ทางานด้วย องค์กรใดหากบุคคลในองค์กรไม่มีความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานก็เหตุที่ทาให้ผลงานและ
ผลการปฏิ บั ติ งานต่ าคุ ณ ภาพงานงานลดลง อั น เนื่ อ งมาจากการขาดงาน ลาอออกจากงาน หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
อาชญากรรมและปัญหาทางวินัยอีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรใดมีบุคคลที่มีความพึงพอใจในการทางานสูงก็จะมี
ผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรด้วย ดังนั้น ถ้าหากหน่วยงานใดได้เห็นความสาคัญของการสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับบุคคลในหน่วยงานของตนและมีความเข้าใจในปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน อีกทั้งตระหนักอยู่ เสมอว่าความรู้สึกพึงพอใจนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือ
ตามเวลา จะช่วยให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ (จารุวรรณ พุทฒิบัณฑิต.
2538:5)
ทรัพยากรบุคคล ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญองค์ประกอบหนึ่ง ที่มีส่วนทาให้การบริหารงานของหน่วยงานองค์กรและ
สถาบันต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน นอกเหนือจากเงิน วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามคนก็ยังเป็นปัจจัยระดับแนวหน้าที่นาความสาเร็จมาสู่องค์กรทุกองค์กร (พะยอม วงศ์สารศรี .
2541:2)
ความสาเร็จของงานขึ้นอยู่กับคน บรรดาสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์และการเงิน แม้จะมีมากสักเพียงใด จะ
ไม่มีความเลย ถ้าคนที่ใช้ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะใช้ ถ้าหน่วยงานใดมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ มี
ขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ก็จะทาให้การดาเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในทางตรงกันข้าม ถ้าหน่วยงานใดมีบุคลากรที่ขาดความรู้ความสามารถ ขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแล้ว หน่วยงานนั้นก็
จะไม่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานเท่าที่ควร บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของ
การบริหารงาน (ภิญโญ สาธร.2518:5)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรมีความสาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพราะเมื่อเราทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากรแล้ว ก็จะสามารถนาไป
ปรับปรุงใช้กับหน่วยงานในการสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากรดีขึ้น เมื่อบุคลากรได้ปฏิบัติ งานด้วยความพึงพอใจ ก็
ก่อให้เกิดความสุขในการทางานการให้บริการและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะตามมา ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพ
ของงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2.เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
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ระเบียบวิธวี ิจัย
ประชากร
ประชากรได้แก่ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน
ทั้งสิ้น 59 คน (ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559)
กลุ่มตัวอย่าง
ใช้จานวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 59 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ เพื่อทาการ
วิเคราะห์ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามในแต่ละฉบับ แล้วคัดเลือกเอาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
2.ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2.1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ได้คะแนนเป็น 5
2.2 ระดับความพึงพอใจมาก
ได้คะแนนเป็น 4
2.3 ระดับความพึงพอใจปานกลาง ได้คะแนนเป็น 3
2.4 ระดับความพึงพอใจน้อย
ได้คะแนนเป็น 2
2.5 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้คะแนนเป็น 1
3.ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูปทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแจกแจงหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.50 อายุอยู่ในระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.50 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.80 ส่วนใหญ่เป็นสานักงานปลัด คิดเป็นร้อยละ 49.15 ส่วนใหญ่
รายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.07
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดย ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสาเร็จในการทางาน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65) ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24) ด้านความพึงพอใจในตาแหน่งงาน มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26) ด้านความรู้สึกในความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.47)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ย งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ โดยภาพรวม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
ด้านความพึงพอใจในตาแหน่งงาน
ด้านความรู้สึกในความรับผิดชอบ
รวม

X
3.73
3.65
3.24
3.26
3.47
3.47

SD.

0.75
0.61
0.78
0.81
0.72
0.73

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โดยภาพรวม ระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดั บปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสาเร็จในการทางาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพึง
พอใจในตาแหน่งงาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้สึกในความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ความรู้สึกในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น
การรับผิดชอบงานนั้น ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และสามารถเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของงานตนเองอย่างชัดเจน เพราะงานที่ข้าราชการได้รับมอบหมายมีการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน
เป็นไปตามความรู้ความสามารถ จึงทาให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน เกิดความชัดเจน และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของงาน ส่งผล
ต่อความสาเร็จของงานปรากฏชัดให้บุคลากรทุกคนได้เห็น จึงเกิดการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คานึง นกแก้ว (2523 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทางานของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ทาให้ครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษารู้สึกมีความพึงพอใจ
ในการทางานได้แก่ การยอมรับนับถือ ความสาเร็จของงานความรับผิดชอบและลักษณะของงานอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาไพ อินทรประเสริฐ (2533 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรในสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจเป็นอันดับ 1, 2, และ 3 คือ ด้าน
ความสาเร็จในการทางาน สัมพันธภาพในหน่วยงานและชีวิตส่วนตัว
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การรับรูข้ ้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร
ในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Perception to Agricultural Data through Mass Media of Farmers
in Sansai District, Chiangmai Province
ธีรพงษ์ นันทะคา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
email address : Theeraphong97@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1) เพือ่ ศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 290 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
และทาการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 41 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาค
บังคับ มีสถานภาพสมรส สมาชิกภายในครัวเรือนเฉลี่ย 3.76 คน มีรายได้เฉลี่ย 7,787 บาทต่อเดือน มีที่ดินทากินเฉลี่ย 11.84
ไร่ ใช้เงินทุนส่วนตัวของตนเองในการลงทุนและกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเฉลี่ย 22.08 ปี มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆของชุมชน ภายในระยะเวลา 1 เดือน พบว่า
เกษตรกรมีการรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรเฉลี่ย 16.76 ครั้ง ส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ระหว่าง 1 – 2 ครั้งต่อปี มี
การติดกับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรเฉลี่ย 1.72 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่ไม่มีตาแหล่งทางสังคม มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรในช่วงหลัง 17.01 น. เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 55.5
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้าน
พฤติกรรมในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.08 ในส่วนของทัศนคติ
ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้ค่าเฉลี่ย 3.06 ทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อายุ จานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ จานวนที่ดินทากิน ประสบการณ์ในการทาการเกษตร
และการติดกับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (sig<0.05)
ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรต่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาค่อนข้างต่าจึงทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ข้อมูลข่าวสารไม่ตรงกับความต้องการ และไม่มีเวลาว่างในการรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ความรู้
วิชาการด้านการเกษตรผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ช่วยเหลือในด้านการประสานงานกับแหล่งเงินทุนเพื่อ

907

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

สนับสนุนด้านการพัฒนาการเกษตร การลงทุน การแปรรูปสินค้า การตลาด รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรให้แก่เกษตรกร
คาสาคัญ: การรับรู้, สื่อมวลชน, พฤติกรรม, ทัศนคติ, เกษตรกร
Abstract
The objective of this study were to investigate: 1) socio-economic attributes farmers in Sansai
district, Chiangmai province; 2) agricultural data perception through mass media of the farmers; 3)
relationships between socio-economic attributes of the farmers and their agricultural data perception; and
4) problems encountered and suggestion of the farmers. A set of questionnaires was used for data
collection administered with a sample group of 250 farmers in Sansai district, Chiangmai province.
Obtained data were analyzed by using the Statistical package.
Results of the study revealed that most of the respondents were male, 41 years old on average,
elementary school graduate, and married. The respondents had 3.76 family members on average and
their household income was 7,787 baht per month on average. They owned 11.84 rai of cultivated land
on average and they used their own capital/loans from the Bank of Agriculture and Agricultural
Cooperatives for investment. The respondents had 22.08 years of experience in agricultural occupations.
They were members of various groups in the community. Within one month, it was found that the
respondents perceived agricultural data for 16.76 times on average. Most of them attended an agricultural
training for once or twice per year and they contacted agriculture staff for 1.72 times per year on average.
Most of the respondents did not hold social position. More than one-half (55.5%) of the respondents had
exposure to agricultural data after 05.00 p.m.
Regarding agricultural data perception of the respondents, it was found that their behavior on
exposure to agricultural data at a moderate level (X = 3.01). Moreover, their attitude towards exposure to
agricultural data through mass media was found at a moderate level (x= 3.06). for the hypothesis testing,
it was found that the following variable had a statistically significant relationship with agricultural data
perception through mass media : age, a number of family numbers, sign of cultivated land, agricultural
experience, and agricultural staff contact.
Regarding problems encountered, it was found that most of the respondents had a low level of
educational attainment so they lacked of knowledge and understanding in data seeking through new
technology. Besides, the data were not meet needs of them and they had no available time for
perceiving agricultural data.
The following were suggestions of the respondents : 1) concerned public and private agencies
should promote and support agricultural data through various mass media more that even; 2) they
should assist on the coordination with capital sources to support on agricultural development,
investment, product processing, and marketing; 3) they should support on new production technology for
increased agricultural yields.
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Keywords: Exposure, Mass Media, Behavior, Attitude, Farmers.
บทนา
ในปัจจุบันสื่อทางการเกษตรได้เข้ามามีบทบาทในการดารงชีวิตของประชากรไทยอย่างมาก เนื่องจากประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศไทยนั้นประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง สื่อจึงเป็นแหล่งค้นคว้าหา
ความรู้และข้อมูลที่สาคัญของเกษตรกร ในประเทศไทยการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรได้มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวกับพืช สัตว์ และประมง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการ
ควบคุม ป้องกันโรคและแมลงที่จะทาลายผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อที่จะทาให้
เทคโนโลยีทางการเกษตรได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร (ศุภพร ไทยภักดี และพันธ์จิตต์พรประทานสมบัติ ,
2547)
ในยุคที่มีการสื่อสารแบบไร้พ รมแดนสื่อหลายประเภทที่ให้ข่าวสารข้อมูลได้มีการปรับปรุง พัฒนาเนื้อหาสาระ
รูปแบบการนาเสนอกระบวนการผลิตตลอดจนความรวดเร็วในการเผยแพร่สามารถนาเสนอข่าวสารไปยังผู้รับสารในเวลาที่
รวดเร็วและทันเหตุการณ์สื่อที่เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากผู้รับสารมากที่สุดสื่อหนึ่ งคือ สื่อมวลชน เช่น สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงสื่อออนไลน์ เนื่องจากสื่อเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้คนได้จานวนมาก ช่องทางและเครื่องมือที่ใช้
เผยแพร่ข่าวสารไปยังสถานที่ต่างๆนั้นมีความทันสมัยเกษตรกรจึงสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้สะดวกขึ้น จึง ทาให้เกษตรกรเกิด
การรับรู้ตื่นตัวและสนใจในนวัตกรรมต่างๆอันจะนาไปสู่การนาเทคโนโลยีเหล่านั้นไปศึกษาค้นคว้า ทดลอง พัฒนา และนาไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และนาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นต่อไป
ในการดาเนินการเกษตรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เราพบว่าสื่อมวลชน( Mass Media) มีบทบาทและเป็นองค์ประกอบ
ส าคั ญ ในการด าเนิ น งาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งช่ ว งเวลาที่ มี ก ารส่ งเสริ ม การเกษตรจะต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือถ่ายทอดความรู้ ต่างๆให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ และนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เพราะสื่อทาหน้าที่เป็นตัวนาข้อมูลข่าวสารการเกษตรถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและหากขาดสื่อหรือพาหะนา
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้แล้ว การติดต่อสื่อสารและการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ต่างๆก็ไม่สามารถไปสู่
ผู้รั บหรื อตั วเกษตรกรได้ ท าให้ ก ารดาเนิน งานดังกล่ า วไม่ บรรลุ เ ป้า หมายที่ ตั้งไว้แ ละสภาพการณ์ ปั จจุ บัน ที่ งานส่ งเสริ ม
การเกษตรได้เข้าสู่ยุคการทางานบนฐานความรู้ (knowledge Based) โดยมีการจัดการความรู้(knowledge Management :
KM)เป็นเครื่องมือสาคัญในการทางานให้บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งสื่อก็ได้เข้าไปมีบทบาทสาคัญในขั้นตอนคลังความรู้ (knowledge
Assets : KA) โดยทาหน้าที่เป็นตัวนาองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาไปใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ เว็บไซต์ ชุดนิทรรศการ และเวทีนาเสนอผลงาน เป็นต้น การจัดการความรู้
(knowledge Management)การใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (กิจกรรมองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร:
ระบบออนไลน์)
อาเภอสันทรายเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเจริญ โตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีปัจจัยในหลายๆด้านที่
สนับสนุนทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งอานวยความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เนื่องจากลักษณะพื้นที่ที่มีความอานวยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกษตรกรจึงมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลา ย
ช่องทาง สื่อมวลชนทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมไปถึงสื่อทางอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่ง
สาคัญที่เข้ามามีบทบาทต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรในอาเภอสันทราย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้
ข้อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการเกษตรจากสื่ อ มวลชนของเกษตรกรในอ าเภอสั น ทราย จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ส่ งผลต่ อ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของเกษตรกร พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติในการรับข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงผลกระทบของสื่อที่
ส่งผลต่อเกษตรกรอาเภอสันทราย อนึ่ง เพื่อสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ งผลดีและผลเสียของสื่อมวลชนประเภท
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ต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาหรับเกษตรกรอาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต
การศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้จะดาเนินการศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3. ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 290 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
4. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชน
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วีรวรรณ แซ่จ๋าว(2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจในการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยว
ประชาสิทธิ์ ใจกว้าง(2552) ได้ศึกษาอิทธิพลของการใช้สื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทาเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ชิดชนก ทองไทย(2556) ได้ศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ(2531) ได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพรายการความรู้ทางการ
เกษตร: กรณีศึกษาเฉพาะสถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน
นฤชิต แววศรีผ่อง(2531) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความต้องการสื่อของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาการเกษตร
และชนบทในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนาวัลย์ ตรีนุสนธ์( 2543) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัญหาและความต้องการทางด้านสื่อของเกษตรกรใน
จังหวัดกระบี่
ผ่องพรรณ ฟักทอง(2549) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
- รายได้
- จานวนพื้นที่ที่ทาการเกษตร
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเกษตร
- ประสบการณ์ในการทาการเกษตร
- การเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกในชุมชน
- การรับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร
- การได้รับการฝึกอบรม
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร
- ตาแหน่งทางสังคม
- ช่วงเวลาในการรับข้อมูลข่าวสาร

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตร
จากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่
- พฤติกรรมในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
- ทัศนคติในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางด้านการเกษตรของเกษตรกร

ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิ ดการวิจั ย ที่ไ ด้ส ามารถตั้งสมมุติ ฐ านการวิ จัย ได้ดั งนี้ ปั จ จัย ส่ว นบุ คคล เศรษฐกิจ และสั งคมมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะเศรษฐกิจ และลักษณะสังคมของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุ คคล ลักษณะเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง การรั บรู้ข้อมู ลข่ าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอ าเภอสั นทราย จังหวั ด
เชียงใหม่ มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล สถานที่ดาเนินการวิจัยครั้งนี้คือ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มเกษตรจานวน
เกษตรกรทั้งหมด 9,709 ครัวเรือน (สานักงานเกษตรอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่: 2557) โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วย
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วิธีการจับฉลากจากจานวนตาบลในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 12 ตาบล จากการสุ่มแบบจับฉลากได้ 6 ตาบล
ตาบลละ 2 หมู่บ้าน โดยการจับฉลากได้กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane อ้างใน พิชิต
ฤทธิ์จารูญ: 2544) ในการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
n

=

โดยที่

n
=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
=
ขนาดของครัวเรือนเกษตรกรที่ใช้ในการวิจัย
e
=
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
ในที่นี้ผู้วิจัยกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.05 เมื่อแทน
ค่าในสูตรได้ดังนี้
n

=

n

=

=
290 ครัวเรือน
เพราะฉะนั้นขนาดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 290 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน
จากทั้งหมด 1071 ครัวเรือน โดยแบ่งตามขนาดและความเหมาะสมของแต่ละตาบล
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ตารางที่ 1 จานวนของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 ตาบล ตาบลละ 2 หมู่บ้าน
ลาดับ
1
2

ชื่อตาบล
ป่าไผ่

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านโปง

สันทรายหลวง

บ้านศรีวังซ้าย
บ้านทุ่งยาว

3

สันนาเม็ง

4

สันพระเนตร

5

หนองหาร

6

หนองแหย่ง
รวม

บ้านป่าลาน
บ้านสันนาเม็ง
บ้านสันหลวง
บ้านสันศรี
บ้านแม่ดาว
บ้านห้วยเกี๋ยง
บ้านทุ่งหมื่นน้อย
บ้านบอกเปา
บ้านทุ่งข้าวตอก

จานวนครัวเรือนเกษตรกร
153

จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทา
การคานวณ
41

110
80

30
22

192
90
51
35
15
129
54
93
69
1,071

52
24
14
9
4
35
16
25
18
290

ตาราง จานวนของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 ตาบล ตาบลละ 2 หมู่บ้าน ทั้งสิ้น 290 ครัวเรือน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) มี 2 ลักษณะ คือ รูปแบบคาถามปลายปิด
(close-ended form) และรูปแบบคาถามปลายเปิด (open-ended form) โดยขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
และเพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะศึกษาได้อย่างครอบคลุมและแม่นยา ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบ
เครื่องมือโดย การทดสอบความเที่ยงตรง(validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น(reliability) การรวบรวมข้อมูลของการศึกษา
ครั้งนี้ ได้ดาเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data)
โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานเอกสารวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เ กี่ยวข้องกับงานวิจัยจากห้องสมุดรวมไปถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เช่น ค่าความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่าสุด (Minimum)
เพื่อใช้ในการแจกแจงความถี่และจัดลาดับข้อมูล
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่า วสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรใน
อาเภอสันทราย เชียงใหม่ ใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Dtatistics) เพื่ออธิบายข้อมูลโดยใช้คะแนนเฉลี่ย(Mean) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ และคานวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weight Mean Score : WMS) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ
การผลิตและการจาหน่ายดังนี้ คือ
ระดับ
ความหมาย
5
=
มากที่สุด
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4
=
มาก
3
=
ปานกลาง
2
=
น้อย
1
=
น้อยที่สุด
จากนั้นคะแนนที่ผู้ให้ข้อมูลระบุมาคานวณหาน้าหนักเฉลี่ย (Weight Mean Score : WMS) โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนน
เฉลี่ยดังนี้
ระดับการรับรู้มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00
ระดับการรับรู้มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20
ระดับการรับรู้ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40
ระดับการรับรู้น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60
ระดับการรับรู้น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80
ตอนที่ 3 วิเคราะห์การถดถอยพหุ(Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน
ของเกษตรกรอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ และนาเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics)
ผลการวิจัย
จากกการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่(ร้อยละ 75.2) เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 41 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาภาคบังคับ(ร้อยละ 51.0) มีสถานภาพสมรส(ร้อยละ 78.6) สมาชิกภายในครัวเรือนเฉลี่ย 3.76 คน มีรายได้เฉลี่ย
7,787 บาทต่อเดือน มีที่ดินทากินเฉลี่ย 11.84 ไร่ ใช้เงินทุนส่วนตัวของตนเองในการลงทุน และกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเฉลี่ย 22.08 ปี มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม
ต่างๆของชุมชน(ร้อยละ 76.2) ภายในระยะเวลา 1 เดือน พบว่า เกษตรกรมีการรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรเฉลี่ย 16.76
ครั้ง ส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ระหว่าง 1 – 2 ครั้งต่อปี(ร้อยละ 65.9) มีการติดกับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร(ร้อยละ
84.2)เฉลี่ย 1.72 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่ไม่มีตาแหล่งทางสังคม(ร้อยละ 92.1) มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรในช่วง
หลัง 17.01 น. เป็นต้นไป (ร้อยละ 55.5)
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวั ดเชียงใหม่ พบว่ า
พฤติกรรมในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.08
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ร ะดั บ พ ติ ก ร ร ม ใ นกา ร เ ป ด รั บข้ อ มู ล ข่ า ว ส าร ด้ า นกา ร เ กษต ร จากสื่ อม ว ล ช น

[2.24]

[4.08]

[3.99]

[2.03]

 

ความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล เศรษฐกิ จ และสังคมกั บ การรับ รู้ ข้อ มู ลข่ าวสารด้ านการเกษตรจาก
สื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อายุ จานวนที่ดินทากิน ประสบการณ์ในการทาการเกษตร
และการติดต่อกับเจ้าหน้าทีม่ ีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และทางสังคมกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. จานวนสมาชิกในครัวเรือน
6. รายได้
7. ที่ดินทากิน
8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเกษตร
9. ประสบการณ์ในการทาการเกษตร
10. การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชน
11. การรับข้อมูลข่าวสารในรอบ 1 เดือน
12. การเข้าร่วมการฝึกอบรม

ตัวแปรตาม
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร
b
t
Sig
-.008
-.156
.867
.008
2.085
.038*
-.030
-.633
.528
.022
.409
.683
.028
1.561
.120
-1.277E-005
-1.237
.217
-.031
-2.025
.044*
-.027
-.510
.611
-.008
-2.289
.023*
-.055
-.979
.328
-.005
-1.810
.071
-.023
-1.232
.219
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13. การติดต่อกับเจ้าหน้าที่
.063
14.ตาแหน่งทางสังคม
-.031
15.ช่วงเวลาในการรับสื่อ
.080
2
R
F
Sig. F
หมายเหตุ * มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

3.018
-.349
1.454
.121
2.593
.001

.003*
.727
.147
12.1%

ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้แก่ อายุ
จานวนที่ดินทากิน ประสบการณ์ในการทาการเกษตร และการติดกับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร มีความสัมพันธ์ โดยมีระดับ
นัยสาคัญที่.038 ,.044 ,.023 , .003 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอตามประเด็นสาคัญคือ 1) ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจาก
สื่อมวลชนของเกษตรกร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเกษตร
จากสื่อมวลชนของเกษตรกร 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1. ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร ในด้านของพฤติกรรมในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางได้ค่าเฉลี่ย 3.08 ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรในอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ มีพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์และวิทยุ ในระดับที่มาก เนื่องจากเป็นสื่อที่เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพงษ์ คุณยศยิ่ง (2558) ได้ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตกระเทียมของเกษตรกร ตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่าเกษตรในตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รับรู้ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาเป็นสื่อวิทยุ
ส่วนในด้านทัศนคติในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร พบว่า ระดับทัศนคติในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
จากสื่อมวลชนของเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางได้ค่าเฉลี่ย 3.06 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชนก ทองไทย (2556) ได้
ทาการศึกษา การรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลสื่อมวลชนในระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม มีความสัมพันธ์กับกับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า อายุ จานวนที่ดินทา
กิน ประสบการณ์ในการทาการเกษตร และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัยทางานและต้องการความรู้เพื่อหา
เลี้ยงครอบครัว เกษตรกรจึงเริ่มให้ ความสนใจสื่อสารมวลชนมากเพราะสื่อสารมวลชนเป็นสื่อที่มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็วทาให้เกษตรหันมาให้ความสาคัญกับสื่อมวลชนมากขึ้น จานวนที่ดินทากินมีความสัมพันธ์กับ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเกษตร เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเกษตรกรมีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเฉลี่ย 11.84 ไร่ ซึ่งเป็น
จานวนที่มากพอในการทาการเกษตรแบบผสมผสาน จึงทาให้เกษตรกรมีความต้องการความรู้ วิชาการข้อมูลข่าวสารจานวน
มากเพื่อไปพัฒนาที่ดินของทากินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยะ พิชวงค์ (2558)
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ผลการวิจัยพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะถือครองที่ดินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้นของเกษตรในอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ในด้านประสบการณ์ในการทาการเกษตรนั้นเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่าเกษตรกรที่มีประการณ์ในการทาการเกษตร
มายาวนานจะให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรมากเกษตรกรที่พึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม การติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรเนื่องจากในยุคปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารที่
สะดวกสบายทาการรับข่าวสารจากสื่อต่างๆเป็นได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ทาให้เกษตรกรสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้ด้วย
ตนเองโดยมีมีการพึ่งพาเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรลดลง เกษตรกรเริ่มหันมาพึ่งพาตนเองซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่าสื่อมวลชน
เป็นแหล่งข้อมูลสาคัญในศึกษาหาความรู้ มี ความน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจาวันได้ในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริรัตน์ พิชิตพร (2546) ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การฝึกอบรมและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับความรู้และการปฏิบัติ เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร
จังหวัดลาพูน
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างต่าทาให้เกษตรบางคนอ่าน
หนังสือไม่ออก ไม่รู้จักวิธีเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่รู้ช่วงเวลาในการนาเสนอรายการด้านการเกษตร รวมไปถึ ง
พื้นที่ที่เกษตรกรอาศัยอยู่มีจุดให้บริการมูลข่าวสารด้านการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นภาครัฐและเอกชนควรเข้า
มาสนับสนุนให้ความรู้ วิชาการด้านการเกษตรผ่านสื่อมวลชนอย่างจริงจัง จัดให้มีการฝึกอบรมการค้นหาข้อมูลวิชาการ และ
เพิ่มจุดบริการข่าวสารให้กับชุมชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ช่วยเหลือในด้านการ
ประสานงานกับแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาการเกษตร การลงทุน การแปรรูปสินค้า การตลาด รวมไปถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นาชุมชน ในเขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างได้เหมาะสม
2. เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่ วไปสามารถใช้ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของสื่อสารมวลชนที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการและปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในภาพรวม
2. ควรมีการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมวลชนของเกษตรกรในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นในมุมมองของนิสติ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Corruption in the Local Administration as Perceived by Students of the
Faculty of Economics and Business Administration
วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์, โชติญาณ์ หิตะพงศ์, ศรัณยา อิสรรักษ์ และศิริพร เพ็ชรมณี
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ ศึกษาภาพลักษณ์ และเปรียบเทียบระดับของภาพลักษณ์การทุจริต
คอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนิสิตที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จานวน
400 คนและนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Independent
t-test และ F-test (One-Way Analysis of Variance)
ผลการศึ กษาภาพลั กษณ์ การทุ จริ ต คอรั ป ชั่ นเมื่ อพิ จารณาทั้ ง ในภาพรวมและในแต่ ล ะด้ าน พบว่ า มี ร ะดั บ ของ
ภาพลั กษณ์ การทุ จริต คอรัป ชั่นอยู่ในระดับ ปานกลางทั้งนี้ ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย มากที่สุดคื อ ด้ านการบริ การสาธารณะ เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับของภาพลักษณ์การทุ จริตคอรั ปชั่นในระดับ มาก ได้แก่ การซื้อสิทธิขายเสียงในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรีมีฐานะความเป็นอยู่ในปัจจุบันดีกว่าตอนก่อนเข้ารับตาแหน่ง
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลไม่โปร่งใส และโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ อบต. สาหรับผล
การศึ กษาการเปรี ย บเที ยบลั กษณะส่ วนบุ ค คลและการรั บ รู้ ข้ อมู ล ข่าวสารขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นกั บ ระดั บ ของ
ภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่น พบว่า นิสิตที่มีอายุ ชั้นปีที่กาลังศึกษาและภูมิลาเนาที่แตกต่างกันมีระดับของภาพลักษณ์การ
ทุจริ ตคอรัป ชั่นแตกต่างกัน และผู้ ที่รั บรู้ข้ อมู ลข่าวสารจากหนัง สือพิมพ์ ท้องถิ่นมีร ะดับ ของภาพลั กษณ์ การทุจริต คอรั ปชั่ น
แตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: นิสิต, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ทุจริตคอรัปชั่น

919

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

Abstract
This research aims to study the image of local administration on corruption from the Economics
and Business Administration (ECBA), Thaksin University students’ perspective and compare the level of
the level of corruption of local administration from their viewpoints. The data were gathered from 400
undergraduate students of ECBA, Thaksin University and analysed using descriptive statistics including
percentage, means, standard deviation, Independent samples t-test, and F-test (One-way Analysis of
Variance).
Considering all dimensions and each indicator, it was found that the corruption image of local
administration was mediocre. The subject which was rated as the highest level of corruption was vote
buying during the local administration election. The financial status of chief executives of the sub-district
administrative organization (SAO) or the mayors tended to be improved after presiding their positions.
Budgeting and many construction projects of the SAO was not transparent. Comparing the corruption
image of the local administrative organization between different groups of students and different level of
the SAO’s information recognition, it was found that students with different age groups, year of study, and
hometown had different perceptions on corruption image of the SAO. Students who got information of
SAO from local newspaper had different perceptions on corruption image to those who had never read
local newspaper with statistically significance at the level of 0.05.
Keyword: undergraduate students, local administrative organization, corruption
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บทนา
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า เกือบร้อยละ 90 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นฐานรากสาคัญของประเทศไทยและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มี
การบริหารงานที่บกพร่องไม่โปร่งใส เพราะการควบคุมภายในบกพร่อง อันอาจก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
(สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2550) ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดี แม้ว่าประเทศไทยจะมีกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายและ
มีองค์กรที่คอยกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนหลายองค์กรก็ตาม เพื่อสร้าง
ความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ฉะนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมองของนิสิต
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมองของนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสื่อต่าง ๆ ของนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 แนวคิดทางด้านภาพลักษณ์
จินตวีร์ เกษมศุข (2544) ได้กล่าวไว้ว่า คาว่า “ภาพลักษณ์” (Image) หมายถึง ภาพของสถาบัน องค์การ หรือหน่วยงาน
ในความรู้สึกของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยการเกิดภาพลักษณ์ต้องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนาน
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น
วิทยากร เชียงกูล (2549) ได้ให้ค วามหมายของ “คอรัปชั่น” หมายถึง การฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อานาจ
เพื่อให้ได้มาซึ่ง ตาแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ การให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ กับนักการเมืองเอง หรือผลประโยชน์เฉพาะ
กลุ่ม โดยวิธีทางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมาตรฐานทางศีลธรรม และการใช้อานาจหน้าที่ของรัฐ ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งนับว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
คาที่นิยมใช้กันอีกคาหนึ่งในประเทศไทยยุค นี้คือ คอรัปชั่ นเชิงนโยบาย ซึ่งหมายถึงการที่รัฐบาลเอื้ อผลประโยชน์
ทางอ้อมให้บ ริษัทธุ รกิจเอกชนของตนเองและพรรคพวกผ่านโครงการ การลงทุนต่า ง ๆ หรื อการออกกฎหมายการเปลี่ย น
หลักเกณฑ์การให้สัมปทาน เป็นการคอรัปชั่นทางอ้อมที่บางครั้งอาจจะไม่ใช่การยักยอกงบประมาณโดยตรง นี่คือวิธีการหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวจากอานาจหน้าที่บางอย่างที่กฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมไปไม่ถึง ซึ่งต่างไปจากคอรัปชั่น
รูปแบบเก่า ๆ เช่น การให้และรับสินบน คาว่าคอรัปชั่นเชิงนโยบายจึงคล้ายผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการวิจัยโดยใช้ความหมายของภาพลักษณ์และการทุจริตคอรัปชั่นเป็นขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้วิจัยได้นาเสนอวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใ ช้ในการศึกษาคือ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจมหาวิท ยาลัยทั กษิณ ประจาปีการศึกษา
2556 จานวน 2,639 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ คือ ตัวแทนของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
จากประชากรทั้งหมดประจาปีการศึกษา 2556 ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้เ ป็นการวิจัยเชิง ปริ มาณ(Quantitative Research)เครื่องมื อที่ ใช้ใ นการรวบรวมข้ อมู ลครั้ง นี้ เป็ น
แบบสอบถาม ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความครอบคลุม ความสอดคล้องกับเนื้อหา ความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบ ความยากง่าย ความเหมาะสมของคาถามและตัวเลือก หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เป็นรายข้อ พบว่าข้ อ
คาถามทุ กข้ อ มี ค่ า IOC อยู่ ร ะหว่ าง 0.67-1.00 ซึ่ ง มากกว่ า 0.5 จึ ง สามารถนาไปใช้ ไ ด้ ร วมทั้ งการทดสอบความเชื่ อมั่ น
(Reliability) โดยใช้วิธีของ Cronbach’s Alpha จากการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นมีผลค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.972 จัด
ได้ว่าแบบสอบถามดังกล่าวน่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การแจกแจงความถี่ การหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การทดสอบว่า ระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมองของนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่นิสิตมีภูมิลาเนาอยู่นั้น จะใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยที่ ได้
จากการวิ เคราะห์ โดยวิ ธีการวั ดตั วแปรในประเด็ นการประเมิ นทั้ง 5 ด้ าน โดยใช้วิธีการประเมินมาตรส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
หมายถึง ระดับค่อนข้างมากคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
หมายถึง ระดับน้อยคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
3. การเปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสื่อต่าง ๆ ของ
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่แตกต่างกันจะมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแตกต่างกันโดยใช้ค่าสถิติ Independent t-test และ F-test (One-Way Analysis of Variance)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมุมมอง
ของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณในภาพรวม
ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมุมมองของ
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลือกตั้ง ด้านคุณลักษณะ
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และบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรี ด้านการบริหารงานขององค์กร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้าน
การบริการสาธารณะ
ตารางที่ 1 ระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็น

X

S.D.

ระดับการทุจริต

ด้านการเลือกตั้ง
-การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น
-การซื้ อบั ต รประจ าตั วประชาชนที่ ใ ช้ เ ป็ นหลั ก ฐานในการเลื อ กตั้ ง ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนตาบล (อบต.)/เทศบาล
-การถอนทุนคืนหลังจากได้รับการเลือกตั้งของนักการเมืองท้องถิ่น
-กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง มีการชี้นาผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่ตนเองสนับสนุน
-การย้ายคนเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านก่อนมีการเลือกตั้ง
-การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วยเลือกตั้งหรือชี้นาเพื่อให้
เลือกตั้งผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง
-การหาเสี ย งของผู้ ส มั ค รองค์ กรบริ ห ารส่ ว นต าบล (อบต.)/เทศบาลมี ลั ก ษณะ
หลอกลวงหรือโฆษณาชวนเชื่อ
-การทาลายหรือเก็บป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งของคู่แข่ง
-มีผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง
-มีการใช้หลักฐานปลอมหรือบัตรเลือกตั้งปลอมในการเลือกตั้งของอบต./เทศบาล
ด้ า น คุ ณ ลั ก ษณะ แ ละบ ทบ าทข องนายก องค์ การบ ริ ห ารส่ ว น ต าบล/
นายกเทศมนตรี
-นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรี มีฐานะความเป็นอยู่ในปัจจุบั น
ดีกว่าตอนก่อนเข้ารับตาแหน่ง
-นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล/นายกเทศมนตรี มี ธุร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานของอบต./เทศบาล
-นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรี มีญาติที่รับโครงการประมูลหรือ
ทาธุรกิจกับองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล
-การนาวัสดุ/ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลไปใช้ส่วนตัว
ด้านการบริหารงานขององค์กร
-การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลไม่โปร่งใส
-การประเมินภาษีของ อบต. /เทศบาลไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
-การจัดประชุมสัมมนามีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
-นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรีมีการใช้ตาแหน่งหรืออิทธิพลทาง
การเมืองครอบงาฝ่ายสภา
-นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรีไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน
-นายกองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบล/นายกเทศมนตรี ไ ม่ บ ริ ห ารงานให้ เ ป็ นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
-การเบิกจ่ายเงินให้แก่กลุ่มอาชีพที่ไม่มีผลงานหรือไม่มี การดาเนินการอยู่จริง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

3.09
3.97
2.95

0.79
0.96
1.17

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.41
3.06

1.07
1.14

ปานกลาง
ปานกลาง

2.93
2.98

1.15
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง

3.39

1.11

ปานกลาง

2.82
2.69
2.63
3.46

1.11
1.23
1.19
0.84

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.59

1.02

มาก

3.39

0.97

ปานกลาง

3.43

0.97

ปานกลาง

3.42
3.40
3.58
3.38
3.43
3.43

1.10
0.86
1.08
1.07
1.02
1.05

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.38

1.10

ปานกลาง

3.30

1.03

ปานกลาง

3.34
3.42

1.06
0.85

ปานกลาง
ปานกลาง

923

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
ประเด็น

X

S.D.

ระดับการทุจริต

-การเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากผู้ประกอบการก่อนหรือหลังดาเนิน
โครงการ
-การแต่งตั้งกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กาหนด
-การสมยอมราคา(ฮั้ว)ในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต./เทศบาล
-การจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใกล้ชิดกับผู้บริหาร อบต./เทศบาล
-การประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของอบต./เทศบาลไม่ทั่วถึง
-การจัดซื้อจัดจ้างของอบต./เทศบาล มีความไม่โปร่งใส
ด้านการบริการสาธารณะ
-โครงการก่ อ สร้ างต่ างๆ ของอบต. เช่ น ถนนคอนกรี ต อาคารส านั กงาน ไม่ มี
คุณภาพคงทนถาวรหรือไม่มีมาตรฐาน
-การพิจารณาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ จะให้กับบุคคล
ใกล้ชิดกับผู้บริหารของอบต.
-ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทางานของ อบต./เทศบาล
-ประชาชนขาดการมีส่ วนร่วมในการจัด ทาโครงการพั ฒนาด้ านต่างๆของ อบต./
เทศบาล
รวม

3.40

1.00

ปานกลาง

3.37
3.42
3.47
3.39
3.47
3.49
3.64

1.03
1.03
1.01
1.06
1.03
0.89
1.07

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.47

1.04

ปานกลาง

3.41
3.44

1.04
1.06

ปานกลาง
ปานกลาง

3.37

0.74

ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมองของนิสิต
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับปานกลาง ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านการบริ การสาธารณะ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะ พบว่า ข้ อที่มีระดับของภาพลั กษณ์การทุจริ ตคอรัป ชั่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณในระดับมาก ได้แก่
การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรีมีฐานะความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ดีกว่าตอนก่อนเข้ารับตาแหน่ง การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลไม่โปร่งใส และโครงการก่อสร้าง
ต่างๆ ของ อบต. เช่น ถนนคอนกรีต อาคารสานักงานไม่มีคุณภาพคงทนถาวรหรือไม่มีมาตรฐาน
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ลักษณะส่วนบุคคล
ค่าเฉลี่ย
1)จาแนกตามเพศ
ชาย
3.36
หญิง
3.38
2)จาแนกตามอายุ
18-20 ปี
3.24
21 ปีขึ้นไป
3.44
3)จาแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
ชั้นปี 1-3
3.33
ชั้นปีที่4-5
3.45
4)จาแนกตามศาสนา
พุทธ
3.38
อิสลาม
3.36
5)จาแนกตามภูมิลาเนา
ภาคใต้ตอนบน
3.18
ภาคใต้ตอนล่าง
3.44
สามจังหวัดชายแดนใต้
3.39
หมายเหตุ : * แทนมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05

S.D.

t

p-value

0.83
0.73

-0.217

0.828

0.79
0.71

-2.551

0.011*

0.74
0.75

-1.543

0.124

0.75
0.73

0.130

0.897

0.72
0.74
0.67

3.120

0.045*

จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีอายุ ชั้นปีที่กาลังศึกษา และ
ภูมิลาเนาที่แตกต่างกันจะมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน ณ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณจาแนกตามการรับรู้ข่าวสารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ลักษณะส่วนบุคคล
จานวนผู้รับรู้ข้อมูล
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
83
เพื่อนบ้าน
89
เครือญาติ
84
การพบเห็น
58
เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
74
เวปไซต์/เคเบิ้ลทีวี
146
เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ
90
หมายเหตุ : * แทนมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05

ค่าเฉลี่ย
3.56
3.28
3.31
3.38
3.27
3.36
3.31

S.D.
0.73
0.83
0.79
0.76
0.94
0.73
0.65

T
-2.525
1.362
0.869
-0.105
1.102
0.276
0.931

p-value
0.012*
0.174
0.385
0.916
0.274
0.783
0.352

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ที่รับ รู้ข้อมูลข่ าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหนั งสือพิมพ์ ท้องถิ่นมี ระดับของ
ภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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อภิปรายผล
จากผลการวิเ คราะห์เ รื่องภาพลักษณ์การทุจริตคอรัป ชั่นในมุมมองของนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
ระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ อยู่ในระดับปานกลาง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมุมมอง
ของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่ อพิจารณาเป็นราย
ด้าน จะเห็นว่า ทุกด้านมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับปานกลาง ด้านที่
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการบริการสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธชาด สุธีวสินนนท์ (2551) เรื่อง
ช่องทางและโอกาสในการทุ จริ ตคอรัปชั่ นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง ได้ ศึกษาในพื้นที่ อาเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหม่
พบว่า ช่องทาง โอกาสและพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในระดับปานกลาง และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอรั ปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าทาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน ทาให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มี
คุณภาพ และทาให้โครงการพัฒนาท้องถิ่นไม่เหมาะสมและคุ้มค่า
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมุมมอง
ของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุร กิจ มหาวิทยาลัยทักษิณในระดับมาก ได้ แก่ การซื้อสิท ธิขายเสียงในการเลือกตั้ ง
ท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรีมีฐานะความเป็นอยู่ในปัจจุบันดีกว่าตอนก่อนเข้ารับตาแหน่ง การใช้
จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลไม่โปร่งใส และโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ อบต. เช่น ถนนคอนกรีต
อาคารสานักงานไม่มีคุณภาพคงทนถาวรหรือไม่มีมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรวรรณ วัฒนสมบูรณ์ชัย (2552)
เรื่อง ภาพลักษณ์การคอรัปชั่นจากมุมมองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังทอง ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเทศบาลตาบลวัง
ทองมี ภาพลั กษณ์ที่ ไม่ สู้ดี นักจากมุมมองของประชาชนเนื่องจากประชาชนส่วนหนึ่ง มองว่ ายั ง มีการซื้อสิท ธิข ายเสี ยงอยู่ ใ น
ระดับสูง มีการใช้ตาแหน่งหรืออิทธิพลทางการเมืองครอบงาฝ่ายค้าน มองว่ านายกเทศมนตรีตาบลวังทองมีญาติรับโครงการ
ประมูลและมีพฤติกรรมทางการบริหารที่ไม่โปร่งใส มีการหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบรรจุบุคลากรในระบบ
อุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แ ตกต่างกัน จะมีร ะดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัป ชั่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีอายุและชั้นปีที่
กาลังศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน ณ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา อุชุวัฒน์ (2552) เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อปัญหา
การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในจั งหวัดชลบุรี โดยมีผลการเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของเจ้าของกิจการที่มีอายุ ระดับการศึกษา ขนาดของธุรกิจ และประสบการณ์ในการร่วมจัดซื้อจัดจ้าง ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีภู มิลาเนาที่แตกต่างกัน จะมีระดับของภาพลักษณ์
การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รุจิเรข รักวงษ์ (2540) เรื่อง บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการเรียนรู้ทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีปร ะชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ ทาการศึกษาพบว่า แต่ละท้ องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกั นในเรื่องของคุณภาพของบุ คคล สภาวะ
แวดล้อม และความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆ ทาให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลต่างกันส่งผลให้ทัศนคติแตกต่างกัน
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การรับรู้ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสื่อต่าง ๆ แตกต่างกัน จะมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริต
คอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน
จากการเปรียบเทียบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสื่อต่างๆ กับระดับของภาพลักษณ์
การทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พบว่าผู้ที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริต
คอรั ป ชั่ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น แตกต่ า งจากผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ าวสารขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จาก
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิเรข รักวงษ์ (2540) เรื่อง บทบาทของ
หนั ง สื อพิ ม พ์ ที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ ท างการเมื อ ง : ศึ กษาเฉพาะกรณี ป ระชาชนในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม่ กล่ าวไว้ ว่ า
หนังสือพิมพ์นับได้ว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองตลอดมา จะทาหน้าที่ถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองได้
เด่นชัดกว่าสื่ออื่นๆ ในด้านผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยจากสื่อหนังสือพิมพ์
มากกว่าสื่ออื่นๆ ทั้ งนี้เพราะว่าหนัง สือพิมพ์มีโอกาสที่ จะรายงานข่าวสารการเมืองไทยที่แผงอยู่ในข้อเขี ยนในคอลัมน์ซุบซิ บ
นินทาอันมากมายเหล่านั้น จะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของสื่อมวลชนและประชาชน ที่พยายามแสดงความคิดเห็นอันเป็นส่วน
หนึ่ ง ของการมี ส่ วนร่ ว มในกระบวนการเมื อ ง โดยหวั ง ว่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อพฤติ กรรมด้ านตั วบุ ค คลของผู้ ป กครองและ
นักการเมืองอื่นๆ ข้าราชการและแนวทางนโยบายสาธารณะ
สรุปผลการวิจัย
จากการเปรี ยบเทีย บปั จจั ยส่วนบุ คคล การรับ รู้ข้ อมู ลข่ าวสารจากสื่ อต่าง ๆ กับ ระดั บของภาพลักษณ์ การทุ จริ ต
คอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า
นิสิตที่มีอายุ ชั้นปีการศึกษา และภูมิลาเนาที่แตกต่างกันจะมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นแตกต่างกัน รวมทั้งผู้ที่
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีระดับของภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน สถานศึกษาควรเน้ นย้าให้อาจารย์ปลูกฝังค่านิยมในด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบอันเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสานึก
ที่ดีต่อตนเองและสังคม
ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนานิสิต สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ส่ งเสริมให้นิสิตเกิดความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งดาเนินการรณรงค์อย่างจริงจังและปลูกฝัง จิตสานึก
และค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ความร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบทั้ งในภาคราชการและภาคเอกชน รวมทั้ง ส่ง เสริ มขวัญ และ
กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องตานานนิทานอีสป
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of Interactive Multimedia on The Legend of Aesop’s
Fables for Grade 3 Students
ชคริส นารถสีทา, เฟาซี การพงศรี และ สิริณา ช่วยเต็ม1
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัยบุรี
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1
email: sirinapiew@gmail.com เบอร์โทรศัพท์02-549-4161, โทรสาร 02-549-4119

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ การพัฒนาสื่อมัลติมีเ ดียแบบมีปฏิสั มพันธ์เรื่องตานานนิทานอีสปและเสริมพัฒนาการ
ทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3/1 โรงเรีย นพระอิ นทร์ ศึ กษา จานวน 34 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ 1) สื่อสร้ างสรรค์ ต านานนิ ท านอี ส ป 2)
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการใช้การทดสอบค่า
ที (t-Test) 3) แบบประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานทั่วไป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า (1) การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสป ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
สื่อเทคโนโลยี และด้านการออกแบบ โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ทั่วไปมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.49 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.56 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับดีมาก และ (2) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ค่าที (t-Test)
มีค่าเท่ากับ 1.00 น้ อยกว่าค่ าทีวิกฤตที่มีค่าเท่ากับ 2.0345 ดังนั้น จึงสรุป ได้ว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ สื่อสร้างสรรค์ตานาน
นิทานอีสปส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น
คาสาคัญ: สื่อมัลติมีเดีย, สื่อการเรียนรู้, นิทานอีสป

Abstract
The purposes of this research were to designof Interactive Multimedia on The Legend of Aesop’s
Fables for Enhance development and learning in Grade 3. The sample of this research consisted of 34
children grade 3/1 in Prainsuksa School. The experimental tools are: 1)The legend of aesop’s fables
multimedia 2) Pretest – Posttest for performance measures and hypothesis3)A satisfaction questionnaire
of users and experts. The research statistics were used mean standard deviation and t-test.
Results of the research were as (1) A satisfaction questionnaire this research of content multimedia
technology and design. The evaluatation results fromusers for mean score 4.71 and the standard
deviation have a very good level of score 0.4. The evaluatation results fromexpertss for mean score 4.56
and the standard deviation have a very good level of score 0.55. and The hypothesis of the research
have t-Test score of 1.00 Which is less than the critical value that is equal to 2.03,The results of the
research support the hypothesis that. Creative Media : The Legend of Aesop’s Fables allows users to
learn English better
Keywords: Multimedia, Learning, Aesop
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บทนา
สื่อ คือ ตัวกลางสาคัญที่ช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ในอดีตเทคโนโลยีด้านสื่อยังไม่ค่อยมี
บทบาทสาคั ญมากนักในด้านการเรียนการสอน ผู้เรี ยนจะเรีย นรู้ผ่านสื่อที่ เป็นหนังสื อ ตารา การเขียนสลักลงบนไม้ การใช้
ชอล์ก (Chalk) เขียนลงบนกระดาน เป็นต้น ส่งผลให้ ขาดความน่าสนใจและความดึงดูดใจในเนื้อหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้น มีการนาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้
ประกอบการสอน การใช้สื่อดิจิตอล (Digital) ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้กับคนทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย ช่วยดึงดูดความสนใจ
ของคนดู เทคโนโลยีด้านสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ สื่อแอนนิเมชั่น (Animation) โดยการวาดภาพลักษณะสองมิติ (2D)
(สุภาภรณ์ สุถาลา, นุชจิรา ขุนปราบ และมลฤดี ไข่แก้ว, 2551: 1)
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) โดยจะมีผลเป็นรูปธรรมใน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วยจานวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอานาจการต่อรองกับประเทศคู่ค้า และเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสาคัญมาก เนื่องจากผู้คนจากประเทศอาเซียนต่าง ๆ
จะเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น ประเทศเหล่านี้จะใช้ภาษาอัง กฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่ มประเทศอาเซีย น
ด้วยกัน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 2556 : ออนไลน์)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อแอนนิเมชันขึ้น โดยมีการ
รวบรวมเนื้ อหาการเรียนการสอนสาหรับ เด็กวั ยประถมศึ กษา ผู้วิจัยได้ใ ช้นิท านอีส ปเป็ นเนื้อหาที่ใ ช้ในการด าเนิ นเรื่องราว
เนื่องจากนิทานอีสปเป็นนิทานที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาที่สอด แทรกปรัชญา คุณธรรม
และคติสอนใจด้วยคาว่า “นิทานเรื่ องนี้สอนให้รู้ว่า ” นอกจากนี้ยังมีการเสริมทั กษะทางด้ านภาษาอั งกฤษ และภาษาของ
ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ มอาเซี ย นที่ แ ทรกอยู่ ใ นนิท าน มี เกมให้ ผู้ เ รีย นได้ ฝึ กฝนค าศั พ ท์ต่ าง ๆ ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความ
สนุกสนาน และง่ายต่อการเรียนรู้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องตานานนิทานอีสป
2. เพื่อเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดียหมายถึงการนาเอาสื่อหลายชนิดมาสัมพันธ์กันซึ่งมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกันสื่อการสอนชนิดหนึ่งอาจ
ใช้ เ พื่ อเร้ าความสนใจในขณะที่ อีกชนิ ด หนึ่ ง ใช้ เ พื่ ออธิ บ ายข้ อเท็ จจริ ง ของเนื้ อหาการใช้ สื่ อมั ล ติ มีเ ดี ย จะช่ วยให้ ผู้ เ รี ย นมี
ประสบการณ์ จากประสาทสั มผั ส ที่ ผ สมผสานกั น ได้ แ ละพบวิ ธี ก ารที่ จะเรี ย นในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการได้ ด้ วยตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2554: 1) หรือ หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานรูปแบบนาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้
ที่หลากหลายต่อผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นข้อความภาพการได้ยิงเสียงหรือแม้กระทั่งความสามารถในการโต้ตอบกันระหว่าง
สื่อกับผู้ใช้ทาให้สื่อมัลติมีเดียถูกนาไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย (ณัฐกร สงคราม, 2553: 3)
2. สื่อการเรียนการสอน(ณัฐกร สงคราม, 2553: 79 - 96)
มีแ นวคิด และหลักการด้ านการเรีย นการสอนมากมายที่มีผู้นามาประยุกต์ใ ช้ ในการออกแบบการเรี ยนการสอนใน
บทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทการพัฒนาว่าจะเลือกหลักการใดมาใช้เป็นแนวทาง แต่สาหรับบทเรียนมัลติมีเดียที่ใช้
สอนเนื้อหาทั่ว ๆ ไป กระบวนการเรียนการสอนที่มีผู้นิยมนามาเป็นหลักเพื่อประยุกต์ใช้ในกาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
“The Events of Instruction” ของ กาเย่เสนอลาดับขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน 8 ขั้นตอน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลาดับขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่
กระบวนการเรียนการสอน
1
เร้าความสนใจให้พร้อมเรียน (Gain Attention) การเร้าความสนใจให้พร้อมต่อการเรียนในบทเรียนมัลติมีเดีย
2
วัตถุประสงค์ของการเรียน (Specify Objective) การแจ้งวัตถุประสงค์ในบทเรียนมัลติมีเดีย
3
นาเสนอเนื้อหาและความรู้ใหม่ (Present New Information) การนาเสนอเนื้อหาและความรู้ใหม่ในบทเรียน
มัลติมีเดีย
4
ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) การชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ในในบทเรียนมัลติมีเดีย
5
กระตุ้นการตอบสนอง (Elicit Responses) การกระตุ้นการตอบสนองในบทเรียนมัลติมีเดีย
6
ให้ข้อมูลป้อนกลับมา (Provide Feedback) คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับในบทเรียนมัลติมีเดีย
7
ทดสอบความรู้ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ในบทเรียนมัลติมีเดีย
8
ส่งเสริมความจาและการนาไปใช้ (Promote Retention and Transfer) การส่งเสริมความจา
3. สถิติที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้
1) ระดับความคิดเห็น เป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าระดับความเห็น
ค่าระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1

ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

2) เกณฑ์การแปลความหมาย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean)(X) ของคะแนนมีสมการดังนี้

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

̅

∑

(1)

เมื่อ ̅ แทน ค่าเฉลี่ยN แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด และ x แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากข้อมูลจัดกลุ่มมีสมการ ดังนี้
√

∑

∑

(2)

เมื่อS.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าX แทน คะแนนแต่ละจานวน ค่าN แทน จานวนข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
และ แทน ผลรวม
ค่าสถิติสาหรับการทดสอบสมมติฐาน
̅
̅
(3)
√

เมื่อt แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบt เพื่อทราบความมีนัยสาคัญ ค่า ̅ ̅ แทน
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ ซึ่งค่า
แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1
และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ ส่วนค่า
แทน จานวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลาดับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการสอนเกี่ ยวกับเครื่องมือวัด มีวัตถุประสงค์ เพื่ อสร้างสื่อการสอนเกี่ยวกับเครื่องมือวั ด
สาหรับใช้ในการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท สยาม โมลล์ แอนด์ พาร์ท จากัด และเปรียบเทียบความรู้พนักงานก่อน และหลัง
ฝึกอบรมจานวน 20 คน ซึ่งทาแบบทดสอบโดยใช้พนักงานศึกษากับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จัดทาขึ้น 3 บทเรียน การ
ดาเนินงานการสร้างสื่อการสอนเกี่ยวกับเครื่องมือวัด จัดแบ่งออกเป็น 3 บทเรียน คือ เครื่องมือวัดความกลม วัดความเรียบ
และวัดโคออดิเนท โดยทาการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้กาหนดเนื้อหาที่เรียนรู้ ศึกษาการจั ดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน จั ดทาสคริปต์ (Script) และบทเรีย น จัดท าแบบทดสอบก่อนและหลั งการฝึ กอบรม นาบทเรี ยนและแบบทดสอบไป
ทดลองใช้งาน ทาการประเมินผลบทเรียนและแบบทดสอบ จากนั้นนาไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน ผลที่ได้จากการทดสอบ
พนักงานก่อนการฝึกอบรม ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนพบว่า พนักงานมีความรู้โดยเฉลี่ยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดกลม 43.00% วัด
ความเรียบ 50.75% และวัดโคออดิเนท 49.25% หลังจากฝึกอบรมโดยการใช้สื่อการสอน และการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
หลังเรียนพบว่า พนักงานมีความรู้โดยเฉลี่ยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดความกลม 72.00% วัดความเรียบ 73.50% และวัดโคออทิ
เนท 74.00% จะเห็นว่าพนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อผ่านการฝึกอบรมโดยการใช้สื่อการสอนนี้ (ณัฐพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย ,
วิริยะ กะวะนิช และสมชาย ตันติโรจน์รัตน์,2546: ง)
งานวิจัยเรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาประวัติศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทย นาเสนอ ในรูปแบบของภาพการ์ตูนประกอบเนื้อหา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พัฒนาให้อยู่ในรูปของเว็บไซต์ที่
สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้ ผู้เรียนเกิดความสนใจ ในการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่ดูน่าเบื่อ นอกจากนี้ ยังมีเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น เกมต่อจิ๊กซอว์ และเกมจับคู่ภาพเหมือน ผล
การดาเนินงาน โดยการทาแบบทดสอบวัดระดับความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหา พบว่า ผู้ใช้งานมีระดับความรู้ และความ
เข้าใจอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนในการทาแบบทดสอบเท่ากับ 8.90 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.67 ส่วนการประเมินความ พึงพอใจการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 4 ท่าน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ
4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 (พชร จินตกะวงส์ และจีรนันท์ เกตุนุ้ย , 2557: ง)
งานวิ จัย เรื่ อง สื่ อประสมเพื่ อเผยแพร่ ศิ ลปวั ฒ นธรรมภาคใต้ ใ นรูป แบบหนั ง ตะลุ ง อนิ เ มชันพากย์ ภ าษาอั ง กฤษ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ สาหรั บ เผยแพร่ศิ ล ปวั ฒนธรรมภาคใต้ ในรู ป แบบที่ เ ป็นสากล โดยมีเ นื้ อเรื่องเกี่ ยวกั บ การยึ ด หลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจาวัน จากนั้นนาสื่อประสมที่ได้พัฒนาขึ้ นไปทดสอบประสิทธิภ าพโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ประเมินความพึงพอใจ โดยการชมสื่อประสม ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชาวต่างชาติ ที่เรียนอยู่ในประเทศไทย มีลักษณะ
เด่น ด้านเนื้อหาที่มีเป็นเชิงอนุรักษ์เชิงศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่โครงการในพระราชดาริไปในรูปแบบที่เป็นสากล (สุภา
ภรณ์ สุถาลา, นุชจิรา ขุนปราบ และมลฤดี ไข่แก้ว, 2551:ง)
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ระเบียบวิธีวิจัย
1.ศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัย
งานวิจัยนี้จัดทาเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสาหรับการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษจากนิทานอีสป เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้สื่อมัลติมีเดียของนักเรียน โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุล
อุทิศ) ตาบลพยอม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสปข้อมูลที่นามาจัดทา เป็นการนาข้อมูลมา
จากหนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และนาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นรูปแบบของสื่อออกมา
เพื่อให้ใช้งานได้จริง
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอน ภายในโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา ตาบลพยอม
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อวันที่ 18
มีนาคม พ.ศ.2559 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาภาษาอังกฤษกับคุณครูมณฑา รักธรรม
ที่มา : ภาพถ่ายโดยนายชคริส นารถสีทาเมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
2.1 ขอบเขตของโครงงานวิจัย
2.1.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 3 จานวน 120 คน จากโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ )
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านประตูน้าพระอินทร์ ตาบลพยอม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) จานวน 34 คน
ใช้วิธีการสุ่มจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สมมุติฐานการวิจัย คือ สื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสปส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้ น
1) ตัวแปรต้น คือ สื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสป
2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์จากการใช้สื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสป
2.1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) สื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสป มี 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมเสียงพากย์ประกอบ 2
ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ กบทั้งสองกับบ่อน้าลูกแมวกับสุนัขจิ้งจอก หมาป่ากับลูกแกะ มด
งานกับดักแด้ และลิงกับเต่า
2) สื่ อสร้ างสรรค์ ต านานนิ ท านอี ส ปมี การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพโดยวิ ธีการทางสถิ ติ (t-Test) ที่ ร ะดั บ
ความสาคัญที่ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน
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3) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเนื้อหา นิทานอีสป ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมณฑา รักธรรม
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
3. วิเคราะห์และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
3.1 การวิเคราะห์ด้านสื่อมัลติมีเดีย
เป็นการนาข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์ถึงขอบเขตของผู้ใช้และตัวสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อพัฒนาตัวสื่อมัลติมีเดียให้ออกมาสอดคล้องกับผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด ดังภาพที่2
คาศัพท์อาเซียน

<<extends>>
<<extends>>

เล่นเกม

เลือกเมนู

นักเรียน

<<extends>>

เลือกนิทาน
<<Include>
>

ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
<<Include>
>

ชมนิทาน
<<Include>
>

ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ภาพที่ 2 แผนภาพการทางานของสื่อกับผู้ใช้
เมื่อทาการวิเคราะห์ตัวสื่อมัลติมีเดียเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มออกแบบเป็นภาพร่าง เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ต่อไป ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4

934

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ภาพที่ 3ตัวอย่างการออกแบบหน้าหลักของสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการออกแบบหน้าเลือกเรื่องนิทาน
4. สร้างสื่อมัลติมีเดียตามการออกแบบ
เพื่อให้สื่อที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นตรงตามรูปแบบที่เราได้ออกแบบไว้ และทาเป็นสื่อมัลติมีเดียงานจริงตามที่ได้กาหนด
รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียไว้ก่อนหน้านี้แล้วดังภาพที่ 5 ถึง ภาพที่ 8 ตามลาดับ
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าหลักของสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าเลือกเรื่องนิทาน

ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้าแบบทดสอบก่อนเรียน
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ภาพที่ 8ตัวอย่างหน้าคาศัพท์อาเซียน
5. ทดสอบสื่อ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบคือ ผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อดูว่าสื่อมัลติมีเดียใช้
งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ และดูว่าสื่อมัลติมีเดียทางานผิดพลาดหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อสื่อมีการทดสอบเสร็จสิ้น
และได้มีการปรับปรุงแก่ไขแล้ว ได้มีการนาสื่อไปใช้งานจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระอินทร์ ศึกษา แสดงดัง
ภาพที่ 9

ภาพที่ 9การเตรียมตัวเพื่อทดสอบสื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสป
ที่มา : ภาพถ่ายโดยนางสาวฐิติรัตน์ โลหะเมื่อวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ผลการวิจัย
จากการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสปผู้วิจัยได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียสาหรับการเรียน
การสอน โดยการสุ่มผู้ใช้งานทั่วไปจานวนทั้งหมด 30 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี จานวน 5 คน
จากการวิเคราะห์ผลพบว่าผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดียสาหรับการเรียนการสอนจากการสุ่มถาม โดยการทาแบบสอบถามความพึง
พอใจของสื่อ ได้ผลดังตารางการวิเคราะห์และแปลความหมายจากการสารวจแบบสอบถามมีผลการสารวจเสนอเป็นรูปแบบ
การวิเคราะห์ ได้ดังตารางที่ 4และตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใช้งานสื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสป ส่วนของผู้ใช้งาน
ทั่วไป (จานวน 30 คน)
N = 30

เกณฑ์การประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านสื่อและเทคโนโลยี

̅
4.66
4.73

SD.
0.55
0.48

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

3. ด้านการออกแบบ

4.75

0.45

มากที่สุด

4.71

0.49

มากที่สุด

รวม

ตารางที่ 5 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานความพึ ง พอใจในการใช้ ง านสื่ อสร้ างสรรค์ ต านานนิ ท านอี ส ป ส่ วนของ
ผู้เชี่ยวชาญ (จานวน 5คน)
N=5

เกณฑ์การประเมิน

̅

1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านสื่อและเทคโนโลยี

4.44
4.68

SD.
0.61
0.56

3. ด้านการออกแบบ

4.57

0.48

มากที่สุด

4.56

0.55

มากที่สุด

รวม

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด

สมมติฐานการวิจัย
สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องตานานนิทานอีสปส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น
สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องตานานนิทานอีสปไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ที่ระดับนัยสาคัญ = 0.05
∑
√

∑

; df = N-1 = 34-1 = 33
∑

ค่า t วิกฤต เมื่อ ค่านัยสาคัญ = 0.05 , df = 33 คือ
= 2.0345
เมื่อค่า t < วิกฤต (1.000 < 2.0345) จึงยอมรับ
ดังนั้น สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องตานานนิทานอีสปส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องตานานนิทานอีสปเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และคาศัพท์ในภาษาต่าง ๆ ของประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยสื่อมัลติมีเดียจะมี
ฟังก์ชันการทางานต่าง ๆ สาหรับการใช้งาน เช่นการชมนิทานอีสปทั้งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ การทาแบบทดสอบ การ
เล่นเกม และคาศัพท์อาเซียน
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จากการสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสป ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 30 คน
พบว่าผู้ใช้งานทั่วไปมีระดับความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด และส่วนของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พบว่ามี
ระดับความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับดี
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ตานานนิทานอีสป สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบนิทานอีสป สื่อมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องตานานนิทานอีสปผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องดังนี้
1 ควรมีการสนับสนุนให้มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น มีการเพิ่มนิทานภาษาอื่น
2 ควรวาดภาพคาศัพท์ในแบบฝึกหัดให้สื่อความหมายชัดเจนมากกว่านี้
3 เสียงในหมวดคาศัพท์เบาเกินไป
4 ควรเพิ่มความยาวของเนื้อเรื่องในนิทาน
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อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรนิ ทร์วรางกูร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์กันยา นภาพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
อาจารย์สิรัชชา สาลีทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พชื
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
อาจารย์ธรี พงศ์ เสรีสาราญ
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์
หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์
หัวหน้าสานักงาน
นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวขนิษฐา พลับแก้ว
นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ
นางสาวณัฐชา วัฒนประภา
นางสาวอนุธิดา เสียงใส
นางสาวอทิตยา บัวศรี
นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
นายวุฒิกร มะลิคง
นายวันจักร น้อยจันทร์
จ.ส.ต.เอกรัก ไชยสถาน
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